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 Panorama do processo constituinte 

Para melhor compreensão do processo constituinte, recomendamos a leitura do documento 
disponível no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da 
Constituição Cidadã  Publicações e Documentos  Panorama do Funcionamento da ANC, no 
seguinte endereço:  
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/publicacoes/panorama_anc 

 
A relação das Comissões Temáticas e das respectivas subcomissões poderá ser consultada no 
Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da Constituição 
Cidadã  Processo Constituinte  Comissões e Subcomissões Temáticas, no seguinte endereço: 
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-
processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes 

Texto promulgado em 5/10/1988 

Art. 177. Constituem monopólio da União:  
 
      I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros 
hidrocarbonetos fluidos;  
      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;  
      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;  
      V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a 
industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados.  
 
      § 1º O monopólio previsto neste artigo inclui os riscos e resultados 
decorrentes das atividades nele mencionadas, sendo vedado à União ceder ou 
conceder qualquer tipo de participação, em espécie ou em valor, na exploração de 
jazidas de petróleo ou gás natural, ressalvado o disposto no art. 20, § 1º  
 
      § 2º A lei disporá sobre o transporte e a utilização de materiais radioativos no 
território nacional.   
  

1 – Sugestões localizadas1  

SUGESTÃO:00103 DT REC:25/03/87 

                                                      
1 O inteiro teor de cada sugestão pode ser consultado no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  
Legislação  Portal da Constituição Cidadã  Processo Constituinte  Sugestões dos Constituintes, no seguinte endereço:  
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal


Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 3  

 

Autor:   

   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   

   SUGERE CONSTITUAM MONOPÓLIO DA UNIÃO PESQUISA, LAVRA, REFINAÇÃO,  
PROCESSAMENTO, TRANSPORTE MARÍTIMO E EM DUTOS DE PETRÓLEO, DERIVADOS  
E GÁS NATURAL, VEDADA À UNIÃO CEDER OU CONCEDER QUALQUER TIPO DE  
PARTICIPAÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:00744 DT REC:09/04/87 
Autor:   

   NIVALDO MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   

   SUGERE QUE O MAPEAMENTO BÁSICO A PROSPECÇÃO, A PESQUISA E A BUSCA DOS  
RECURSOS MINERAIS, INCLUSIVE O PETRÓLEO, CONSTRUAM MONOPÓLIO DA  
UNIÃO, NA FORMA DA LEI. 
   
   SUGESTÃO:00833 DT REC:10/04/87 
Autor:   

   NIVALDO MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   

   SUGERE COLOCAR SOB O CONTROLE DA UNIÃO TODO O SEGMENTO DO PETRÓLEO  
QUE JÁ PERTENÇA AO CONTROLE ESTATAL, INCLUSIVE OS OLEODUTOS E O  
TRANSPORTE MARÍTIMO, TRANSFERINDO PARA OS ESTADOS E MUNICÍPIOS OS  
SERVIÇOS DA IMPLANTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL, NAS  
RESPECTIVAS ÁREAS. 
   
   SUGESTÃO:00838 DT REC:13/04/87 
Autor:   

   RAQUEL CÂNDIDO (PFL/RO) 
Texto:   

   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE A POLÍTICA NACIONAL DE PETRÓLEO,  
CONSTITUINDO MONÓPOLIO DA NAÇÃO: I - A PESQUISA E A LAVRA DAS  
JAZIDAS DE PETRÓLEO E OUTROS HIDROCARBORETOS FLUIDOS E GASES RAROS,  
EXISTENTES NO TERRITÓRIO NACIONAL; II - A REFINAÇÃO DO PETRÓLEO  
NACIONAL OU ESTRANGEIRO; III - O TRANSPORTE MARÍTIMO DO PETRÓLEO  
BRUTO DE ORIGEM NACIONAL OU DE DERIVADOS DE PETRÓLEO PRODUZIDOS NO  
PAÍS, BEM COMO O TRANSPORTE POR MEIO DE CONDUTOS DE PETRÓLEO BRUTO E  
SEUS DERIVADOS, ASSIM COMO GASES RAROS DE QUALQUER ORIGEM. 
   
   SUGESTÃO:01062 DT REC:15/04/87 
Autor:   

   HOMERO SANTOS (PFL/MG) 
Texto:   

   SUGERE SEJA MONOPÓLIO DA UNIÃO A PESQUISA, A LAVRA, O REFINO, O  
PROCESSAMENTO, O TRANSPORTE MARÍTIMO E EM DUTOS, DO PETRÓLEO E DO 
GÁS NATURAL, EM TERRITÓRIO NACIONAL. 
   
   SUGESTÃO:01223 DT REC:22/04/87 
Autor:   

   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   

   SUGERE QUE A PESQUISA, A LAVRA, A REFINAÇÃO, O PROCESSAMENTO, O  
TRANSPORTE MARÍTIMO E EM CONDUTOS, DO PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS E DO  
GÁS NATURAL, EM TERRITÓRIO NACIONAL, CONSTITUAM MONOPÓLIO DA UNIÃO, 
INCLUSIVE NO QUE SE REFERIR AOS CONTRATOS DE RISCO. 
   
   SUGESTÃO:01923 DT REC:28/04/87 
Autor:   

   LUIZ SALOMÃO (PDT/RJ) 
Texto:   

   SUGERE NORMAS DISPONDO SOBRE OS RECURSOS MINERAIS E OS HÍDRICOS;  
SOBRE AS JAZIDAS, MINAS E OS BENS DA UNIÃO E DOS ESTADOS NO SETOR;  
SOBRE O CONTRATO DE EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS NATURAIS;  
SOBRE O PAPEL DO ESTADO NA ATIVIDADE GARIMPEIRA E SOBRE O  
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MONOPÓLIO DA UNIÃO EM ATIVIDADES RELACIONADAS AO PETRÓLEO, NAS  
CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:01946 DT REC:28/04/87 
Autor:   

   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   

   SUGERE QUE A PESQUISA, A LAVRA, O REFINO, O TRANSPORTE MARÍTIMO E EM  
DUTOS DO PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS, BEM COMO DO GÁS NATURAL,  
CONSTITUAM MONOPÓLIO DA UNIÃO, VEDADAS A CESSÃO OU CONCESSÃO A  
QUALQUER TIPO DE PARTICIPAÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:02233 DT REC:29/04/87 
Autor:   

   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   

   SUGERE QUE CONSTITUAM MONOPÓLIO DA UNIÃO OS ITENS QUE ENUMERA,  
REFERENTES AO PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS E AO GÁS NATURAL, E DETERMINA  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:02826 DT REC:30/04/87 
Autor:   

   RUY BACELAR (PMDB/BA) 
Texto:   

   SUGERE QUE A PESQUISA, A LAVRA, A REFINAÇÃO, O PROCESSAMENTO E O  
TRANSPORTE DE PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS CONSTITUAM MONOPÓLIO DA  
UNIÃO, NOS TERMOS E CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:02848 DT REC:30/04/87 
Autor:   

   MIRO TEIXEIRA (PMDB/RJ) 
Texto:   

   SUGERE QUE A PESQUISA E A LAVRA DO PETRÓLEO NACIONAL CONSTITUA  
MONOPÓLIO DA UNIÃO, NOS TERMOS ESTABELECIDOS EM LEI COMPLEMENTAR. 
   
   SUGESTÃO:02850 DT REC:30/04/87 
Autor:   

   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   

   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE A PROPRIEDADE E O CONTROLE DOS RECURSOS  
MINERAIS, E ESTABELECE O MONOPÓLIO ESTATAL DO PETRÓLEO E DOS  
MINERAIS RADIOATIVOS. 
   
   SUGESTÃO:02928 DT REC:04/05/87 
Entidade:   

   ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DA PETROBRAS - AEPET 
OSMAR LEITÃO 
RUA SENADOR DANTAS 75 SALA 18/2 MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO CEP: 20000 UF: RJ) 
Texto:   

   SUGERE DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DEFESA DO MONOPÓLIO ESTATAL DO  
PETRÓLEO, COM PRECAUÇÕES REFERENTES AOS CONTRATOS DE RISCO. 
   
   SUGESTÃO:03069 DT REC:05/05/87 
Autor:   

   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   

   SUGERE SEJA MONOPÓLIO DA UNIÃO A PESQUISA, A LAVRA, O REFINAMENTO E O  
TRANSPORTE DO PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS; SEJA PERMITIDO AOS ESTADOS E  
MUNICÍPIOS REALIZAR OS SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO E CANALIZAÇÃO DO GÁS, 
NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:03646 DT REC:05/05/87 
Autor:   

   HÉLIO DUQUE (PMDB/PR) 
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Texto:   

   SUGERE SEJA MONOPÓLIO DA UNIÃO A PESQUISA, A LAVRA, A REFINAÇÃO, O  
PROCESSAMENTO, O TRANSPORTE MARÍTIMO E EM CONDUTOS DO PETRÓLEO E SEUS  
DERIVADOS, E DO GÁS NATURAL. 
   
   SUGESTÃO:03661 DT REC:05/05/87 
Autor:   

   HOMERO SANTOS (PFL/MG) 
Texto:   

   SUGERE SEJAM MONOPÓLIO DA UNIÃO A PESQUISA E A LAVRA DE PETRÓLEO E  
DE MINERAIS ESTRATÉGICOS EM TERRITÓRIO NACIONAL. 
   
   SUGESTÃO:04079 DT REC:05/05/87 
Autor:   

   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   

   SUGERE SEJA MONOPÓLIO DA UNIÃO A PESQUISA, LAVRA, REFINAÇÃO,  
PROCESSAMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO PETRÓLEO E SEUS  
DERIVADOS E DO GÁS NATURAL, VEDADA A CESSÃO OU CONCESSÃO DE QUALQUER  
TIPO DE PARTICIPAÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:04080 DT REC:05/05/87 
Autor:   

   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   

   SUGERE QUE A PESQUISA, A LAVRA, A REFINAÇÃO, O PROCESSAMENTO, A  
IMPORTAÇÃO, A EXPORTAÇÃO, O TRANSPORTE MARÍTIMO E EM CONDUTOS DO  
PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS E DO GÁS NATURAL, CONSTITUAM MONOPÓLIO DA  
UNIÃO. 
   
   SUGESTÃO:04531 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   

   SUGERE NORMA SOBRE O MONOPÓLIO DA UNIÃO E A PROIBIÇÃO DOS CONTRATOS  
DE RISCO PARA AS ATIVIDADES PRODUTIVAS RELACIONADAS COM O PETRÓLEO, 
SEUS DERIVADOS E COM O GÁS NATURAL. 
   
   SUGESTÃO:04562 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   

   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE O MONOPÓLIO ESTATAL DO PETRÓLEO. 
   
   SUGESTÃO:04813 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   

   SUGERE DISPOSITIVO MANTENDO O MONOPÓLIO ESTATAL SOBRE A EXPLORAÇÃO  
DO URÂNIO E MINERAIS RADIOATIVOS. 
   
   SUGESTÃO:04908 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   CARLOS CARDINAL (PDT/RS) 
Texto:   

   SUGERE QUE SEJA MONOPÓLIO DA UNIÃO A PESQUISA, A LAVRA E O  
ENRIQUECIMENTO DE MINÉRIOS NUCLEARES, CONFORME ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:05102 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   

   SUGERE NORMAS DISPONDO SOBRE O MONOPÓLIO DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO. 
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   SUGESTÃO:05329 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   SÉRGIO SPADA (PMDB/PR) 
Texto:   

   SUGERE SEJA MONOPÓLIO DA UNIÃO A EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E SEUS  
DERIVADOS E DO GÁS NATURAL, CONFORME ESPECIFICA. 
   
   SUGESTÃO:05595 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   

   SUGERE QUE A PESQUISA, A LAVRA, A PRODUÇÃO, A DISTRIBUIÇÃO E A  
COMERCIALIZAÇÃO DE PETRÓLEO E SUBPRODUTOS EM TERRITÓRIO BRASILEIRO  
SEJAM MONOPÓLIO DA UNIÃO, E QUE A INOBSERVÂNCIA DESTA DISPOSIÇÃO  
IMPORTE EM NULIDADE DE PLENO DIREITO. 
   
   SUGESTÃO:05630 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   

   SUGERE QUE O MONOPÓLIO ESTATAL DO PETRÓLEO ABRANJA A PESQUISA, A  
PROSPECÇÃO E O TRANSPORTE; DISPÕE SOBRE O PERCENTUAL DE INDENIZAÇÃO  
DOS ESTADOS, TERRITÓRIOS E MUNICÍPIOS NAS ATIVIDADES DECORRENTES DO 
MONOPÓLIO. 
   
   SUGESTÃO:06078 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   

   SUGERE SEJA MONOPÓLIO ESTATAL A POLÍTICA ECONÔMICA DO PETRÓLEO. 
   
   SUGESTÃO:06413 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   

   SUGERE QUE A UNIÃO DETENHA MONOPÓLIO SOBRE O PETRÓLEO E SEUS  
DERIVADOS E O GÁS NATURAL, EM TERRITÓRIO NACIONAL. 
   
   SUGESTÃO:06506 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   

   SUGERE NORMA REFERENTE AO MONOPÓLIO DA UNIÃO SOBRE O PETRÓLEO E  
SEUS DERIVADOS E SOBRE O GÁS NATURAL. 
   
   SUGESTÃO:06877 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   

   SUGERE SEJA MONOPÓLIO DA UNIÃO A PESQUISA, A LAVRA E O ENRIQUECIMENTO  
DE MINERAIS NUCLEARES E MATERIAIS FÍSSEIS LOCALIZADOS EM TERRITÓRIO  
NACIONAL. 
   
   SUGESTÃO:07052 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   

   SUGERE QUE A UNIÃO DETENHA O MONOPÓLIO DA PESQUISA E DA LAVRA DO  
PETRÓLEO EM TERRITÓRIO NACIONAL, E QUE POSSA DELEGAR O EXERCÍCIO  
DESSE MONOPÓLIO AOS ESTADOS. 
   
   SUGESTÃO:07186 DT REC:06/05/87 
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Autor:   

   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   

   SUGERE O MONOPÓLIO ESTATAL PARA O PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS E PARA O  
GÁS NATURAL. 
   
   SUGESTÃO:07470 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   MIRO TEIXEIRA (PMDB/RJ) 
Texto:   

   SUGERE QUE A PESQUISA E A LAVRA DE PETRÓLEO CONSTITUAM MONOPÓLIO DA  
UNIÃO. 
   
   SUGESTÃO:08368 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   

   SUGERE NORMA SOBRE O MONOPÓLIO ESTATAL DO PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS,  
E SOBRE CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE RISCO. 
   
   SUGESTÃO:09617 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   JARBAS PASSARINHO (PDS/PA) 
Texto:   

   SUGERE NORMAS SOBRE A EXPLORAÇÃO DE RIQUESAS MINERAIS E O MONOPÓLIO  
DA UNIÃO SOBRE JAZIDAS PETROLÍFERAS E DE MINERAIS RADIOATIVOS. 
   
   SUGESTÃO:09971 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   

   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE CONCESSÃO DE ANISTIA AOS QUE PARTICIPARAM DA  
CAMPANHA PELO MONOPÓLIO ESTATAL DO PETRÓLEO. 
   
   SUGESTÃO:09985 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   

   SUGERE NORMAS SOBRE O MONOPÓLIO ESTATAL DO PETRÓLEO. 
   
   SUGESTÃO:10514 DT REC:25/05/87 
Entidade:   

   ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DA PETROBRÁS - AEPT 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ 
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO CEP: 20000 UF: RJ) 
Texto:   

   SUGERE NORMA SOBRE O MONOPÓLIO ESTATAL DO PETRÓLEO. 
   
   SUGESTÃO:10761 DT REC:05/06/87 
Entidade:   

   UNIVERSIDADE FEDERAL DO RJ. CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
HORÁCIO MACEDO - REITOR 
) 
Texto:   

   SUGERE SEJA MANTIDO O MONOPÓLIO ESTATAL DA EXPLORAÇÃO, LAVRA E REFINO  
DO PETRÓLEO. 
   
   SUGESTÃO:10795 DT REC:15/06/87 
Entidade:   

   CONGRESSO DOS PETRO. BAIANOS (1., SALVADOR, 1987) 
 
MUNICÍPIO : SALVADOR CEP : 40000 UF : BA) 
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Texto:   

   SUGERE QUE AS ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO SEJAM MONOPÓLIO DO  
ESTADO. 
   
   SUGESTÃO:10803 DT REC:15/06/87 
Entidade:   

   PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS 
OZIRES SILVA - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO CEP: 20000 UF: RJ) 
Texto:   

   SUGERE NORMAS SOBRE O MONOPÓLIO DO PETRÓLEO E SOBRE EXPLORAÇÃO DA  
ATIVIDADE ECONÔMICA. 
   
   SUGESTÃO:10886 DT REC:10/07/87 
Entidade:   

   CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO - SP 
DÁCIO CAMPOS - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO CEP: 14100 UF: SP) 
Texto:   

   SUGERE SEJA ASSEGURADO O NOVO PÓLIO ESTATAL DO PETRÓLEO, NOS TERMOS  
QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:10961 DT REC:10/07/87 
Entidade:   

   CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP 
JAIRO PINTOS - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: SÃO JOSE DOS CAMPOS CEP: 12200 UF: SP) 
Texto:   

   SUGERE SEJAM MONOPÓLIO DA UNIÃO A PESQUISA, A LAVRA, A REFINAÇÃO, O 
PROCESSAMENTO, O TRANSPORTE MARÍTIMO E EM CONDUTOS, DO PETRÓLEO E  
SEUS DERIVADOS E DO GÁS NATURAL, EM TERRITÓRIO NACIONAL. 
   
   SUGESTÃO:11030 DT REC:23/07/87 
Entidade:   

   CÂMARA MUNICIPAL DE DUMONT 
JOSÉ ANGELO POLEGATO - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: DUMONT CEP: 14120 UF: SP) 
Texto:   

   SUGERE NORMA QUE GARANTA O MONOPÓLIO ESTATAL DO PETRÓLEO. 
   
   SUGESTÃO:11034 DT REC:23/07/87 
Entidade:   

   CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA 
ANTÔNIO RODOLFO DEVITO - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: GARÇA CEP: 17400 UF: SP) 
Texto:   

   SUGERE NORMA QUE GARANTA O MONOPÓLIO ESTATAL DO PETRÓLEO. 
   
   SUGESTÃO:11068 DT REC:23/07/87 
Entidade:   

   CÂMARA MUNICIPAL DE QUINTANA 
EURÍPEDES LICÓRIO - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: QUINTANA CEP: 17670 UF: SP) 
Texto:   

   SUGERE QUE A CONSTITUIÇÃO CONTENHA DISPOSITIVOS QUE GARANTAM O  
MONOPÓLIO ESTATAL DA PESQUISA, LAVRA E REFINO DE PETRÓLEO EM TODO O 
TERRITÓRIO NACIONAL. 
   
   SUGESTÃO:11070 DT REC:23/07/87 
Entidade:   

   CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 
FERNANDO TANOUE HASEGAWA - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: REGISTRO CEP: 11900 UF: SP) 
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Texto:   

   SUGERE SEJA GARANTIDO O MONOPÓLIO ESTATAL DO PETRÓLEO. 
   
   SUGESTÃO:11085 DT REC:23/07/87 
Entidade:   

   CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE 
JACIR FURLAN - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: SANTA BARBARA D'OESTE CEP: 13450 UF: SP) 
Texto:   

   SUGERE QUE A EXPLORAÇÃO E O REFINO DO PETRÓLEO SEJAM SEMPRE  
MONOPÓLIO ESTATAL. 
   
   SUGESTÃO:11102 DT REC:23/07/87 
Entidade:   

   CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 
EDGARD DEGA GONÇALVES - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: SERTÃOZINHO CEP: 14160 UF: SP) 
Texto:   

   SUGERE DISPOSITIVO QUE GARANTA O MONOPÓLIO ESTATAL DO PETRÓLEO. 
   
   SUGESTÃO:11203 DT REC:27/07/87 
Entidade:   

   SINDIPETRO - AL/SE 
GERALDO FIRMINO LIMA - PRESIDENTE 
) 
Texto:   

   SUGERE SEJA MANTIDO O MONOPÓLIO ESTATAL DO PETRÓLEO E SEJAM  
ELIMINADOS OS CONTRATOS DE RISCO, CONFORME ESPECIFICA. 
   
   SUGESTÃO:11291 DT REC:03/08/87 
Entidade:   

   CLUBE DE ENGENHARIA - RJ 
MATHEUS SCHNAIDER - PRESIDENTE 
AV. RIO BRANCO, 124 - 21 ANDAR MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO CEP: 20000 UF: RJ) 
Texto:   

   SUGERE NORMAS SOBRE O PAPEL DO ESTADO NA ECONOMIA; A DEFINIÇÃO DA  
EMPRESA NACIONAL; INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES; MONOPÓLIO DO  
PETRÓLEO E CONTRATOS DE RISCO; REFORMA AGRÁRIA E A POLÍTICA MINERAL, 
NAS CONDIÇÕES QUE ESPECIFICA. 
   
   SUGESTÃO:11317 DT REC:03/08/87 
Entidade:   

   CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO - SP 
PEDRO AZEVEDO MARQUES 
MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO CEP: 14100 UF: SP) 
Texto:   

   SUGERE SEJA GARANTIDO O MONOPÓLIO ESTATAL DO PETRÓLEO. 
   
   SUGESTÃO:11483 DT REC:10/08/87 
Entidade:   

   CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO - SP 
SÉRGIO MIYASHIRO - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: PEDRO DE TOLEDO CEP: 11790 UF: SP) 
Texto:   

   SUGERE NORMA QUE ASSEGURE O MONOPÓLIO ESTATAL DA PESQUISA, LAVRA E  
REFINO DO PETRÓLEO, EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. 
   
   SUGESTÃO:11532 DT REC:30/08/87 
Entidade:   

   CÂMARA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO - SP 
JOSÉ ANTÔNIO TERRA FRANÇA - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: SAO MIGUEL ARCANJO CEP: 18230 UF: SP) 
Texto:   

   SUGERE DISPOSITIVO QUE GARANTA O MONOPÓLIO ESTATAL DO PETRÓLEO. 
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   SUGESTÃO:11667 DT REC:15/09/87 
Entidade:   

   CÂMARA MUNICIPAL DE DIADEMA - SP 
EDGAR SILVÉRIO DE SOUZA - PRESIDENTE EM EXERCÍCIO 
MUNICÍPIO: DIADEMA CEP: 09900 UF: SP) 
Texto:   

   SUGERE NORMA QUE GARANTA O MONOPÓLIO ESTATAL DO PETRÓLEO. 
 

2 – Audiências públicas 

Consulte na 9ª reunião da Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da 
Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica notas taquigráficas da audiência pública 
realizada em 4/5/1987, sobre “Monopólio estatal do petróleo / Petrobrás e contratos de risco / 
Setor mineral / Política mineral”. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6a.  

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DE PRINCÍPIOS GERAIS, INTERVENÇÃO DO ESTADO, REGIME DA 

PROPRIEDADE DO SUBSOLO E DA ATIVIDADE ECONÔMICA - VIA 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 19 - Constituem monopólio da União:  

I -A pesquisa, a lavra, o refino, o processamento, a importação e exportação, o 
transporte marítimo e em condutos, do petróleo e seus derivados e do gás natural, 
em território nacional;  
II-A pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a industrialização e o comércio de minérios 
nucleares e materiais férteis e físseis.  
§ 1º - O monopólio descrito no inciso I, deste artigo, inclui os riscos e resultados 
decorrentes das atividades ali mencionadas, ficando vedado à União conceder 
qualquer tipo de participação, em espécie, em jazidas de petróleo ou de gás 
natural.  
§ 2º - A União poderá ceder aos Estados e Municípios o direito de realizar os 
serviços de canalização e distribuição do gás natural, para uso doméstico. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 30.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase B ao final deste documento.) 

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 13 - Constituem monopólio da União, nos termos da lei:  

I - a pesquisa e a lavra de petróleo em território nacional;  
II - a pesquisa, a lavra e o enriquecimento de minérios nucleares. 

 

(Consulte, na 16ª e 17ª reuniões da Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção 

do Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica, a 

votação do anteprojeto e das emendas a ele oferecidas, e a votação da redação 

final do anteprojeto do relator, respectivamente. Votados destacadamente, foram 

rejeitados os §§ 1º e 2º do artigo 19.  

 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 25/7/2016, Supl., a 

partir da p. 45. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6a
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constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6a  

 

4 – Comissões temáticas 

Comissão da Ordem Econômica 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 44. 

(consulte a íntegra das emendas da Fase E ao final deste documento.)  

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 15 - Constituem monopólio da União:  

I - a pesquisa, a lavra, o refino, o processamento, a importação, o transporte 
marítimo e em condutos, do petróleo e seus derivados e do gás natural, em 
território nacional;  
II - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a industrialização e o comércio de 
minérios nucleares.  
§ 1º - O monopólio descrito no inciso I deste artigo inclui os riscos e resultados 
decorrentes das atividades ali mencionadas, ficando vedado à União conceder 
qualquer tipo de participação em espécie, em jazida de petróleo ou de gás natural.  
§ 2º - Ficam excluídas do monopólio de que trata este artigo, as refinarias em 
funcionamento no País, amparadas pelo art. 43, da Lei no. 2004, de 3 de outubro 
de 1953. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 40. 

(consulte a íntegra das emendas da Fase G ao final deste documento.) 

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 14 - Constituem monopólio da União:  

I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e outros hidrocarbonetos fluidos, 
gases raros e gás natural, existentes no território nacional;  
II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;  
III - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados de 
petróleo produzidos no País, e bem assim o transporte, por meio de condutos, de 
petróleo bruto e seus derivados, assim como de gases raros e gás natural, de 
qualquer origem.  
IV - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a industrialização e o comércio de 
minerais nucleares. 
Parágrafo único - Ficam excluídas do monopólio de que trata este artigo, as 
refinarias em funcionamento no País, amparadas pelo art. 43, da Lei no. 2.004, de 3 
de outubro de 1953. 

  

Consulte na 14ª reunião da Comissão da Ordem Econômica a votação do 

Substitutivo do Relator publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 

25/7/1987, Supl., a partir da p. 13. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/comissao6   

Nota: após sessão tumultuada, foram destacadas e aprovadas as emendas 00471, 

00896 e 00871. 

 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/comissao6
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/comissao6
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/comissao6
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5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 316 - Constituem monopólio da União:  

I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e outros hidrocarbonetos fluidos, 
gases raros e gás natural, existentes no território nacional;  
II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;  
III - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados de 
petróleo produzidos no País, e bem assim o transporte, por meio de condutos, de 
petróleo bruto e seus derivados, assim como de gases raros e gás natural, de 
qualquer origem.  
IV - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a industrialização e o comércio de 
minerais nucleares. 
Parágrafo único - Ficam excluídas do monopólio de que trata este artigo, as 
refinarias em funcionamento no País, amparadas pelo art. 43, da Lei no. 2.004, de 3 
de outubro de 1953. 
 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 11. 

(consulte a íntegra das emendas das Fases J e K ao final deste documento). 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 310 - Constituem monopólio da União:  

I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e outros hidrocarbonetos fluidos, 
gases raros e gás natural, existentes no território nacional;  
II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;  
III - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados de 
petróleo produzidos no País, e bem assim o transporte, por meio de condutos, de 
petróleo bruto e seus derivados, assim como de gases raros e gás natural, de 
qualquer origem;  
IV - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a industrialização e o comércio de 
minerais nucleares. 
 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 89.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase M ao final deste documento.) 

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 234 - Constituem monopólio da União:  

I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e outros hidrocarbonetos fluidos, 
gases raros e gás natural, existentes no território nacional;  
II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;  
III - a importação e exportação dos produtos previstos nos itens I e II;  
IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados de 
petróleo produzidos no País, e bem assim o transporte, por meio de condutos, de 
petróleo bruto e seus derivados, assim como de gases raros e gás natural, de 
qualquer origem;  
V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o 
comércio de minerais nucleares.  
Parágrafo único - O monopólio previsto neste artigo inclui os riscos e resultados 
decorrentes das atividades ali mencionadas, vedado à União ceder ou conceder 
qualquer tipo de participação, em espécie ou em valor, na exploração de jazidas de 
petróleo ou gás natural. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 45.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase O ao final deste documento.) 

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

Art. 199 - Constituem monopólio da União:  

I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e outros hidrocarbonetos fluidos, 
gases raros e gás natural, existentes no território nacional;  
II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;  
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III - a importação e exportação dos produtos previstos nos incisos tens I e II;  
IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados de 
petróleo produzidos no País, e bem assim o transporte, por meio de condutos, de 
petróleo bruto e seus derivados, assim como de gases raros e gás natural, de 
qualquer origem;  
V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o 
comércio de minérios nucleares e seus derivados. 
Parágrafo único - O monopólio previsto neste artigo inclui os riscos e resultados 
decorrentes das atividades ali mencionadas, vedado à União ceder ou conceder 
qualquer tipo de participação, em espécie ou em valor, na exploração de jazidas de 
petróleo ou gás natural. 

 

Destaque apresentado nº 2738/87, referente à Emenda nº 28949. O destaque foi 

aprovado. Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 27/1/1988, 

Supl. C, a partir da p. 2038. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 207. Constituem monopólio da União:  

I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e outros hidrocarbonetos fluidos, 
gases raros e gás natural;  
II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;  
III - a importação e exportação dos produtos previstos nos incisos I e II;  
IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados de 
petróleo produzidos no País, bem assim o transporte, por meio de condutos, de 
petróleo bruto e seus derivados, gases raros e gás natural, de qualquer origem;  
V - a distribuição dos derivados de petróleo, facultada a delegação a empresas 
privadas constituídas e sediadas no País, com maioria de capital nacional, por 
prazo determinado, no interesse nacional, e só transferível mediante prévia 
anuência do poder concedente;  
VI - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e 
o comércio de minérios nucleares e seus derivados.  
Parágrafo único. O monopólio previsto neste artigo inclui os riscos e resultados 
decorrentes das atividades ali mencionadas, vedado à União ceder ou conceder 
qualquer tipo de participação, em espécie ou em valor, na exploração de jazidas de 
petróleo ou gás natural. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 29. 

(consulte a íntegra das emendas da Fase S ao final deste documento.) 

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 2043, art. 206. 

O texto da Comissão de Sistematização e o texto da emenda nº 02043 do Centrão 

não conseguiram alcançar os 280 votos necessários para aprovação da matéria. 

Dessa forma, houve necessidade de apresentação de um novo substitutivo, pelo 

relator Bernardo Cabral, que foi aprovado com 528 votos favoráveis.  

 

Requerimento de fusão de Emendas e destaques. A fusão foi aprovada.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 29/04/1988, a partir da 

p. 10065.  

 

                                                      
2 Emendas do Centrão: grupo de parlamentares conhecido como Centrão apresentou emendas, que foram posteriormente 
aprovadas em Plenário, com exceção da emenda nº 02043, e tornaram-se substitutivos ao Projeto A. 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/235anc29abr1988.pdf
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FASE T – Projeto B 
(fim 1º turno, início 

2º) 

Art. 183. Constituem monopólio da União:  

I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros 
hidrocarbonetos fluídos;  
 
II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;  
III - a importação e exportação dos produtos previstos nos incisos anteriores;  
IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados 
combustíveis de petróleo produzidos no País, bem assim o transporte, por meio de 
conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem;  
V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o 
comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados.  
§ 1º O monopólio previsto neste artigo inclui os riscos e resultados decorrentes das 
atividades nele mencionadas, vedado à União ceder ou conceder qualquer tipo de 
participação, em espécie ou em valor, na exploração de jazidas de petróleo ou gás 
natural.  
§ 2º A lei disporá sobre o transporte e a utilização de materiais radioativos no 
território nacional. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 9.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase U ao final deste documento.) 

Requerimentos de fusão de emendas e destaques.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 30/08/1988, a partir da 

p. 13622. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 177. Constituem monopólio da União:  

I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros 

hidrocarbonetos fluidos;  

II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;  

III - a importação e exportação dos produtos resultantes das atividades previstas 

nos incisos anteriores;  

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;  

V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o 

comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados.  

§ 1º O monopólio previsto neste artigo inclui os riscos e resultados decorrentes das 

atividades nele mencionadas, vedado à União ceder ou conceder qualquer tipo de 

participação, em espécie ou em valor, na exploração de jazidas de petróleo ou gás 

natural, ressalvado o disposto no art. 19, § 1º.  

§ 2º A lei disporá sobre o transporte e a utilização de materiais radioativos no 

território nacional. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 4.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase W ao final deste documento). 

 

Na Comissão de Redação, foi aprovado novo texto para os incisos III e IV do art. 

177 (Projeto C). Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 

23/09/1988, Supl. B, pp. 71-72, pp. 75-76, 104, 178-179, 214-215.  

 

FASE X – Projeto D 
Art. 177. Constituem monopólio da União:  

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/303anc30ago1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf#page=3
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf#page=3
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– redação final I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros 

hidrocarbonetos fluidos;  

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;  

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;  

V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e 

o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados.  

§ 1º O monopólio previsto neste artigo inclui os riscos e resultados decorrentes das 

atividades nele mencionadas, sendo vedado à União ceder ou conceder qualquer 

tipo de participação, em espécie ou em valor, na exploração de jazidas de petróleo 

ou gás natural, ressalvado o disposto no art. 20, § 1º.  

§ 2º A lei disporá sobre o transporte e a utilização de materiais radioativos no 

território nacional. 

 

Nota: Prevaleceu alteração redacional proposta pelo Professor Celso Cunha para o 

§ 1º do Art. 177. 

(conforme quadro comparativo das propostas de redação, fl. 144). 

 

 
 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
 

___________________________________________________________________ 

FASE B 

EMENDA:00025 REJEITADA 

Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   

 Acrescenta inciso III ao Art. 6.A19 do  
Anteprojeto.  
"Art. Acrescente-se ao Art. 6 A19 o inciso  
III com a seguinte redação:  
Art. 6 A19 ..................................  
............................................  
III - Compra direta ao extratores de:  
a) pedras preciosas e semipreciosas  
b) metais preciosos." 
Justificativa: 

Visa exercer controle efetivo sobre o produto de exploração da riqueza nacional, que em última instância 
pertence a toda sociedade, evitando o seu extravio para o exterior ou para o mercado paralelo interno, sem que 
o Estado usufrua o direito de taxar o que se extrair do território nacional. 
Parecer:   

                                                      
3 As emendas foram reproduzidas sem revisão, conforme constam nas bases de dados da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal.  

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-de-redacao/proposta-de-redacao-celso-cunha-parte2
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Não acolhida.  
É inoportuna a associação do monopólio estatal do Petróleo com as operações de compra e venda de gemas e 
metais preciosos. 
   
   EMENDA:00028 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   

 Acrescentar ao § 1o. do Art. 6 A19, do  
anteprojeto, royalties aos Estados e Municípios.  
"Art. Acrescente-se ao - 1o. do art. 6 a19, o seguinte:  
Art. 6 A19 ................................  
............................................  
§ 1o...., salvo royalties aos Estados e  
Municípios, estabelecidos em lei." 
Justificativa: 

O pagamento de royalties aos Estados e Municípios, em cujas áreas são exploradas substâncias minerais, 
permitirá melhor distribuição da arrecadação das riquezas que, a rigor, lhes pertencem. 
Permitirá, outrossim, com a permanência de recursos nos Estados e Municípios, com os quais poderão oferecer 
serviços mais eficientes à população. 
Parecer:   

 Não acolhida.  
O pagamento de royalties aos Estados e Municípios não se justifica quando todas as reservas de petróleo e gás 
passam a ser, explicitamente, propriedade da União. Se os Estados e Municípios consideram-se prejudicados 
pelos danos provocados pela exploração, devem buscar algum tipo de indenização, e não royalties. 
   
   EMENDA:00056 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   GILSON MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   

 Dê-se ao item I do art. 6A19 a seguinte redação:  
"I - A pesquisa e a lavra de petróleo em  
território nacional." 
Justificativa: 

A presente emenda visa a compatibilizar a filosofia aceita pela sociedade brasileira no que diz respeito à 
necessidade do monopólio do petróleo, e os postulados da livre iniciativa, fundamentais para o progresso da 
Nação. 
Parecer:   

 Não acolhida.  
A redação proposta na presente emenda restringe as atuais necessidades reclamadas pelo setor. 
   
   EMENDA:00072 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PMDB/GO) 
Texto:   

 Dê-se aos §§ 1o. e 2o. do art. 6A19, a  
seguinte redação:  
"§ 1o. Os serviços de canalização do gás  
natural, explorados pela União, poderão ser  
realizados pelos Estados ou Municípios, mediante  
autorização.  
§ 2o. A canalização do gás natural obedecerá  
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a projeto previamente aprovado pela União e pelos  
Estados ou Municípios cujo território for  
atingido." 
Justificativa: 

A norma proposta objetiva permitir a descentralização dos serviços de canalização do gás natural, a fim de se 
melhorar a eficiência de sua operacionalidade, sem, contudo, quebrar-se o monopólio público. 
Parecer:   

 Não acolhida.  
A emenda representaria uma ruptura do monopólio da União na forma em que este é definido pelo anteprojeto. 
Segundo a proposta do relator, a canalização de gás natural por Estados e Municípios só poderá ser feita 
quando se destinar a uso doméstico. 
   
   EMENDA:00092 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   GIL CÉSAR (PMDB/MG) 
Texto:   

 Substitua-se a redação do Relator nos  
seguintes artigos por:  
"Art. 6A05. A Empresa Privada Nacional será  
dispensada tratamento privilegiado no que concerne  
às compras Governamentais e concessões de  
incentivos, na forma da lei.  
Art. 6A16. O aproveitamento dos potenciais de  
energia não-renováveis e dos Recursos Hídricos,  
bem como a pesquisa e a lavra dos Recursos  
Minerais, dependem de autorização ou concessão do  
poder público e somente serão autorizados ou  
concedidos à brasileiros ou a empresas organizadas  
no Brasil, na forma da lei.  
§ 3o. As autorizações de pesquisa mineral  
serão por tempo determinado e sempre no interesse  
nacional, não podendo ser transferidos, sem  
anuência do poder concedente."  
Inclua-se, no anteprojeto do Relator e onde  
couber no texto constitucional:  
"Art. A União garantirá, para fins de  
planejamento econômico, a realização sistemática  
do levantamento geológico básico do Território  
Nacional, devendo delegar seu planejamento e  
execução aos estados que tenham instituições  
capazes de realizá-lo, na forma da lei.  
Art. Aos Estados da Federação serão  
conferidos os podres de:  
I - Legislar completamente sobre a pesquisa  
mineral e a lavra nas questões relativas ao meio-  
ambiente.  
II - Participar do processo de outorga de  
autorizações de pesquisa mineral e concessões de  
lavra, na forma da lei.  
(Inclusões)  
Art. 6A16. ..................................  
Parágrafo único. As concessões de lavra  
deverão ser autorizadas com base na vida útil  
econômica da jazida, sempre atendendo o interesse  
nacional.  
Art. 6A18. A lei definirá as áreas destinadas  
ao exercício da garimpagem bem como as condições  
para suas formas associativas.  
Art. 6A19. Constituem monopólio da União:  
II - A pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a  
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industrialização e o comércio de minérios  
nucleares e materiais fósseis.  
(Inclusão)  
Art. Constituem proteção especial da União,  
na forma da lei os jazimentos fossilíferos, as  
Províncias Arqueológicas e Espeleológicas, os  
Parques Nacionais, os Monumentos Geológicos, os  
Aquíferos subterrâneos e as jazidas de Águas  
Minerais."  
Exclua-se:  
(Inclusão)  
"Art. 6A19. ................................  
§ A União poderá ceder aos Estados e  
Municípios direito de realizar os serviços de  
canalização e distribuição de gás natural, para  
uso doméstico e industrial."  
(Substituição)  
"Art. 6A20. O aproveitamento dos potenciais  
de energia, renováveis e não-renováveis, e a lavra  
de jazidas minerais em faixas de fronteira somente  
poderá ser efetuado por empresas estatais."  
(Inclusão)  
"Art. O aproveitamento dos potenciais de  
energia, renováveis e não-renováveis e a lavra de  
jazidas minerais em terras indígenas somente  
poderá ser efetuado pela União.  
Parágrafo único. A exploração de tais  
recursos em terras indígenas dependerá de prévia  
aprovação no Congresso Nacional." 
Justificativa: 

Permanece a justificação da proposta apresentada. 
Parecer:   

 Não acolhida.  
A emenda não pôde ser considerada por ferir disposto no § 2o. do art. 23 do Regimento Interno da Constituinte. 
Recomenda-se ao ilustre constituinte que, obedecida a norma regimental, a matéria seja reapresentada na 
comissão temática no. 6. 
   
   EMENDA:00139 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   

 Acrescente-se onde couber:  
Das Disposições Transitórias  
Art. Ficam anulados os atuais contratos de  
risco, contratos que concedem, sob qualquer  
pretexto, participação, em espécie ou valor, em  
jazidas de petróleo ou de gás natural." 
Justificativa: 

Dispõe sobre a situação dos atuais contratos de risco, em vigor, definitivamente proibidos por dispositivo do 
anteprojeto. 
Parecer:   

   EMENDA No. 6A 0139-9  
Não acolhida. Não cabe a uma norma constitucional anular contratos, especificamente os chamados "Contratos 
de Risco", que foram celebrados sem o respaldo de nenhuma norma legal.  
Entretanto, o § 1o. do artigo 6A19 impede a consecução futura desses contratos.  
A forma proposta no anteprojeto, protege o interesse nacional sem criar, desnecessariamente, problemas. 
   
   EMENDA:00144 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
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Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   

 Inclua-se onde couber:  
"Art. Constituem monopólio da União:  
I - A exploração e aproveitamento dos  
potenciais de energia hidráulica, a geração e  
distribuição de energia elétrica, salvo as de  
potência reduzidas;  
II - o comércio exterior de armamentos e  
componentes bélicos;  
III - os Correios, Telégrafos e as  
Telecomunicações;  
IV - outros estabelecidos em lei. 
Justificativa: 

Fixa no texto constitucional os monopólios estatais existentes, salvaguardando estas conquistas da nossa 
soberania econômica. 
As responsabilidades do Brasil nas relações entre as nações, ao lado da luta pela autodeterminação dos povos e 
pela preservação da paz, exigem que tão delicada atividade como é o comércio exterior de armamentos seja 
monopólio do Estado e esteja a serviço da política nacional no relacionamento com os outros povos. 
Parecer:   

 Não acolhida.  
Os monopólios definidos no artigo 6A19 foram ou em função de conquista da sociedade, ou em decorrência do 
grande perigo que a atividade oferece. A extensão a outras atividades é permitida pelo anteprojeto em seu artigo 
6A07. Ademais, ressalte-se que os correios e as telecomunicações são atualmente atribuições exclusivas da 
União. 
   
   EMENDA:00145 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 6A19 a seguinte redação:  
"Art. 6A19 Constituem monopólio da União:  
I - a pesquisa, a lavra, a refinação, o  
processamento, a importação e exportação, o  
transporte marítimo ou por condutos e a  
distribuição do petróleo e seus derivados e do gás  
natural;  
II - a pesquisa, a lavra, e o enriquecimento  
de minérios radioativos e materiais férteis e  
físseis sua industrialização e comercialização.  
§ 1o. O monopólio descrito no inciso I deste  
artigo, inclui os riscos e resultados decorrentes  
das atividades ali mencionadas, ficando vedado à  
União conceder qualquer tipo de participação, em  
espécie, em jazidas de petróleo ou de gás natural.  
§ 2o. A União poderá ceder aos Estados e  
Municípios o direito de realizar os serviços de  
canalização e distribuição de gás natural, para  
uso doméstico." 
Justificativa: 

Necessário não só garantir o atual monopólio do petróleo como expandi-lo, alargando-o para a área de 
distribuição de derivados, que permanece hoje, sem motivo nenhum sendo operado por multinacionais. 
Parecer:   

   Não acolhida.  
Sob a forma de proposições autônomas, ou como emendas ao anteprojeto, vieram a esta subcomissão 
propostas visando à exclusão de empresas privadas nacionais ou estrangeiras da área de distribuição de 
derivados de petróleo.  
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Trata-se, todavia, de uma atividade em que a coexistência do setor estatal e das empresas privadas nacionais e 
estrangeiras vêm operando de forma competitiva sem prejuízo para o consumidor, para o interesse nacional e 
para os agentes envolvidos.  
Nada justifica a eliminação da presença no mercado de qualquer desses agentes, salvo a constatação xenófoba 
de que sendo um setor lucrativo deveria ser defesa ao estrangeiro ou à empresa privada. 
   
   EMENDA:00166 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   

   O inciso I, do artigo 6-A-19, passará a ter a  
seguinte redação:  
I - a pesquisa, a lavra, o refino, a  
importação e exportação, o transporte marítimo e  
em condutos e a distribuição do petróleo e de seus  
derivados e do gás natural, em território nacional". 
Justificativa: 

A emenda visa incluir na redação proposta pelo Relator, a Distribuição do petróleo como monopólio da União, 
como fator de segurança e estabilidade. 
Parecer:   

   Não acolhida.  
Sob a forma de proposições autônomas, ou como emendas ao anteprojeto, vieram a esta Subcomissão 
propostas visando à exclusão de empresas privadas nacionais ou estrangeiras da área de distribuição de 
derivados de petróleo.  
Trata-se, todavia, de uma atividade em que a coexistência do setor estatal e das empresas privadas nacionais e 
estrangeiras vêm operando de forma competitiva sem prejuízo para o consumidor, para o interesse nacional e 
para os agentes envolvidos.  
Nada justifica a eliminação da presença no mercado de qualquer desses agentes, salvo a constatação xenófoba 
de que sendo um setor lucrativo deveria ser defeso ao estrangeiro ou à empresa privada. 
   
   EMENDA:00177 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   ALBANO FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   

 Dê-se ao caput do artigo 6A19 do anteprojeto  
da Subcomissão de Princípios Gerais, intervenção  
do Estado, regime de propriedade do subsolo e da  
atividade econômica, a seguinte redação,  
acrescentando-lhe o seguinte parágrafo 3o.:  
"Art. 6A19. Constituem monopólio da União,  
nos termos do disposto em Lei Complementar:"  
"§ 3o. A lei de que trata o caput deste  
artigo assegurará indenização, não inferior a 5%,  
calculada sobre o valor do óleo do xisto ou gás  
extraídos, ao Estados, em cujo território ocorrer  
a extração ou que forem confrontantes com a  
plataforma continental onde a mesma se der." 
Justificativa: 

Trata-se de matéria que envolve questão de soberania nacional, motivo pelo qual, acrescentamos à redação do 
artigo 6ª10 do anteprojeto, devido à complexidade do tema, a obrigatoriedade de seu disciplinamento por Lei 
Complementar. 
Acrescentamos, ainda, um parágrafo no qual consolidamos a grande aspiração dos Estados Membros, de serem 
indenizados em relação à lavra de petróleo realizada na plataforma continental. 
Outrossim, o pagamento da indenização pela prospecção de petróleo na plataforma continental, tem, também, 
por objetivo, distribuir melhor a riqueza nacional, possibilitando aos Estados-membros aplicarem o percentual a 
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eles destinados em obras públicas, tai como educação, transporte e saneamento básico, tendo por meta sempre 
o desenvolvimento nacional. 
Parecer:   

 Não acolhida.  
Em primeiro lugar, se a regulamentação dependerá ou não de Lei Complementar é matéria afeta a outra 
Subcomissão. Em segundo lugar, o pagamento criado no § 3o. é o mesmo que um royalty e a matéria já é 
definida em lei. Este tipo de pagamento se justifica no momento em que os recursos minerais se tornam, 
explicitamente, propriedade da União. A indenização por danos causados à região deve ser obtida de acordo 
com o que já prevê a legislação ordinária que contempla os Estados e Municípios com uma participação de 5%, 
inclusive para o óleo extraído na plataforma continental e que, impropriamente, se chama royalty.  
No que concerne ao xisto betuminoso não foi ele incluído no monopólio que o Anteprojeto reserva à União. 
Achamos que o oposto é que seria recomendável: o Estado que desejar explorar xisto betuminoso pagará 5% de 
royalty à União. 
   
   EMENDA:00189 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   

   "O monopólio estatal do petróleo abrange a  
pesquisa, prospecção e transporte." 
Justificativa: 

O monopólio estatal do petróleo, fruto da luta e sacrifício dos patriotas brasileiros é hoje uma esplêndida 
realidade. 
Ninguém de bom senso ousaria sugerir o fim do monopólio estatal. 
A PETROBRAS já deu inequívocas provas de eficiência e do acerto de política do monopólio. Cresceu dia a dia 
as reservas brasileiras e este imenso patrimônio pertencerá às futuras gerações. 
Torna-se recomendável consolidar o monopólio, as atividades de exploração, extração e transporte. Pois se a 
PETROBRAS já realiza com eficiência o mais difícil e oneroso que é a pesquisa e prospecção. 
Não há porque outorgar as multinacionais estas fatias rentáveis da atividade petrolífera. 
Parecer:   

Não acolhida.  
O inciso I, do art. 6A19 é mais abrangente e atende adequadamente as exigências do setor. 
   
   EMENDA:00190 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   

   "A pesquisa, a lavra, a produção, a  
distribuição e a comercialização de petróleo e de  
seus subprodutos em território brasileiro  
constituem monopólio da União, importando sua  
inobservância em nulidade de pleno direito."  
Parágrafo único. Fica assegurada a  
exclusividade de distribuição do gás natural a  
Companhia Estadual do Gás do Rio de Janeiro (CEG),  
e a Congás do Estado de São Paulo e bem assim,  
àquelas criadas pelo Estados produtores de  
Petróleo e seus derivados. 
Justificativa: 

É preciso que seja aproveitada a oportunidade representada pela reunião da Assembleia Nacional Constituinte 
para consolidar os dispositivos constitucionais que asseguram os princípios de independência e de soberania 
nacional. 
Entre as providências, nesse sentido, que reputamos de alta relevância e de efetiva prioridade, está a de 
inscrição no novo texto constitucional de determinação no sentido de reservar à União a pesquisa, a lavra, a 
produção, a distribuição, a comercialização de petróleo e de seus subprodutos, bem como a declaração de 
nulidade, de pleno direito, na hipótese de sua inobservância. 
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Somos de opinião que os benefícios que possam resultar da exploração, da distribuição e da comercialização de 
todos os recursos naturais existentes no País devem caber, exclusivamente, ao povo brasileiro, não sendo 
tolerável que venham eles a ser repartidos com estrangeiros cujas nações não nos propiciam qualquer tipo de 
contrapartida por usufruir de tais benefícios. 
Caso, porém, como ocorreu com os chamados contratos de risco, pretenda-se conceder a outrem que não seja a 
União o direito de também participar daquelas fases econômicas da exploração petrolífera e dos subprodutos do 
petróleo, será preciso mudar a Constituição, o que convenhamos, em situação de absoluta normalidade política, 
será praticamente impossível justificar a exclusividade. 
Parecer:   

 Não acolhida.  
O inciso I do art. 6a19, atende de forma mais abrangente a iniciativa do ilustre Dep. Constituinte José Maurício.  
Os demais Estados da Federação não podem nem devem ser excluídos do privilégio. 
   
   EMENDA:00204 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   

 Substitua-se o art. 6A19, inciso I, pela  
seguinte redação, suprimindo-se, também, o § 1o.  
do artigo.  
"I - a pesquisa e a lavra do petróleo e do  
gás natural, em território nacional, nos termos da lei." 
Justificativa: 

Partindo-se do pressuposto de que vivemos em uma economia de livre mercado, a participação de pessoas 
físicas e jurídicas interessadas nas demais atividades relacionadas com e refino, o processamento, a importação 
e exportação, o transporte em geral do petróleo e do gás natural, proporcionará maior competitividade e, 
portanto, maior eficácia. 
Entretanto, a pesquisa e a lavra do petróleo e do gás natural, em território nacional, devem, por evidente 
interesse nacional, até de segurança, reservar-se monopólio do Estado. 
Parecer:   

 Não acolhida.  
O monopólio previsto no inciso I, nas fases especificamente previstas, tem se mostrado eficiente até o presente 
momento, o que aconselha sua manutenção. Outras formas de transporte (exceto o marítimo ou em dutos), a 
distribuição e a comercialização já são atividades liberadas à atividade privada, que também tem se mostrado 
eficiente. Quanto aos contratos de risco, os dez anos de sua vigência já demonstraram sua ineficiência prática, o 
que aconselha sua supressão, medida aliás já tomada na prática pelo Ministério das Minas e Energia ao proibir 
novos contratos dessa natureza. 
   
   EMENDA:00217 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   

 Nos termos regimentais proponho art. 6A19 § 1o.  
A distribuição e comercialização de produtos  
derivados do petróleo e do álcool carburante, em  
todo o território nacional é privativa de empresas  
cuja a maioria do capital pertença a brasileiros e  
tenha sua sede no País. 
Justificativa: 

O monopólio estatal do petróleo foi uma conquista coletiva histórica, do povo brasileiro, escrita nas ruas e na 
mobilização popular. 
Graças a esta luta memorável e ao esforço de alguns abnegados desfrutamos hoje invejável situação em nossa 
indústria extrativa, no refino e distribuição dos derivados, na indústria petroquímica e de equipamentos de 
produção. 
Muitos, no entanto, foram às vezes contrários à independência nacional no setor do petróleo. 
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Muitos os agentes dos oligopólios internacionais que afirmam a inexistência de petróleo em solo pátrio, a 
incompetência dos brasileiros por encontrá-lo, extraí-lo, refiná-lo e distribuí-lo. 
Muitos infelizmente são os brasileiros, que traindo a sua pátria, colocaram-se à serviço de patrões de outros 
países lutando desesperadamente contra a ação da Petrobrás e contra o monopólio nacional de petróleo. 
Sem alcançar seus objetivos quanto à extração e o refino conseguiram estes maus brasileiros a alteração do 
texto original de lei e excluíram a distribuição; exatamente um dos setores mais lucrativos do processo, do 
domínio exclusivo da nação brasileira. 
A Assembleia Nacional Constituinte tem o dever de reparar esta falha momento em que, por todos os meios é 
preciso estancar a remessa de divisas ao exterior. Não é possível que exatamente nos setores onde maior é o 
ganho e menor é o risco e o investimento se previne indevidamente os monopólios internacionais. 
Isto contraria a noção de segurança nacional ao permitir que estrangeiros controlem a distribuição dos 
combustíveis que fazem o país se mover. 
Isto contraria o estímulo à micro e pequena empresas de distribuição ao colocar entre a Petrobrás, que refine e 
distribui um intermediário que só entra com a voracidade dos lucros. 
Isto contraria finalmente, a própria noção da cooperação que deve existir com o capital internacional em um país 
em desenvolvimento: ou seja que sua participação deve restringir-se aqueles setores onde a complexidade 
tecnológica ou a necessidade de pesados investimentos dificulte a participação de empresas nacionais públicas 
ou privadas. 
E o que dizer do álcool carburante? O investimento é nosso, a tecnologia é nossa, o subsídio é nosso (que é 
dinheiro do povo), a cana de açúcar, a terra e mão de obra e as destilarias são nossas. 
Mas na hora da distribuição parece o intermediário, multinacional para ficar com a parte do leão mantendo 
presos a contratos leoninos os micros e mini empresários que verdadeiramente efetuam a distribuição dos 
combustíveis. 
Parecer:   

   Não acolhida.  
Sob a forma de proposições autônomas, ou como emendas ao anteprojeto, vieram a esta Subcomissão 
propostas visando à exclusão de empresas privadas nacionais ou estrangeiras da área de distribuição de 
derivados de petróleo.  
Trata-se, todavia, de uma atividade em que a coexistência do setor estatal e das empresas privadas nacionais e 
estrangeiras vêm operando de forma competitiva sem prejuízo para o consumidor, para o interesse nacional e 
para os agentes envolvidos.  
Nada justifica a eliminação da presença no mercado de qualquer desses agentes, salvo a constatação xenófoba 
de que sendo um setor lucrativo deveria ser defeso ao estrangeiro ou à empresa privada. 
   
   EMENDA:00226 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   JALLES FONTOURA (PFL/GO) 
Texto:   

   Nos termos do art. 17, § 1o., do Regimento  
Interno da Assembleia Nacional Constituinte,  
alterem-se os art. 6A007, 6A008, 6A009, 6A010,  
6A011 e 6A019, do Relatório da Subcomissão dos  
Princípios da Ordem Econômica, para a seguinte redação:  
"Art. À iniciativa privada compete,  
preferencialmente, com o estímulo e o apoio do  
Estado, organizar e explorar as atividades  
econômicas.  
§ 1o. Em caráter suplementar, o Estado poderá  
participar da atividade econômica, em setores não  
atendidos eficientemente pela iniciativa privada,  
atuando isoladamente ou associado a particulares.  
§ 2o. Na exploração, pelo Estado, da  
atividade econômica, as empresas estatais reger-se-ão  
pelas normas aplicáveis às empresas  
privadas, inclusive quanto ao direito tributário,  
do trabalho e das obrigações.  
§ 3o. A criação e a extinção de  
empresas estatais e suas subsidiárias dependem de  
lei autorizativa, que fixará suas normas e limites.  
§ 4o. Como agente normativo e regulador da  
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atividade econômica, o Estado exerce as funções de  
controle, fiscalização, incentivo e planejamento,  
nos termos da lei.  
§ 5o. A lei reprimirá o abuso do poder  
econômico, caracterizado pelo domínio dos  
mercados, eliminação da concorrência e aumento  
arbitrário dos lucros, sendo vedada a formação de  
monopólios privados e cartéis.  
I - É garantida a proteção ao consumidor, nos  
termos da lei.  
II - O Estado protegerá a poupança em todas  
as suas formas.  
§ 6o. Lei complementar definirá as atividades  
vedadas à iniciativa privada nacional, ou  
estrangeira, podendo criar e extinguir monopólios.  
§ 7o. Constituem monopólio da União:  
a) a pesquisa, a lavra, a importação e  
exportação, o transporte marítimo e sem condutos,  
do petróleo e seus derivados e do gás natural, em  
território nacional;  
b) a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a  
industrialização e o comércio de minérios  
nucleares e materiais, férteis e físseis.  
§ 8o. A União poderá ceder aos Estados e  
Municípios o direito de realizar os serviços de  
canalização e distribuição de gás natural para uso  
doméstico." 
Justificativa: 

A intervenção do Estado no domínio econômico é questão de relevo inconteste no relatório desta Subcomissão, 
constituindo o ponto basilar da atuação tanto do Estado quanto do particular na atividade econômica. 
Na esteira do princípio da livre iniciativa, fixada no próprio relatório, sugere-se a atuação do Estado como agente 
econômico produtivo apenas em caráter suplementar da iniciativa privada, quando esta não atue eficientemente. 
Neste caso, em que o Estado atuará através de empresas estatais, poderá ele chegar até o monopólio de 
determinada atividade, o que somente se justificará pelo interesse público relevante. 
A empresa estatal prestadora de atividade econômica se submeterá ao mesmo regime jurídico que submeter 
particulares, a fim de não se criarem distinções que desaqueçam o setor produtivo privado. 
A repressão ao abuso do poder econômico é norma em todo o mundo civilizado, não podendo deixar de ser 
tratado no Brasil, particularmente no momento por nós vivido, em que a sociedade reclama uma mudança nos 
rumos da Administração e a Economia Pública, a fim de que a transferência dos negócios públicos, a 
credibilidade na gestão da coisa pública e a fé na própria sociedade pacifiquem os ânimos do povo e façam-no 
voltar a ter esperanças no Brasil. 
Contudo, urge que o Estado assegure direitos mínimos ao cidadão em sua atuação econômica, seja como 
consumidor, seja como poupador. 
Parecer:   

 Não acolhida. Rejeitada nos termos do parágrafo 2o. do art. 23 do Regimento Interno da Assembleia Nacional 
Constituinte. 
   
   EMENDA:00230 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   

   "Art. 19o. Constituem monopólio da União:  
I - A pesquisa, a lavra, o refino, o  
processamento, a importação e exportação, a  
comercialização, o transporte marítimo e em  
condutos, do Petróleo e seus derivados e do gás  
natural, em território nacional.  
II - Mantido como está  
§ 1o. Mantido como está  
§ 2o. Mantido como está. 
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Justificativa: 

No tocante a afirmação da soberania nacional sobre os recursos minerais o monopólio estatal do petróleo e, por 
conseguinte, a Petrobrás tem uma longa história de lutas e conquistas. 
A memorável campanha do "Petróleo é nosso", onde o povo brasileiro tomou a bandeira da soberania nas mãos, 
nos dá a referência histórica para propor a continuidade do monopólio estatal do petróleo, ampliando-o e 
corrigindo distorções que o regime militar implantou como a figura do contrato de risco.  
Entendendo-se a importância estratégica que o controle do petróleo e dos derivados representa para uma nação 
aceita-se e encampa-se a ampliação do monopólio do petróleo para as áreas de refino, industrialização e 
principalmente comercialização de derivados de petróleo. 
Se a produção, refino e industrialização são importantes, os derivados de petróleo como o óleo "diesel", óleo 
combustível industrial e a gasolina tem na monopolização da sua comercialização um ponto de fundamental 
relevância pois tanto o transporte de carga como o transporte pessoal nos grandes centros dependem deste 
tópico de maneira direta. Um colapso no abastecimento e na comercialização destes bens no País traria a total 
desarticulação da economia, criando assim uma situação de caos. 
Parecer:   

   Não acolhida.  
Sob a forma de proposições autônomas, ou como emendas ao anteprojeto, vieram a esta Subcomissão 
propostas visando à exclusão de empresas privadas nacionais ou estrangeiras da área de distribuição de 
derivados de petróleo.  
Trata-se, todavia, de uma atividade em que a coexistência do setor estatal e das empresas privadas nacionais e 
estrangeiras vêm operando de forma competitiva sem prejuízo para o consumidor, para o interesse nacional e 
para os agentes envolvidos.  
Nada justifica a eliminação da presença no mercado de qualquer desses agentes, salvo a constatação xenófoba 
de que sendo um setor lucrativo deveria ser defeso ao estrangeiro ou à empresa privada. 
   
   EMENDA:00233 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   

   O art. 6A19 do anteprojeto do ilustre relator  
da subcomissão deverá ter a seguinte redação:  
"Art. 6A19. Constituem monopólio da União:  
I - A pesquisa, a lavra, o refino, o  
processamento, a importação e exportação, o  
transporte marítimo, terrestre e em condutos e a  
distribuição do petróleo e seus derivados e do gás  
natural, em todo o território nacional. O  
transporte terrestre e a distribuição poderão ser  
objeto de concessão brasileiros ou a empresas, de  
capital nacional. Não será admitido em hipótese  
alguma a subcontratação das demais atividades.  
II - ........................................  
Justificativa: 

A presente justificação visa a corrigir duas distorções em relação ao monopólio da exploração do petróleo. 
De um lado, com o monopólio, coube à sociedade brasileira mobilizar-se em defesa das suas riquezas, bem 
como alocar recursos vultuosíssimos tanto na pesquisa, lavra, na implantação de inúmeras refinarias e na 
organização de uma vasta frota de transporte marítimo. Estas atividades que demandam altíssimos 
investimentos foram e são feitas com recursos da sociedade brasileira. No entanto, quando o produto é entregue 
pronto e acabado, cabe atualmente, às multinacionais SHEL, ESSO, TEXACO e ATLANTIC a maior parcela na 
distribuição, onde, não precisando investir nem transferir qualquer tecnologia, passam a obter lucros fantásticos 
com a comercialização dos derivados de petróleo. A situação não só é trágica como é cômica, isto porque, 
parece mostrar a incapacidade gerencial brasileira, onde a intermediação entre a empresa estatal e a sociedade 
é feita por empresas estrangeiras, como se nós mesmos não tivéssemos condições de intermediarmos nossos 
próprios interesses. De outro lado, estas empresas não agregam nada ao processo de riqueza ou 
desenvolvimento do país, muito pelo contrário, pois, sem qualquer atividade produtiva ou de desenvolvimento de 
tecnologia específica ou investimentos, banqueteiam-se neste festival de incompetência que é a gestão dos 
interesses públicos. 
Finalmente, como no Brasil a lei não passa de um frio enunciado de uma norma, cujo sentido será apropriado 
das formas mais diversas pela ‘esperteza’ dos detentores do poder, de nada adianta a consagração 
constitucional do monopólio, se, por interpretações e construções ‘espertas’, amanhã se descobrirem formas 
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como contratos de risco e tantos outros que a imigração criativa dos traidores dos interesses da nação 
descobrirem. É imperioso que se estabeleça à nível constitucional a vedação a qualquer forma de 
subcontratação como forma de garantir a vedação a qualquer forma de subcontratação como forma de garantir o 
monopólio dos brasileiros sobre suas riquezas. 
Parecer:   

   Não acolhida.  
Sob a forma de proposições autônomas, ou como emendas ao anteprojeto, vieram a esta Subcomissão 
propostas visando à exclusão de empresas privadas nacionais ou estrangeiras da área de distribuição de 
derivados de petróleo.  
Trata-se, todavia, de uma atividade em que a coexistência do setor estatal e das empresas privadas nacionais e 
estrangeiras vêm operando de forma competitiva sem prejuízo para o consumidor, para o interesse nacional e 
para os agentes envolvidos.  
Nada justifica a eliminação da presença no mercado de qualquer desses agentes, salvo a constatação xenófoba 
de que sendo um setor lucrativo deveria ser defeso ao estrangeiro ou à empresa privada. 
   
   EMENDA:00240 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   

   O art. 6A19 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 6A19 - Constituem monopólio da União:  
I - A pesquisa, a lavra, o refino, a  
importação e exportação do petróleo e do gás  
natural, bem como o transporte marítimo e em  
condutos dessas matérias-primas e seus derivados." 
Justificativa: 

A emenda tem por objetivo tão somente aperfeiçoar a redação do dispositivo constante do Relatório, adequando-
o, inclusive, aos termos da Justificação que o acompanha. Com efeito, o monopólio da União deve estender-se: 

a) À pesquisa, à lavra, ao refino, à importação e exportação do petróleo e do gás natural; e 
b) Ao transporte marítimo e em condutos dessas matérias-primas e seus derivados. 
Da forma pela qual se encontra redigido o dispositivo, poder-se-ia entender que o monopólio abrangeria 
também o “processamento” não só do petróleo e do gás natural, mas também de seus derivados. O 
vocábulo “processamento” é estranho à nomenclatura técnica adotada na legislação e poderia conduzir, por 
equívoco, à falsa ideia de que a indústria petroquímica seria, também parte do monopólio estatal. 

Como se sabe, a indústria petroquímica utiliza como insumos os derivados do petróleo (e até do gás natural), 
processando-os e transformando-os em novos produtos. E o caso do tratamento químico ou físico de derivados 
como, por exemplo, a sulfatação ou hidrogenação de óleos básicos ou a produção de lubrificantes e óleos graxos 
mediante bleding – processamento de óleos básicos. 
O desenvolvimento extraordinário da petroquímica, nas últimas décadas, fez-se com a colaboração do setor 
privado e da Petrobrás, mediante associações de capital público e privado, e com aporte tecnológico estrangeiro. 
Trata-se de um setor amplamente consolidado e sob efetivo controle nacional. 
Parecer:   

Acolhida em parte.  
É preciso dar-se redação ao dispositivo que retifique o monopólio estatal do petróleo, de modo a deixar 
indubitável que o processamento dos derivados do petróleo, ao nível da indústria petroquímica, não é monopólio 
da União. 
   
   EMENDA:00241 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   

   Emenda ao art. 6A19.  
Adicione-se um novo parágrafo com a seguinte redação:  
"§ 3o. Ficam excluídos do monopólio de que  
trata o item I deste artigo, as refinarias em  
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funcionamento no País, amparadas pelo art. 43, da  
Lei no. 2.004, de 3 de outubro de 1953." 
Justificativa: 

A Constituição em vigor (Emenda Constitucional nº 1/69) prevê que a pesquisa e a lavra do petróleo constituem 
monopólio da União (art. 169). O monopólio das atividades de refino e transporte marítimo ou por meio de 
condutos encontra-se previsto no art. 1º da Lei nº 2004, de 3 de outubro de 1953. 
Em boa hora o art. 6A19 do anteprojeto proposto pelo nobre Relator Constituinte Virgildásio de Senna eleva a 
mandamento constitucional o monopólio da pesquisa, lavra, refino, importação e exportação do petróleo e do gás 
natural, além do transporte marítimo ou por dutos dessas matérias primas e seus derivados. 
Impõe-se, no entanto, ressalvar do monopólio – como fez a Lei 2004/53 no seu art. 43 – as refinarias privadas 
que já se encontravam em operação naquela época. São elas a Refinaria de Manguinhos (Rio de Janeiro) e a 
Refinaria de Petróleo Ipiranga (Rio Grande). Esta última, pioneira do refino no Brasil, completa este ano seu 
cinquentenário de fundação. 
Lembre-se, finalmente, que as refinarias privadas, por força do Decreto-Lei nº 395, de 29 de abril de 1938, são 
de propriedade exclusiva de brasileiros natos. 
Parecer:   

   Não acolhida.  
Vem a talho a preocupação do nobre Constituinte Deputado Arnaldo Prieto na busca de proteção das empresas 
pré-existentes e que operam, como empresas privadas, na área do monopólio do petróleo.  
O relator considera justa a preocupação, e teve bem em mente o problema, quando propôs a regra do parágrafo 
Único do art. 6A07 que, a seu entendimento, abriga o caso da Ypiranga e de outras empresas que, no futuro e 
em outras áreas, venham a enfrentar o mesmo problema.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00247 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   RUBEM MEDINA (PFL/RJ) 
Texto:   

 Dê-se ao art. 6A19 e seus parágrafos a  
seguinte redação:  
"Art. 6A19. Constituem monopólio da União,  
nos termos da lei:  
I - a pesquisa e a lavra de petróleo em  
território nacional;  
II - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento de  
minérios nucleares." 
Justificativa: 

O anteprojeto amplia desnecessariamente o monopólio da União, para abranger também o refino, o 
processamento, a importação, a exportação, o transporte marítimo e o em condutos, do petróleo e seus 
derivados, e do gás natural. 
A emenda pretende manter o monopólio do petróleo nos termos atuais, além de possibilitar a concessão de sua 
pesquisa e lavra a empresas públicas e particulares, se isso convier ao interesse nacional. 
Parecer:   

 Não acolhida.  
As atividades sujeitas às condições de monopólio, nos termos do Anteprojeto, são já reguladas em lei e 
exercidas pela Petrobrás. Não há porque excluí-las do monopólio. 
   
   EMENDA:00259 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   HUGO NAPOLEÃO (PFL/PI) 
Texto:   

   Modifica-se o Artigo 6A19 da seguinte forma:  
Onde se lê:  
"Art. 6A19. Constituem monopólio da União:  
I - A pesquisa, a lavra, o refino, o  
processamento, a importação e exportação, o  
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transporte marítimo e em condutos, do petróleo e  
seus derivados e do gás natural, em território  
nacional;  
II - A pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a  
industrialização e o comércio de minérios  
nucleares e materiais férteis e físseis.  
§ 1o. O monopólio descrito no inciso I, deste  
artigo, inclui os riscos e resultados decorrentes  
das atividades ali mencionadas, ficando vedado à  
União conceder qualquer tipo de participação, em  
espécie, em jazidas de petróleo ou de gás natural.  
§ 2o. A União poderá ceder aos Estados e  
Municípios o direito de realizar os serviços de  
canalização e distribuição do gás natural, para  
uso doméstico."  
Leia-se:  
"Art. 6A19. Constituem monopólio da União:  
I - A pesquisa, a lavra, o refino, a  
importação e exportação do petróleo bruto, em  
território nacional;  
II - O processamento, o enriquecimento  
isotópico e a comercialização de concentrados de  
minérios nucleares e de materiais físseis e  
férteis de interesse à indústria nuclear." 
Justificativa: 

A alteração dada ao Inciso I visa à correção de erro conceitual no uso da expressão “processamento do petróleo 
e seus derivados e do gás natural”, pois engloba, na proposta de instituição do monopólio, na realidade, toda a 
indústria petrolífera e petroquímica, isto é, desde o petróleo bruto até os derivados de petróleo de consumo final, 
como por exemplo os sacos plásticos, ou tintas, ou borrachas sintéticas. 
A nova redação proposta, mantem o monopólio da União sobre o petróleo, bruto, somente nas fases de 
pesquisa, lavra, refino, importação e exportação, retirando-se o transporte marítimo, porque reduz a flexibilidade 
e inviabiliza o transporte marítimo internacional em graneleiros, forçando os navios da “União” a trafegarem 
frequentemente sem carga de retorno. 
A retirada do gás natural do monopólio, visa conter o avanço estatizante da proposta e preservar essa área de 
atividade às empresas privadas. 
A alteração proposta no Inciso II visa a conter o avanço estatizante da proposta e preservar essa área de 
atividade às empresas privadas. 
A alteração proposta no Inciso II visa a compatibilizar melhor o espírito do monopólio proposto com a realidade 
do mundo mineral. Na realidade, na natureza os minérios nucleares ocorrem frequentemente em associação 
com outros minérios sem interesse ao setor nuclear, como é o caso do fosfato uranífero do Ceará, ou o carvão 
uranífero do Paraná, ou os minérios de urânio – molibdênio – zircônio de Poços de Caldas. Portanto, propõe-se o 
monopólio somente sobre os concentrados de minérios nucleares, isto é de materiais físseis e férteis, desde o 
processamento desses concentrados, até o seu enriquecimento isotópico e sua comercialização. 
Parecer:   

 Não acolhida.  
No que se refere ao monopólio do petróleo, não há razão convincente para exclusão das atividades enumeradas 
no anteprojeto, uma vez que são já praticadas pela Petrobrás. Na área nuclear, a substituição de terminologia 
para as mesmas atividades, a proteger-se em monopólio, em nada aprimora o anteprojeto. 
   
   EMENDA:00283 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   GUSTAVO DE FARIA (PMDB/RJ) 
Texto:   

   Onde couber  
"Art. A pesquisa e lavra do petróleo em  
território nacional constituem monopólio da União,  
nos termos da lei.  
§ 1o. A União delegará o exercício do  
monopólio aos Estados que solicitarem explorar  
suas áreas sedimentares que não estejam direta ou  
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indiretamente sob efetiva exploração da União, ou  
que não sejam objeto de projetos prioritários de  
investimento do monopólio estatal, cabendo aos  
Estados direitos e deveres equivalentes aos  
previstos no monopólio federal." 
Justificativa: 

A Petrobrás, que em nome da União detém o monopólio da exploração petrolífera tem, em vista da escassez de 
recursos para suas variadas operações, de priorizar certas áreas que considera mais promissoras para 
exploração direta ou sob contratos de risco. 
As áreas sob efetiva exploração não representam, entretanto mais que 5% da área sedimentar do país e de sua 
plataforma continental. A área de “reserva prioritária” atingiria 15%. 
Não há porque denegar aos Estados, plantados em áreas sedimentares, o direito de pedirem delegação da 
União, para explorarem aquelas áreas não incluídas nos programas em curso, ou planejados para imediato 
investimento da Petrobrás. 
Parecer:   

 Não acolhida.  
No anteprojeto o monopólio da União sobre o petróleo não prevê exceções.  
O monopólio da União na abrangência atual é uma conquista do povo brasileiro que é nosso dever ajudar a 
preservar. 
   
   EMENDA:00284 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   AFIF DOMINGOS (PL/SP) 
Texto:   

 Dê-se ao § 1o., do art. 6A19, a seguinte redação:  
"Os serviços de canalização e comercialização  
do gás natural explorados pela União, poderão ser  
realizados pelos Estados ou Municípios cujos  
territórios forem atingidos." 
Justificativa: 

Nada mais justo do que se permite ao Estado ou ao Município, por uma maior proximidade dos consumidores 
finais, o direito de canalização e comercialização do gás natural. Trata-se de disposição que incorpora, de forma 
inequívoca, os princípios da descentralização e da eficácia dos investimentos públicos. 
Parecer:   

 Não acolhida.  
A possibilidade de a União ceder aos Estados e Municípios o direito de explorar os serviços de canalização e  
distribuição do gás natural já está prevista no parágrafo 2o. do art. 6A19. 
   
   EMENDA:00288 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   AFIF DOMINGOS (PL/SP) 
Texto:   

   Suprima-se do inciso II, do art. 6A19, a  
expressão "a industrialização e o comércio". 
Justificativa: 

A norma proposta objetiva compatibilizar a estrutura e a filosofia que deve prevalecer na ordem econômica 
democrática. 
Parecer:   

 Não acolhida.  
O estabelecimento do monopólio, inclusive nas fases de industrialização e comércio, objetiva proteger a própria  
sociedade dos perigos inerentes a tais atividades, em todas suas fases. A liberalização de industrialização e 
comércio de urânio não conduziria a produção de artefatos nucleares por particulares. 
   
   EMENDA:00307 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
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Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   

 Dê-se ao § 1o. do art. 6A19 a seguinte redação:  
"§ 1o. O monopólio descrito no inciso I,  
deste artigo, inclui os riscos e os resultados  
decorrentes das atividades ali mencionadas,  
ficando vedada à União conceder qualquer tipo de  
participação, quer em espécie, quer em petróleo ou  
gás natural." 
Justificativa: 

A redação deste dispositivo com o elevado grau de delicadeza, como este, impõe toda a cautela para eximi-lo de 
quaisquer dúvidas ou saídas construídas de maneira malévola aos interesses nacionais. Agora mesmo, o Estado 
de São Paulo, na edição do dia 13 último e o Jornal do Brasil do dia 04, levantam dúvidas sobre a inclusão dos 
contratos de risco no regime do monopólio. 
A redação proposta altera a parte final da redação original para melhorar esclarecer o alcance da vedação à 
participação das empresas contratadas nos resultados obtidos. 
Parecer:   

 Não acolhida. A expressão "em espécie" já inclui a participação em petróleo ou gás. 
   
   EMENDA:00314 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   

   Art. 6A19. Constituem monopólio da União:  
I - A pesquisa, a lavra, o refino, o  
processamento, a importação e exportação, a  
comercialização, o transporte marítimo e em  
condutos, do Petróleo e seus derivados e do gás  
natural, em território nacional.  
II - Mantido como está.  
§ 1o. Mantido como está.  
§ 2o. Mantido como está." 
Justificativa: 

No tocante a afirmação da soberania nacional sobre os recursos minerais o monopólio estatal do petróleo e, por 
conseguinte, a Petrobrás tem uma longa história de lutas e conquistas. 
A memorável campanha do "Petróleo é nosso", onde o povo brasileiro tomou a bandeira da soberania nas mãos, 
nos dá a referência histórica para propor a continuidade do monopólio estatal do petróleo, ampliando-o e 
corrigindo distorções que o regime militar implantou como a figura do contrato de risco.  
Entendendo-se a importância estratégica que o controle do petróleo e dos derivados representa para uma nação 
aceita-se e encampa-se a ampliação do monopólio do petróleo para as áreas de refino, industrialização e 
principalmente comercialização de derivados de petróleo.  
Se a produção, refino e industrialização são importantes, os derivados de petróleo como o óleo "diesel", óleo 
combustível industrial e a gasolina tem na monopolização da sua comercialização um ponto de fundamental 
relevância, pois tanto o transporte de carga como o transporte pessoal nos grandes centros dependem deste 
tópico de maneira direta. Um colapso no abastecimento e na comercialização destes bens no País traria a total 
desarticulação da economia, criando assim uma situação de caos. 
Parecer:   

   Não acolhida.  
Sob a forma de proposições autônomas, ou como emendas ao anteprojeto, vieram a esta Subcomissão 
propostas visando à exclusão de empresas privadas nacionais ou estrangeiras da área de  
distribuição de derivados de petróleo.  
Trata-se, todavia, de uma atividade em que a coexistência do setor estatal e das empresas privadas nacionais e 
estrangeiras vêm operando de forma competitiva sem prejuízo para o consumidor, para o interesse nacional e 
para os agentes envolvidos.  
Nada justifica a eliminação da presença no mercado de qualquer desses agentes, salvo a constatação xenófoba 
de que sendo um setor lucrativo deveria ser defeso ao estrangeiro ou à empresa privada. 
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   EMENDA:00319 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   

   "A distribuição e comercialização de  
produtos derivados do petróleo e do álcool  
carburante, em todo o território nacional é  
privativa de empresas cuja maioria do capital  
pertença a brasileiros e tenha sua sede no País.  
Constituem monopólio da União a pesquisa, a  
prospecção, a refinação, a exploração, o  
processamento, o transporte marítimo e em condutos  
do petróleo e seus derivados e do gás natural, em  
todo o território nacional.  
O monopólio descrito no caput inclui riscos e  
resultados decorrentes das atividades ali  
mencionadas, ficando vedado à União ceder ou  
conceder tipo de participação em espécie ou valor,  
em jazidas de petróleo ou de gás natural, seja a  
que pretexto for." 
Justificativa: 

O monopólio estatal do petróleo foi uma conquista coletiva histórica, do povo brasileiro, escrita nas ruas e na 
mobilização popular. Graças a esta luta memorável e ao esforço de alguns abnegados, desfrutamos hoje 
inegável situação em nossa indústria extrativa, no refino e na distribuição dos derivados, na indústria 
petroquímica e de equipamentos de produção. Muitos, no entanto, foram às vezes contrários à independência 
nacional no setor do petróleo. Muitos os agentes dos oligopólios internacionais que afirmam a inexistência de 
petróleo em solo pátrio, a incompetência dos brasileiros para encontra-lo, extraí0lo, refiná-lo e distribuí-lo. Muitos 
infelizmente são os brasileiros, que traindo a sua pátria, colocaram-se à serviço de patrões de outros países 
lutando, desesperadamente, contra a ação da Petrobrás, e contra o monopólio nacional do petróleo. 
Parecer:   

   Não acolhida.  
Sob a forma de proposições autônomas, ou como emendas ao anteprojeto, vieram a esta Subcomissão 
propostas visando à exclusão de empresas privadas nacionais ou estrangeiras da área de distribuição de 
derivados de petróleo.  
Trata-se, todavia, de uma atividade em que a coexistência do setor estatal e das empresas privadas nacionais e 
estrangeiras vêm operando de forma competitiva sem prejuízo para o consumidor, para o interesse nacional e 
para os agentes envolvidos.  
Nada justifica a eliminação da presença no mercado de qualquer desses agentes, salvo a constatação xenófoba 
de que sendo um setor lucrativo deveria ser defeso ao estrangeiro ou à empresa privada. 
   
   EMENDA:00331 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   RAQUEL CAPIBERIBE (PMDB/AP) 
Texto:   

   Art. 6A19 - Constituem monopólio da união:  
I - A pesquisa, a lavra, o refino, o  
processamento, a importação e exportação a  
comercialização, o transporte marítimo e em  
condutos, do Petróleo e seus derivados e do gás  
natural, em território nacional.  
II - mantido como está.  
§ 1o. mantido como está.  
§ 2o. Mantido como está. 
Justificativa: 
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No tocante a afirmação da soberania nacional sobre os recursos minerais o monopólio estatal do petróleo e, por 
conseguinte, a Petrobrás tem uma longa história de lutas e conquistas. 
A memorável campanha do “Petróleo é nosso”, onde povo brasileiro tomou a bandeira da soberania nas mãos, 
nos dá a referência histórica para propor a continuidade do monopólio estatal do petróleo, ampliando-o e 
corrigindo distorções que o regime militar implantou como a figura do contrato de risco. 
Entendendo-se a importância estratégica que o controle do petróleo e dos derivados representa para uma nação 
aceita-se e encampa-se a ampliação do monopólio do petróleo para as áreas de refino, industrialização e 
principalmente comercialização dos derivados de petróleo. 
Se a produção, refino e industrialização são importantes, os derivados de petróleo como o óleo “diesel”, óleo 
combustível industrial e a gasolina tem na monopolização da sua comercialização um ponto de fundamental 
relevância, pois tanto o transporte de carga como o transporte pessoal nos grandes centros dependem deste 
tópico de maneira direta. Um colapso no abastecimento e na comercialização destes bens no País traria a total 
desarticulação da economia, criando assim uma situação de caos. 
Parecer:   

   Não acolhida.  
Sob a forma de proposições autônomas, ou como emendas ao anteprojeto, vieram a esta Subcomissão 
propostas visando à exclusão de empresas privadas nacionais ou estrangeiras da área de distribuição de 
derivados de petróleo.  
Trata-se, todavia, de uma atividade em que a coexistência do setor estatal e das empresas privadas nacionais e 
estrangeiras vêm operando de forma competitiva sem prejuízo para o consumidor, para o interesse nacional e 
para os agentes envolvidos.  
Nada justifica a eliminação da presença no mercado de qualquer desses agentes, salvo a constatação xenófoba 
de que sendo um setor lucrativo deveria ser defeso ao estrangeiro ou à empresa privada. 
   
   EMENDA:00344 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   

   Art. 6A19 Constituem monopólio da união:  
"I - A pesquisa, a lavra, o refino, o  
processamento, a importação e exportação, a  
comercialização, o transporte marítimo e em  
condutos, do Petróleo e seus derivados e do gás  
natural, em território nacional.  
II - Mantido como está  
4 1o. Mantido como está  
§ 2o. Mantido como está" 
Justificativa: 

No tocante a afirmação da soberania nacional sobre os recursos minerais o monopólio estatal do petróleo e, por 
conseguinte, a Petrobrás tem uma longa história de lutas e conquistas. 
A memorável campanha do “Petróleo é nosso”, onde povo brasileiro tomou a bandeira da soberania nas mãos, 
nos dá a referência histórica para propor a continuidade do monopólio estatal do petróleo, ampliando-o e 
corrigindo distorções que o regime militar implantou como a figura do contrato de risco. 
Entendendo-se a importância estratégica que o controle do petróleo e dos derivados representa para uma nação 
aceita-se e encampa-se a ampliação do monopólio do petróleo para as áreas de refino, industrialização e 
principalmente comercialização dos derivados de petróleo. 
Se a produção, refino e industrialização são importantes, os derivados de petróleo como o óleo “diesel”, óleo 
combustível industrial e a gasolina tem na monopolização da sua comercialização um ponto de fundamental 
relevância, pois tanto o transporte de carga como o transporte pessoal nos grandes centros dependem deste 
tópico de maneira direta. Um colapso no abastecimento e na comercialização destes bens no País traria a total 
desarticulação da economia, criando assim uma situação de caos. 
Parecer:   

   Não acolhida.  
Sob a forma de proposições autônomas, ou como emendas ao anteprojeto, vieram a esta Subcomissão 
propostas visando à exclusão de empresas privadas nacionais ou estrangeiras da área de distribuição de 
derivados de petróleo.  
Trata-se, todavia, de uma atividade em que a coexistência do setor estatal e das empresas privadas nacionais e 
estrangeiras vêm operando de forma competitiva sem prejuízo para o consumidor, para o interesse nacional e 
para os agentes envolvidos.  
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Nada justifica a eliminação da presença no mercado de qualquer desses agentes, salvo a constatação xenófoba 
de que sendo um setor lucrativo deveria ser defeso ao estrangeiro ou à empresa privada. 
   
   EMENDA:00353 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   FRANCISCO KUSTER (PMDB/SC) 
Texto:   

   Art.6A19 Constituem monopólio da União:  
"I - A pesquisa, a lavra, o refino, o  
processamento, a importação e exportação, a  
comercialização, o transporte marítimo e em  
condutos, do Petróleo e seus derivados e do gás  
natural, em território nacional.  
II mantido como está  
§ 1o. Mantido como está  
§ 2o. Mantido como está." 
Justificativa: 

No tocante a afirmação da soberania nacional sobre os recursos minerais o monopólio estatal do petróleo e, por 
conseguinte, a Petrobrás tem uma longa história de lutas e conquistas. 
A memorável campanha do “Petróleo é nosso”, onde povo brasileiro tomou a bandeira da soberania nas mãos, 
nos dá a referência histórica para propor a continuidade do monopólio estatal do petróleo, ampliando-o e 
corrigindo distorções que o regime militar implantou como a figura do contrato de risco. 
Entendendo-se a importância estratégica que o controle do petróleo e dos derivados representa para uma nação 
aceita-se e encampa-se a ampliação do monopólio do petróleo para as áreas de refino, industrialização e 
principalmente comercialização dos derivados de petróleo. 
Se a produção, refino e industrialização são importantes, os derivados de petróleo como o óleo “diesel”, óleo 
combustível industrial e a gasolina tem na monopolização da sua comercialização um ponto de fundamental 
relevância, pois tanto o transporte de carga como o transporte pessoal nos grandes centros dependem deste 
tópico de maneira direta. Um colapso no abastecimento e na comercialização destes bens no País traria a total 
desarticulação da economia, criando assim uma situação de caos. 
Parecer:   

   Não acolhida.  
Sob a forma de proposições autônomas, ou como emendas ao anteprojeto, vieram a esta Subcomissão 
propostas visando à exclusão de empresas privadas nacionais ou estrangeiras da área de distribuição de 
derivados de petróleo.  
Trata-se, todavia, de uma atividade em que a coexistência do setor estatal e das empresas privadas nacionais e 
estrangeiras vêm operando de forma competitiva sem prejuízo para o consumidor, para o interesse nacional e 
para os agentes envolvidos.  
Nada justifica a eliminação da presença no mercado de qualquer desses agentes, salvo a constatação xenófoba 
de que sendo um setor lucrativo deveria ser defesa ao estrangeiro ou à empresa privada. 

 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

EMENDA:00068 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   

 Acrescente-se onde couber o seguinte dispositivo:  
Art. ... Fica estabelecido o monopólio pela  
União da exploração, lavra e industrialização do  
Urânio e outros minerais radioativos. 
Justificativa: 
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A manutenção dos atuais monopólios estatais sobre o Urânio e sobre os demais minerais radioativos tem uma 
significação estratégica para a nação. 
Estes minerais, pela sua característica fundamentalmente energética devem ser rigorosamente controlados, pois 
tanto a sua utilização pacífica nos reatores nucleares para geração de energia quanto a sua utilização militar, 
acarretam enormes riscos e, portanto, necessitam de tratamento diferenciado. 
Do ponto de vista estratégico, temos o Urânio e os demais minerais radioativos como um dos tipos de material 
energético do futuro, e possuímos reservas, destes minerais, de expressão mundial considerável. 
Tal proposta encontra, também, plena justificativa nos ensinamentos da moderna administração e política dos 
recursos minerais a nível mundial. A conjuntura internacional, o desenvolvimento científico e tecnológico e o 
quadro de agravamento do abastecimento energético exigem que seja dado ao Estado a garantia da 
manutenção do monopólio estatal sobre o Urânio e demais minerais radioativos. 
Parecer:   

  Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo  
da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00091 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   

   Emenda ao art. 13 do anteprojeto da  
Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do  
Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da  
Atividade Econômica, que passa a ter a seguinte redação:  
Art. - "Constituem o monopólio da União a  
pesquisa, a lavra, a refinação, o processamento, o  
transporte marítimo e em condutos, do petróleo e  
seus derivados e do gás natural, em território  
nacional."  
Parágrafo - "O monopólio descrito no "caput"  
inclui os riscos e resultados decorrentes das  
atividades ali mencionados, ficando vedado à União  
ceder ou conceder qualquer tipo de participação,  
em espécie ou em valor, em jazidas de petróleo ou  
de gás natural, seja a que pretexto for."" 
Justificativa: 

A redação acima é a proposta da comissão "Em defesa do monopólio estatal do petróleo e contra os contratos 
de risco" indispensável a manutenção do monopólio estatal do petróleo e apoiada pelas seguintes entidades: 
Associação Brasileira de Imprensa – ABI, Associação dos Engenheiros da Petrobrás - AEPET, Federação 
Nacional dos Engenheiros - FNE, Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, Sociedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência - SBPC, Clube de Engenharia - RJ, Sociedade Brasileira de Geologia - SBG, Coordenação Nacional 
dos Geólogos - CONAGE, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro –
CREA-RJ, Associação Médica do Rio de Janeiro, Sindicato dos Urbanitários - RJ, Instituto dos Arquitetos do 
Brasil - RJ, Sindicato dos Escritores do Estado de São Paulo, Sindicato dos Químicos e Engenheiros Químicos - 
RJ, Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro, Sindicato dos Médicos - RJ, Movimento Feminino 
pela Anistia e Liberdades Democráticas, Sindicato dos Economistas - RJ, Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia do Piauí - CREA-PI, Associação Democrática e Nacionalista de Militares - ADNAM, 
Coordenação Nacional dos Anistiados da Petrobrás - CONAPE, Conselho Regional de Medicina do Rio de 
Janeiro, Secretariado Nacional dos Trabalhadores das Empresas Estatais, Campanha Nacional de Defesa e pelo 
Desenvolvimento da Amazônia - CNDDA, Sindipetro - Bahia, Sindipetro Campinas/Paulínia, Sindipetro  
Cubatão/Santos/São Sebastião, Sindipetro - Duque de Caxias, Sindipetro Fortaleza, Sindipetro - Manaus, 
Sindipetro - Mauá, Sindipetro - Minas Gerais, Sindipetro - Paraná, Sindipetro - Rio de Janeiro, Sindipetro - São 
José dos Campos, Sidipetro - Rio Grande do Norte, Sindipetro - Porto Alegre/Canoas/Osório, STIEP - 
Alagoas/Sergipe, STIEP – Bahia, STIEP - Pará/Amazonas/Maranhão, Mútua dos Profissionais da Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia - BSB, Sociedade Grupo Ecológico Frente Verde, Centro de Estudos e Defesa do 
Petróleo e da Economia Nacional - CEDPEN, Federação Nacional dos Telefônicos, Federação Nacional dos 
Trabalhadores em Transportes Marítimos e Fluviais, Federação Nacional dos Trabalhadores em Indústrias 
Urbanas, Federação Nacional dos Médicos, Central Única dos Trabalhadores - CUT, Central Geral dos 
Trabalhadores – CGT. 
Parecer:   
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  Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00135 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   RENATO JOHNSSON (PMDB/PR) 
Texto:   

   EMENDA  
Dê-se ao art. 6A13 do Anteprojeto da  
Subcomissão de princípios gerais, intervenção do  
Estado, regime da propriedade do subsolo e da  
atividade econômica, a seguinte redação:  
Art. 6A13 - Constituem monopólio da União:  
I - a pesquisa, a lavra, a refinação e o  
processamento do petróleo sob qualquer de suas  
formas, inclusive a do gás natural, bem como o  
transporte marítimo e em condutos dessas matérias-  
primas e seus derivados.  
II - a pesquisa, a lavra e o enriquecimento  
de minérios nucleares e materiais férteis e  
físseis. 
Justificativa: 

No que respeita ao monopólio estatal do petróleo é importante que elevemos a princípio constitucional as 
conquistas já estabelecidas na Lei 2.004/1953. 
É necessário esclarecer, igualmente, que o termo processamento está associado, no tocante ao monopólio, 
apenas ao processamento do petróleo e do gás natural, não estando incluído o de seus derivados. 
Assim sendo esse monopólio não abrange a indústria petroquímica, que processa derivados de petróleo e gás 
natural previamente processado. 
O neologismo "processamento" foi incluído neste artigo porque abrange outras formas de obtenção de derivados 
do petróleo além do refino, tais como: tratamento e purificação do gás natural, craqueamento catalítico, reforma 
catalítica, desasfaltamento, etc. 
Cabe, também, destacar que o monopólio da refinação do petróleo ressalva os direitos adquiridos por empresas 
privadas que já operam no setor, pelo respeito ao princípio que certamente constará do dispositivo que trata dos 
direitos e garantias individuais, de obediência aos direitos adquiridos anteriores à Lei. 
Parecer:   

 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00176 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   

   Ao Anteprojeto da Subcomissão de Princípios  
Gerais, Intervenção do Estado, Regime de Propriedade do  
Subsolo e da Atividade Econômica, apresentamos   
as seguintes propostas:  
[...] 
DA INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA  
Art. - Cabe às empresas estatais papel relevante  
no desenvolvimento econômico independente a soberano  
do País. As empresas estatais em ramos  
essenciais da economia, sob regime de monopólio ou  
não, serão mantidas e ampliadas.  
PARÁGRAFO ÚNICO - Empresas estatais só poderão  
ser constituídas, extintas ou alienadas, mediante  
autorização do Poder Legislativo.  
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Art. - Constitui monopólio da União:  
I - a pesquisa, a lavra, a refinação, o processamento,  
o transporte marítimo ou por conduto e a  
distribuição de petróleo e seus derivados, e do  
gás natural;  
PARÁGRAFO ÚNICO - É VEDADO à União ceder ou  
conceder qualquer tipo de participação, em espécie  
ou em valor, em jazidas de petróleo ou gás natural,  
seja a que pretexto for.  
II - A pesquisa, a lavra e o enriquecimento de  
minérios radioativos e materiais físseis, sua   
industrialização e comercialização;  
III - a exploração e aproveitamento dos potenciais  
de energia hidráulica, a geração e distribuição  
de energia elétrica, salvo as de potência reduzida;  
IV - o comércio exterior de armamentos e componentes bélicos;  
V - os Correios, Telégrafos e as Telecomunicações;  
VI - outros estabelecidos em Lei.  
[...] 
Justificativa: 

Emenda sem justificativa. 
Parecer:   

 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00184 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   ALUIZIO BEZERRA (PMDB/AC) 
Texto:   

 Nos termos do art. 18, do Regimento da  
Assembleia Nacional Constituinte, inclua-se no  
art. 13, como item III, do anteprojeto relativo  
aos Princípios Gerais, Intervenção do Estado,  
Regime de Propriedade do Subsolo e da Atividade  
Econômica, o seguinte dispositivo:  
Art. O comércio exterior é monopólio da União  
e será exercido por órgão próprio da administração  
pública. 
Justificativa: 

O comércio exterior não se exerce eficazmente sem a ação da diplomacia, que aproxima os povos, identifica 
pontos de interesses convergentes e desenvolve o relacionamento dos países. 
Sob este ângulo, o intercâmbio comercial entre as nações em si não se faz sem a presença dos Estados, de 
modo que, em nenhuma circunstância, o comercio exterior é atividade meramente particular. 
A presença do Estado nesse âmbito de atuação também se exerce de forma clara na política cambial, quando 
estabelece o valor de conversão do padrão monetário em moedas estrangeiras, tanto quanto na política 
fazendária na fixação de taxas alfandegárias, facilitando ou dificultando o ingresso do produto estrangeiro no 
território nacional ou autorizando o ingresso do produto nacional no território estrangeiro. 
A par dessas particularidades, as relações comerciais com o exterior são importante instrumento de equilíbrio 
das relações internacionais, com um todo, e, por isso mesmo, nelas estão sempre presentes interesses 
diplomáticos e de segurança do Estado. 
Por outro lado, é através do comércio exterior que o Governo alcança seus objetivos de equilíbrio da balança de 
pagamento e da formação de divisas essenciais à liquidação dos compromissos externos e ao desenvolvimento 
econômico e social interno. 
Nessas condições, o monopólio do comércio exterior, além de proporcionar acumulação maior de divisas, já que 
na atividade estatal a luta pela obtenção do lucro dá lugar à preocupação com o bem-estar social, também 
confere ao Estado mais alternativas para o crescimento do intercâmbio comercial. 
A proposta prevê ainda a existência de órgão público específico para cuidar do comércio exterior, naturalmente 
dotado do máximo de flexibilidade e do mínimo de entraves burocráticos. 
Parecer: 
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  Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no substitutivo. 
   
   EMENDA:00262 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   RAQUEL CAPIBERIBE (PMDB/AP) 
Texto:   

   Emenda aditiva ao art. 13, item I e II, do  
relatório final da Subcomissão 06 A.  
Constituem monopólio da União:  
"I - A pesquisa, a lavra, o refino, o  
processamento, a importação e exportação, a  
comercialização, o transporte marítimo e em  
conduto, do petróleo e seus derivados e do gás  
natural, em território nacional.  
II - A pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a  
industrialização e o comércio de minérios  
nucleares e materiais férteis e físseis." 
Justificativa: 

No tocante a afirmação da soberania nacional sobre os recursos minerais, o monopólio estatal do petróleo e por 
conseguinte a Petrobrás, tem um longa história de lutas e conquistas. 
A memorável campanha do “Petróleo é nosso”, onde o povo brasileiro tomou a bandeira da soberania nas mãos, 
nos dá a referência histórica para propor a continuidade do monopólio estatal do petróleo, ampliando-o e 
corrigindo distorções que o regime militar implantou como a figura do contrato de risco. 
Entendendo-se a importância estratégica que o controle do petróleo e dos derivados representa para uma nação, 
aceita-se e encampa-se a ampliação do monopólio do petróleo para as áreas de refino, industrialização e 
principalmente comercialização dos derivados de petróleo. 
Se a produção, refino e industrialização são importantes, os derivados de petróleo como a óleo “diesel”, óleo 
combustível industrial e a gasolina, tem na monopolização da sua comercialização um ponto de fundamental 
relevância, pois tanto o transporte de carga como o transporte pessoal nos grandes centros dependem deste 
tópico de maneira direta. Um colapso no abastecimento e na comercialização destes bens no País traria a total 
desarticulação da economia, criando, assim, uma situação de caos. 
Parecer:   

 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00295 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   

 Dê-se ao inciso I, do art. 6A19 do  
Anteprojeto do Relator da Subcomissão de  
Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime  
da Propriedade do Subsolo e Atividade Econômica a  
seguinte redação:  
Art.  ?A19 ..............................  
I - Constituem monopólio da União a pesquisa,  
a lavra, a refinação e o processamento do  
petróleo, sob qualquer de suas formas, inclusive a  
do gás natural, bem como o seu transporte e dos  
respectivos derivados, marítimo ou em condutos. 
Justificativa: 

É importante a consolidação do monopólio da atividade petrolífera através da futura constituição, sem que isso, 
contudo se constitua na sua ampliação com a finalidade de abranger outras atividades. 
A inclusão do gás natural no texto constituciona1 evita qualquer tentativa de interpretação errônea sobre sua 
participação ao monopólio. 
Parecer:   
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  Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00302 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   RUY BACELAR (PMDB/BA) 
Texto:   

   Substitua-se os itens I e II do art. 13 do  
Anteprojeto da Subcomissão de Princípios Gerais,  
Intervenção do Estado, Regime de propriedade do  
Subsolo e de Atividade Econômica.  
"Art. 13 ....................................  
I - a pesquisa, a lavra, a refinação, o  
processamento e transporte de petróleo e seu  
derivados e do gás natural em território nacional;  
II - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a  
industrialização e o comércio de minérios  
nucleares e materiais físseis em território nacional." 
Justificativa: 

As normas constitucionais propostas são uma decorrência natural da grande preocupação que tenho quanto a 
proteção e preservação dos nossos recursos naturais não renováveis, imprescindíveis ao desenvolvimento 
econômico do País. 
Especialmente, trata-se da monopolização estatal da exploração do petróleo em todas as suas fases, bem como, 
dos metais de aplicação principal como combustível nuclear. 
Sabemos que são inquestionáveis as vantagens econômicas para a PETROBRÁS, que advirão com a 
monopolização de todas as fases de aproveitamento do Petróleo, face à consequência natural das agregações 
de valores correspondentes ao seu refino, processamento e transporte. 
Parecer:   

  Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00308 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   

   Dê-se ao Art. 13, item I do Anteprojeto da  
Subcomissão VI "A" - a seguinte redação:  
I - A pesquisa, a lavra, o refino, o  
processamento, a importação e exportação, o  
transporte marítimo, terrestre e em condutos e a  
distribuição do petróleo e seus derivados e do gás  
natural, em todo o território nacional. O  
transporte terrestre e a distribuição poderão ser  
objeto de concessão a brasileiros ou a empresa de  
capital nacional. Não serão admitidos em hipóteses  
alguma a subcontratação das demais atividades.  
II .......................................... 
Justificativa: 

O nacionalismo impõe-se ao entreguismo. 
Parecer:   

 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00322 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   

 Acrescente-se ao art. 13 do anteprojeto da  
Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do  
Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da  
Atividade Econômica, o seguinte parágrafo único:  
Art. 13. ....................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
Parágrafo único. A União delegará o exercício  
do monopólio aos Estados que solicitarem explorar  
suas áreas sedimentares que não estejam direta ou  
indiretamente sob efetiva exploração da União, ou  
que não sejam objeto de projetos prioritários de  
investimento do monopólio estatal, cabendo aos  
Estados direitos e deveres equivalentes aos  
previstos no monopólio federal. 
Justificativa: 

A Petrobrás, que em nome da União detém o monopólio da exploração petrolífera tem, em vista da escassez de 
recursos para suas variadas operações, de priorizar certas áreas que considera mais promissoras para 
exploração direta ou sob contratos de risco. 
As áreas sob efetiva exploração não representam, entretanto, mais que 5% da área sedimentar do país e de sua 
plataforma continental. A área de “reserva prioritária” atingiria 15%. 
Não há porque denegar aos Estados, plantados em áreas sedimentares, o direito de pedirem delegação da 
União, para explorarem aquelas áreas não incluídas nos programas em curso, ou que não figurem nos 
investimentos prioritários da Petrobrás. 
Parecer:   

 Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no substitutivo. 
   
   EMENDA:00365 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   JOSÉ FERNANDES (PDT/AM) 
Texto:   

   O Art. 6A13 do Anteprojeto passa a ter a  
seguinte redação:  
"Art. Constituem monopólio da União a  
pesquisa, a lavra, a refinação e o processamento  
do petróleo, sob qualquer de suas formas,  
inclusive a do gás natural, bem como o seu  
transporte e dos respectivos derivados, marítimos  
ou em condutos." 
Justificativa: 

Com a presente proposição não se cogita, de ampliar aquele monopólio para abranger atividades, que, 
atualmente, nele não estão incluídos. 
De outra parte, embora o gás natural, seja uma forma qual o petróleo se apresenta na natureza, é de 
conveniência explicar tal ponto no texto constitucional, para evitar interpretações que pretendem discutir a sua 
inclusão no monopólio da lei. 
É o que se propõe. 
Parecer:   

  Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00367 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 40  

 

Autor:   

   GABRIEL GUERREIRO (PMDB/PA) 
Texto:   

   Subcomissão de Princípios Gerais  
Art. 6A13 Constituem monopólio da União na  
forma da lei:  
I - A pesquisa e a lavra do petróleo, demais  
hidrocarbonetos e gases raros existentes no  
território nacional; o refino do petróleo nacional  
e estrangeiro; o transporte marítimo do petróleo  
bruto ou derivados produzidos no país; transporte  
por meio de condutos de petróleo, derivados e  
gases raros de qualquer origem.  
II - A pesquisa a lavra, o enriquecimento e  
comercialização de urânio e demais minerais  
nucleares. 
Justificativa: 

Face a importância do petróleo na matriz energética brasileira e, portanto, sua posição estratégica na vida e 
soberania nacional não é admissível se retroceder na legislação atual mais avançada na preservação de nossa 
soberania. Os minerais nucleares devem constituir monopólio face a sua extraordinária importância estratégica. 
Parecer:   

 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00390 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   

   Emenda no.  
Dá nova redação ao item I do art. 13.  
Art. 1o. - O item I do Art. 13 do Anteprojeto  
passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 13. ..................................  
I - A pesquisa, a lavra, o refino, a  
comercialização a importação e a exportação de  
petróleo e de gazes naturais constituem monopólio  
da União." 
Justificativa: 

A ampliação do monopólio para o refino, a comercialização, a importação e a exportação extensíveis a gazes 
naturais, tem por objetivo resguardar a soberania nacional, pois se tratam de produtos estratégicos, em termos 
de desenvolvimento e segurança nacional. 
Parecer:   

Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada no 
substitutivo. 
   

    
   EMENDA:00448 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   VLADIMIR PALMEIRA (PT/RJ) 
Texto:   

   Dê-se nova redação ao art. 6A13 do  
anteprojeto da Subcomissão de Princípios Gerais,  
Intervenção do Estado, Regime da Propriedade do  
Subsolo e da Atividade Econômica:  
Art. 6A13 - Constituem monopólio da União:  
I - A pesquisa, a lavra, o refino, o  
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processamento, a importação e exportação, o  
transporte marítimo e em condutos, do petróleo e  
seus derivados e do gás natural, em território nacional;  
II - A pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a  
industrialização e o comércio de minérios  
nucleares e materiais férteis e físseis.  
§ 1o. - O monopólio descrito no inciso I  
deste artigo, inclui os riscos e resultados  
decorrentes das atividades ali mencionadas,  
ficando vedado à União conceder qualquer tipo de  
participação, em espécie, em jazidas de petróleo  
ou de gás natural.  
§ 2o. - A União poderá ceder aos Estados e  
Municípios o direito de realizar os serviços de  
canalização e distribuição do gás natural, para  
uso doméstico. 
Justificativa: 

Emenda sem justificação. 
Parecer:   

  Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
 
   EMENDA:00452 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   IRMA PASSONI (PT/SP) 
Texto:   

   Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:  
Art. - A União, considerando o interesse  
nacional poderá instituir o regime de monopólio  
estatal para a pesquisa, aproveitamento e  
comercialização de qualquer recurso mineral  
existente no subsolo do País.  
§ 1o. - Esta política de monopólio é parte de  
uma política de minerais estratégicos, definida em  
lei, envolvendo, produção e comercialização  
interna e externa de todos os bens minerais do  
Brasil que seja estratégicos para seu próprio  
desenvolvimento e para a comunidade internacional.  
§ 2o. - A lei definirá o imposto e a  
indenização pelo direito de lavra a serem pagos  
pelos executores dos monopólios, bem como as suas  
distribuições entre a União, os Estados, o  
Distrito Federal e os municípios.  
§ 3o. - Parcela da cota-parte da União,  
referente ao Imposto definido no parágrafo  
anterior, será obrigatoriamente, destinada à  
realização dos levantamentos geológicos básicos do  
País, conforme for estipulado em lei.  
- 4o. - Os executores dos monopólios estatais  
de bens minerais aplicarão, anualmente, parte dos  
lucros gerados com os seus aproveitamentos nos  
municípios em cujos territórios forem realizadas  
as suas lavras, sem atividades econômicas  
permanentes não relacionadas com o objeto dos  
respectivos monopólios. 
Justificativa: 

Emenda sem justificação. 
Parecer 

  Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada   
no substitutivo. 
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   EMENDA:00495 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   MÁRIO LIMA (PMDB/BA) 
Texto:   

   Nos termos do Regimento Interno da Assembleia  
Nacional Constituinte, venho apresentar a seguinte  
Emenda aditiva:  
Acrescente-se ao art. 13 do anteprojeto da  
Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do  
Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da  
Atividade Econômica, o seguinte parágrafo:  
Art. 13 - ............................... 
I ..........................................  
II ..........................................  
Parágrafo - O monopólio a que se refere o  
inciso I, deste artigo, inclui os riscos e  
resultados decorrentes das atividades ali  
mencionadas, ficando vedado à União conceder  
qualquer tipo de participação, em espécie, em  
jazidas de petróleo ou de gás natural. 
Justificativa: 

A presente Emenda é complemento de outra, que apresentamos, com o objetivo de restaurar a redação adotada 
pelo Anteprojeto do relator, Constituinte Virgildásio de Senna, que faz prevalecer a soberania nacional com o 
monopólio da União sobre todas as etapas da exploração do petróleo. 
Mais uma vez manifestamos nossa surpresa diante do fato de que foi a maioria proporcionada pelo PMDB que 
permitiu a aprovação, no Anteprojeto, de uma redação igual à da atual Constituição, herdada da época do 
autoritarismo. 
Esperamos que nossos companheiros do PMDB o partido das mudanças, nos apoiem esse esforço de 
restauração do Anteprojeto do relator. 
Parecer:   

 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00496 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   MÁRIO LIMA (PMDB/BA) 
Texto:   

   Nos termos do Regimento Interno da Assembleia  
Nacional Constituinte, venho apresentar a seguinte Emenda:  
Dê-se ao art. 13, inciso I, do anteprojeto da  
Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do  
Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da  
Atividade Econômica, a seguinte redação:  
Art. 13 ....................................  
I - a pesquisa, a lavra, o refino, o  
processamento, a importação e exportação, o  
transporte marítimo e condutos, do petróleo e seus  
derivados e do gás natural, em território  
nacional. 
Justificativa: 

A Constituição herdada do autoritarismo somente assegura o monopólio da União na pesquisa e na lavra do 
petróleo, o que é do agrado dos grandes trustes internacionais que atuam nessa área e seus colaboradores 
nacionais. 
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Um passo decisivo no caminho da soberania nacional foi dado na proposta contida no Anteprojeto do 
Constituinte Deputado Virgildásio de Senna, que estendia aquele monopólio a todas as etapas da atividade de 
exploração do petróleo. 
Entretanto a força dos trustes internacionais mais uma vez tomou a dianteira e conseguiu fazer aprovar na 
Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Propriedade do subsolo e da Atividade 
Econômica, um Anteprojeto que restaura o tímido monopólio apenas sobre a pesquisa e a lavra do petróleo, o 
que configura lastimável retrocesso. 
Causa estranheza que a maioria necessária à aprovação da matéria tal como se acha no Anteprojeto, foi 
fornecida pelo PMDB, o Partido das mudanças e que comandou de modo vitorioso a marcha do país no rumo da 
soberania nacional. 
Conclamamos os companheiros do PMDB para a recuperação da doutrina emancipacionista em matéria de 
petróleo, através do apoio à presente Emenda, inspirada na luta nacionalista que foi iniciada pelo inesquecível 
Monteiro Lobato. 
Parecer:   

 Não acolhida por não constar do texto do relator. 
   
   EMENDA:00505 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   JOSÉ LOURENÇO (PFL/BA) 
Texto:   

   PROPOSTA DE EMENDA AO ITEM II DO ART. 13 DO  
ANTEPROJETO DA SUBCOMISSÃO VIA - ATIVIDADES  
ECONÔMICAS.  
Proposta: substituir o item II:  
- de: "II - a pesquisa, a lavra e o  
enriquecimento de minerais nucleares."  
- para: "II - a pesquisa, a lavra, o comércio  
e a industrialização de minérios nucleares." 
Justificativa: 

A Lei 4118/62, que dispõe sobre a Política Nacional de Energia Nuclear e cria a Comissão Nacional de Energia 
Nuclear já estabeleceu em seu 1º artigo esse monopólio e na amplitude sintetizada na proposta acima. 
O que internacionalmente marca o monopólio dos minérios nucleares é sua comercialização e sua 
industrialização. É onde os controles são rigorosos e os inventários possíveis. É, ainda, onde os países, que já 
desenvolveram a tecnologia pertinente, exercem o controle em âmbito mundial. 
A pesquisa e a lavra nos países desenvolvidos são exercidas, predominantemente, pela iniciativa privada, 
constituindo as fases seguintes o gargalo do controle estatal. 
Parecer:   

 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00509 PREJUDICADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   

   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   

   Acrescente-se, como item X do artigo 3o. do  
Capítulo I, Disposições Preliminares, do projeto da  
Subcomissão da União, Distrito Federal e  
Territórios, o que se segue:  
X - Constituem monopólio da União a pesquisa,  
a lavra, a refinação, o processamento, o  
transporte marítimo e em condutos, do petróleo e  
seus derivados e do gás natural, em território nacional.  
§ único - O monopólio descrito no "caput"  
inclui os riscos e resultados decorrentes das  
atividades ali mencionadas, ficando vedado à União  
ceder ou conceder qualquer tipo de participação,  
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em espécie ou em valor, em jazidas de petróleo ou  
de gás natural, seja a que pretexto for. 
Justificativa: 

Atendendo a apelo do Governador Álvaro Dias, do Estado do Paraná e do Presidente da Assembleia Legislativa, 
Deputado Antônio Anibelli, subscrevemos o apelo da Associação dos Engenheiros da Petrobrás e dos Sindicatos 
dos Petroleiros. 
A ideia do monopólio estatal do petróleo nasceu do maior movimento popular da história brasileira, que terminou 
na criação da PETROBRÁS. 
Parecer:   

 Prejudicada por ser a matéria pertinente a outra Comissão. 
   
   EMENDA:00524 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   

   - o artigo 13 do anteprojeto da Subcomissão  
de Princípios Gerais, Intervenção do Estado,  
Regime da Propriedade do Subsolo e da atividade  
econômica, deve ter a seguinte redação  
Art. 13 Constituem monopólio da União:  
I - A pesquisa, a lavra, o refino, o  
processamento, a importação e exportação, o  
transporte marítimo, terrestre e em condutos e a  
distribuição do petróleo e seus derivados e do gás  
natural, em todo o território nacional. O  
transporte terrestre e a distribuição poderão ser  
objeto de concessão a brasileiros ou a empresas de  
capital nacional. Não serão admitidos em hipótese  
alguma a subcontratação das demais atividades.  
II - ........................................  
.................................................. 
Justificativa: 

A presente justificação visa a corrigir duas distorções em relação ao monopólio da exploração do petróleo. 
De um lado, com o monopólio, coube à sociedade brasileira mobilizar-se em defesa das suas riquezas, bem 
como alocar recursos vultuosíssimos tanto na pesquisa, lavra, na implantação de inúmeras refinarias e na 
organização de uma vasta frota de transporte marítimo. Estas atividades que demandam altíssimos 
investimentos foram e são feitas com recursos da sociedade brasileira. No entanto, quando o produto é entregue 
pronto e acabado, cabe atualmente, às multinacionais SHEL, ESSO, TEXACO e ATLANTIC a maior parcela na 
distribuição, onde, não precisando investir nem transferir qualquer tecnologia, passam a obter lucros fantásticos 
com a comercialização dos derivados de petróleo. A situação não só é trágica como é cômica, isto porque, 
parece mostrar a incapacidade gerencial brasileira, onde a intermediação entre a empresa estatal e a sociedade 
é feita por empresas estrangeiras, como se nós mesmos não tivéssemos condições de intermediarmos nossos 
próprios interesses. De outro lado, estas empresas não agregam nada ao processo de riqueza ou 
desenvolvimento do país, muito pelo contrário, pois, sem qualquer atividade produtiva ou de desenvolvimento de 
tecnologia específica ou investimentos, banqueteiam-se neste festival de incompetência que é a gestão dos 
interesses públicos. 
Finalmente, como no Brasil a lei não passa de um frio enunciado de uma norma, cujo sentido será apropriado 
das formas mais diversas pela ‘esperteza’ dos detentores do poder, de nada adianta a consagração 
constitucional do monopólio, se, por interpretações e construções ‘espertas’, amanhã se descobrirem formas 
como contratos de risco e tantos outros que a imigração criativa dos traidores dos interesses da nação 
descobrirem. É imperioso que se estabeleça à nível constitucional a vedação a qualquer forma de 
subcontratação como forma de garantir a vedação a qualquer forma de subcontratação como forma de garantir o 
monopólio dos brasileiros sobre suas riquezas. 
Parecer:   

 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00564 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   

   Subcomissão: Princípios Gerais, Intervenção  
do Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da  
Atividade Econômica.  
Acrescente-se ao Artigo 13 - Item I: "A  
refinação e o processamento do petróleo, sob  
qualquer de suas formas, inclusive a do gás  
natural, bem como o seu transporte e dos  
respectivos derivados, marítimo ou em condutos." 
Justificativa: 

Não se cogita de ampliar o monopólio estatal sobre o petróleo e seus derivados, para abranger atividades que, 
atualmente, nele não estão incluídos. 
De outra parte, embora o gás natural seja uma forma pela qual o petróleo se apresente na natureza, é de 
conveniência explicitar tal ponto no texto constitucional, para evitar interpretações que pretendam discutira sua 
inclusão no monopólio da Lei nº 2.004/53. 
No que tange ao seu transporte e respectivos derivados, por via marítima ou em produtos, é matéria que se 
consulte a própria soberania nacional. 
“O monopólio estatal do petróleo é, pois, uma política que atende ao interesse nacional e não existem 
argumentos consistentes, conhecidos, que justifiquem mudança de rumo nesse setor, se encaminharmos para o 
quarto decênio de vigência da Lei 2004/53. O tempo e a experiência confirmaram o acerto da opção que fizemos, 
cabe frisar”. 
Parecer:   

  Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00567 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   

   Emenda ao parecer do relator da Subcomissão  
de Princípios Gerais, Intervenção do Estado,  
Regime da Propriedade do Subsolo e da Atividade  
Econômica.  
- Dê-se ao artigo 13 a seguinte redação:  
Art. 13 - Constituem monopólio da União:  
I - A pesquisa, a lavra, o refino, o  
processamento, a importação e exportação, o  
transporte marítimo e em conduto, do petróleo e  
seus derivados e do gás natural, em território nacional.  
II - A pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a  
industrialização e o comércio de minérios  
nucleares e materiais férteis e fósseis.  
§ 1o. - O monopólio descrito no inciso I  
inclui os riscos e os resultados decorrentes das  
atividades ali mencionadas, ficando vedada à União  
conceder qualquer tipo de participação, quer em  
espécie quer em petróleo ou gás natural.  
§ 2o. - A União poderá ceder aos Estados e  
Municípios o direito de realizar os serviços de  
canalização e distribuição do gás natural, para  
uso doméstico. 
Justificativa: 

A redação aprovada na Subcomissão limita e restringe sobremaneira o monopólio do petróleo, que desrespeita a 
longa luta do povo brasileiro. Retira o refino e o transporte marítimo e em conduto do petróleo, derivados e gás 
natural, o que já foi consagrada na Lei 2004. 
Que estranho: a Constituinte estabelecerá normas piores do que a lei 2004 de 1953. 
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O inciso II do anteprojeto deixa de contemplar o comércio e a industrialização do minério nuclear, e que coloca 
em risco a esperança do País e as possibilidades do domínio nacional da energia nuclear. 
As empresas estrangeiras ganharam com a redação desses incisos tal como no anteprojeto. 
É preciso alterá-lo em defesa do País. 
Parecer:   

 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00621 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   

   O Art. 13 passa a denominar-se de art. 19 e  
com a seguinte redação:  
Art. 19. - Constituem monopólio da União:  
I - A pesquisa, a lavra, o refino, o  
processamento, a importação e exportação, o  
transporte marítimo e em condutos, do petróleo e  
seus derivados e do gás natural, em território nacional;  
II - A pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a  
industrialização e o comércio de minérios  
nucleares e materiais férteis e fósseis.  
§ 1o. - O monopólio descrito no inciso I,  
deste artigo, exclui à indústria petroquímica,  
inclui os riscos e resultados decorrentes das  
atividades ali mencionadas, ficando vedado à União  
conceder qualquer tipo de participação, em  
espécie, em jazidas de petróleo ou de gás natural.  
§ 2o. - A União poderá ceder aos Estados e  
Municípios o direito de realizar os serviços de  
canalização e distribuição do gás natural, para  
uso doméstico. 
Justificativa: 

Emenda sem justificativa. 
Parecer:   

Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada no 
substitutivo. 
   
   EMENDA:00673 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   

   Anteprojeto da Subcomissão 6-A.  
Dê-se ao inciso I do art. 13 a seguinte redação:  
"Acrescente-se, ao item IX do art. "C", os  
seguintes parágrafos 6o. e 7o.:  
I - A pesquisa, a lavra, o refino, o  
processamento, a distribuição, a venda direta ao  
consumidor final e o transporte marítimo e em  
condutos do petróleo e seus derivados e do gás  
natural em território nacional.  
Parágrafo único. O monopólio descrito no  
inciso I inclui os riscos e resultados decorrentes  
das atividades ali mencionadas, ficando vedado à  
União ceder ou conceder qualquer tipo de  
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participação, em espécie ou em valor, em jazidas  
de petróleo ou gás natural, seja a que pretexto for." 
Justificativa: 

Trata a presente emenda de restabelecer, em sua forma mais rigorosa, o monopólio estatal da exploração de 
petróleo, comprometido seriamente durante os últimos anos, máxime através dos contratos de risco autorizados 
e estimulados pelos governos dos últimos 20 anos. 
Ditos contratos, quando mais não fosse a contrariedade que representem a dita reserva em favor da Petrobras, 
precisariam ser denunciados, rescindidos, de qualquer forma, ante a simples evidência da sua nenhuma 
importância socioeconômica para o País. 
Parecer:   

 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00738 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   

   Dê-se a seguinte redação ao Art. 13 da  
Subcomissão de Princípios Gerais Intervenção do  
Estado, regime da propriedade do Subsolo e da  
Atividade Econômica, acrescentando-se os  
parágrafos 1o., 2o. e 3o.:  
"Art. 13 - A pesquisa, a lavra, a refinação,  
o processamento, a importação, a exportação, o  
transporte marítimo e em condutos, do petróleo e  
seus derivados, e do gás natural, em território  
nacional, constituem monopólio da União.  
§ 1o. - A comercialização e distribuição dos  
derivados do petróleo e do álcool combustível será  
feita somente por empresas nacionais.  
§ 2o. - As empresas nacionais a que se refere  
o "caput" do artigo anterior, são aquelas cujo  
controle de capital pertença a brasileiros e que,  
constituída e com sede no país, nele tenha o  
centro de suas decisões.  
§ 3o. - O monopólio da União na pesquisa,  
lavra, refinação, processamento, comercialização e  
distribuição do petróleo e seus derivados e do gás  
natural, inclui todos os riscos e resultados  
decorrentes, ficando vedada a cessão ou concessão  
de qualquer tipo de participação, em espécie ou em  
valor, em jazidas de petróleo ou de gás natural,  
seja a que pretexto for. 
Justificativa: 

A presente emenda tem por finalidade ampliar e melhor explicitar o monopólio estatal do petróleo, bem como 
garantir às empresas nacionais a comercialização e distribuição dos derivados do petróleo e do álcool 
combustível. 
Não obstante a Petrobrás já deter 33% da distribuição, não há por que permitir a participação de empresas 
multinacionais nessas atividades que não requerem tecnologia desconectada ao país, obtendo lucros 
formidáveis, em detrimento da própria empresa estatal ou de outras empresas nacionais privadas. 
A necessidade de fortalecimento e ampliação do monopólio estatal, exercido pela Petrobrás, resulta do sucesso 
que vem obtendo esta empresa, não só na redução de nossa dependência energética externa, mas também no 
abastecimento do mercado nacional de derivados, em condições de segurança e aos menores custos possíveis. 
Neste sentido, cabe ressaltar que a Petrobrás distribuidora vem montando postos pioneiros em regiões não 
atendidas pelas empresas multinacionais do setor. 
Assim, tive a preocupação de propor a presente norma, no sentido de contribuir para o decisivo papel que a 
Petrobrás vem exercendo no fortalecimento da iniciativa privada, notadamente a de capital nacional, com 90% de 
suas encomendas feitas no mercado interno e em diversos setores econômicos: engenharia, bem de capital, 
indústria naval, químico e de fertilizantes etc. 
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Com relação ao parágrafo terceiro, objetivamos encerrar os contratos de risco celebrados pela Petrobrás com 
empresas nacionais e/ou estrangeiras e impedir que novos contratos da espécie sejam celebrados. 
Esses contratos de risco só foram autorizados em razão do regime militar autoritário permitindo a quebra do 
monopólio estatal. 
Trata-se de um fato lamentável na história do Brasil, na medida em que a Lei nº 2.004/53, que instituiu o 
monopólio estatal do petróleo, resumiu da tomada de consciência do povo brasileiro da importância do setor 
energético e, em particular, da indústria do petróleo no desenvolvimento econômico e social dos povos. 
Como a questão do petróleo, no regime autoritário passou a ser discutida num círculo cada vez mais restrito, a 
articulação do grande capital multinacional induziu à anulação do monopólio estatal. 
Essa escalada teve início em 1965 através da promulgação de três decretos-lei. O primeiro resistiu as refinarias 
privadas nacionalizadas aos seus antigos proprietários; o sentido retirou a petroquímica do monopólio e o 
terceiro retirou o xisto do monopólio. 
Em segunda, a partir de 1970, seguindo orientação governamental, a Petrobrás foi induzida a reduzir 
relativamente o esforço exploratório em território nacional, comprometendo o seu objetivo maior, que é conseguir 
a auto-suficiência nacional no campo do petróleo. 
Em, 1972, a diretoria da Petrobrás decidiu associá-la às multinacionais na exploração, produção e refino de 
petróleo fora do país (contrato de risco). Foi a preparação do argumento da “contrapartida”, para justificar os 
contratos no Brasil. 
Finalmente, em 09 de outubro de 1975, a nação assistiu perplexa o general Geisel, através de rede nacional de 
rádio e televisão, informando que a partir de então as empresas multinacionais estavam autorizadas a explorar 
petróleo no Brasil, bastando que assinassem os chamados “contratos de serviço de exploração de petróleo com 
cláusulas de risco. ” 
Era o fim do monopólio de forma autoritária, contrastando com a forma democrática com que foi instituído. Em 11 
anos, esses contratos não contribuíram com uma gota sequer de óleo para a nossa autossuficiência, permitiu o 
ingresso de irrisórios US$ 350 milhões – comparados com os investimentos da Petrobrás, entre 1978 e 1985, da 
ordem de U$ 5,9 bilhões – e uma única descoberta de gás natural pela Pecten-Shell que só terá condições de 
produzir em 1990. 
Parecer:   

 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00761 APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   

 Acrescente-se ao Relatório Final da  
Subcomissão de Princípios Gerais, intervenção do  
Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da  
Atividade Econômica.  
Art. - Constitui monopólio da União Federal a  
pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a  
industrialização e o comércio de minérios  
nucleares e materiais férteis e fósseis. 
Justificativa: 

A emenda visa assegurar o monopólio da União Federal. 
Parecer:   

   Acolhida totalmente, tendo sido aproveitada no substitutivo pela importância do seu conteúdo e pertinência 
com os demais dispositivos propostos. 
   
   EMENDA:00763 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   

 Acrescente-se ao Relatório Final da  
Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do  
Estado, Regime de Propriedade do Subsolo e da  
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Atividade Econômica:  
Art. - Constitui monopólio da União Federal,  
a pesquisa, a lavra, o refino, a importação e  
exportação, o transporte marítimo e em condutos e  
a distribuição do petróleo e de seus derivados e  
do gás natural, em território nacional. 
Justificativa: 

A emenda visa assegurar o monopólio da União Federal. 
Parecer:   

 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00782 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   

   O art. 13 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 13 - Constituem monopólio da União:  
I - A pesquisa, a lavra, o refino, a  
importação e exportação do petróleo e do gás  
natural, bem como o transporte marítimo e em  
condutos dessas matérias-primas e seus derivados.  
II - A pesquisa, a lavra e o enriquecimento  
de minérios nucleares.  
Parágrafo único - Ficam excluídos do  
monopólio de que trata o item I deste artigo, as  
refinarias em funcionamento no país, amparadas  
pelo art. 43, da Lei no. 2004, de 3 de outubro de 1953". 
Justificativa: 

A Constituição em vigor (Emenda Constitucional nº 1/69) prevê que a pesquisa e a lavra do petróleo constituem 
monopólio da União (art. 169). O monopólio das atividades de refino e transporte marítimo ou por meio de 
condutos encontra-se previsto no art. 1º da Lei nº 2004, de 3 de outubro de 1953. 
O que se pretende com esta emenda é elevar o mandamento constitucional o monopólio da pesquisa, lavra, 
refino, importação e exportação do petróleo e do gás natural, além do transporte marítimo ou por dutos dessas 
matérias primas e seus derivados, já consagrado pela Lei 2.004/53. 
Impõe-se, no entanto, ressalvar do monopólio – como fez a Lei 2004/53 no seu art. 43 – as refinarias privadas 
que já se encontravam em operação naquela época. São elas a Refinaria de Manguinhos (Rio de Janeiro) e a 
Refinaria de Petróleo Ipiranga (Rio Grande). Esta última, pioneira do refino no Brasil, completa este ano o seu 
cinquentenário de fundação. 
Parecer:   

 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00802 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   

 Dá nova redação ao artigo 13 do Anteprojeto  
da Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção  
do Estado, Regime de Propriedade do Subsolo e da  
atividade econômica.  
Art. 13 - Constitui monopólio da União:  
I - A pesquisa, lavra, refinação, transporte  
e comercialização de petróleo e de gás natural;  
II - A pesquisa, lavra e o enriquecimento de  
minerais nucleares. 
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Justificativa: 

Emenda sem justificativa. 
Parecer:   

 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00812 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 
Texto:   

  Nos termos do § 1o. do Artigo 17, do  
Regimento Interno da Assembleia Nacional  
Constituinte, propomos:  
Emenda Substitutiva  
Os Artigos 13 e 14, do Anteprojeto da  
"Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do  
Estado, Regime de Propriedade do Subsolo e da  
Atividade Econômica" (VI-A), encaminhado à  
Comissão da Ordem Econômica (VI) passam a ter a  
seguinte redação.  
"Art. 13. Constituem monopólio da União a  
pesquisa, a lavra, a refinação, o processamento, o  
transporte marítimo e em condutos, do petróleo e  
seus derivados e do gás natural, inclusive sua  
distribuição e comercialização.  
"§ 1o. - A União poderá autorizar os Estados  
e Municípios a realizar os serviços de canalização  
da gás natural por ela explorados.  
"§ 2o. - A canalização do gás natural  
obedecerá a projeto previamente aprovado pela  
União e pelos Estados e Municípios cujo território  
for atingido.  
"Art. 14. Constituem monopólio da União a  
pesquisa, a lavra, a produção, o beneficiamento e  
a industrialização, em todas as suas fases, bem  
como a comercialização dos minérios e materiais  
nucleares, localizados ou produzidos em território  
nacional.  
"Parágrafo Único - O desenvolvimento das  
atividades nucleares terá objetivos exclusivamente  
pacíficos, cabendo ao Congresso Nacional, além das  
outras competências específicas, assegurar o fiel  
cumprimento deste Artigo." 
Justificativa: 

O monopólio estatal do petróleo, dos minérios e dos materiais nucleares não constituiu um capricho dos 
legisladores que nos antecederam. 
Ao assumir o controle exclusivo sobre essas riquezas nacionais, o Estado não pretendeu cercear a iniciativa 
privada, mas preencher uma lacuna que permanecia aberta, em face dos grandes custos e dos altos riscos eu 
envolvem a prospecção geológica e a pesquisa mineral. 
Com isso, a Nação investiu e continua a investir vultuosos recursos materiais e humanos na procura, na lavra, e 
no beneficiamento primário do óleo e dos minérios de urânio e tório. Com resultados plenamente satisfatórios. 
Não faria sentido, portanto, que tal dispendido social se tornasse a fundo perdido distribuindo-se os custos e 
estreitando-se os ganhos. 
Ademais disso, é da natureza do próprio capitalismo – e não de um “socialismo estatizante”, como às vezes se 
que insinuar – que uma atividade econômica se realimente, com sua própria lucratividade. 
Tanto no caso do petróleo quanto dos minérios nucleares, o monopólio seria tão-só um ônus do Estado e, 
portanto, social, caso não tenha a garantia própria de financiar-se a si mesmo. 
Daí a necessidade de alegar-se o instituto à inteireza dos ciclos econômicos dessas reservas nacionais. 
Parecer:   
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 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00813 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 
Texto:   

 Nos termos do § 1o., do Artigo 17, do  
Regimento Interno da Assembleia Nacional  
Constituinte, propomos:  
Emenda Substitutiva  
O Artigo 13, do Anteprojeto da "Subcomissão  
de Princípios Gerais, Intervenção do Estado,  
Regime da Propriedade do Subsolo e da Atividade  
Econômica" (VI-A), encaminhado à Comissão da Ordem  
Econômica (VI), passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 13. Constituem monopólio da União a  
pesquisa, a lavra, a produção, o beneficiamento e  
a industrialização, em todas as suas fases, bem  
como a comercialização dos minérios e materiais  
nucleares, localizados ou produzidos em território nacional.  
"Parágrafo único - O desenvolvimento das  
atividades nucleares terá objetivos exclusivamente  
pacíficos, cabendo ao Congresso Nacional, além de  
outras competências específicas, assegurar o fiel  
cumprimento deste Artigo." 
Justificativa: 

O Anteprojeto da “Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime de Propriedade do 
Subsolo e da Atividade Econômica”, remetido à Comissão da Ordem Econômica, com o respaldo do nobre 
Relator, Constituinte VIRGILDÁSIO DE SENNA, estatui: 
Art. 13. – Constituem monopólio da União, nos termos da lei: 
I – a pesquisa, a lavra e o enriquecimento de minérios nucleares. 
O evidente objetivo de elevar à condição de norma constitucional o monopólio do Estado sobre essas riquezas 
nacionais estratégicas – já estabelecido pela Lei nº 4.118/62-, “data venia” de S.Exa. se é louvável pela 
promoção hierárquica normativa que propõe, fica incompleto no que diz respeito à abrangência do ciclo 
econômico que envolve. 
Pesquisa, lavra e enriquecimento de minérios nucleares, são apenas parte do processo de desenvolvimento do 
Programa Brasileiro para o setor. Monopolizá-los, sem estender a medida a outras etapas de produção mineral e 
da industrialização metalúrgica, pode resultar em letra morta. 
A lacuna é compreensível, tratando-se de matéria eminentemente técnica. Só cabe preenche-la. 
Parecer:   

 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00814 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 
Texto:   

   Nos termos do § 1o., do Artigo 17, do  
Regimento Interno da Assembleia Nacional  
Constituinte, propomos:  
Emenda Substitutiva  
Os Artigos 13 e 14, do Anteprojeto da  
"Subcomissão de Princípios, Intervenção do Estado,  
Regime da Propriedade do Subsolo e da Atividade  
Econômica" (VI-A), encaminhando à Comissão da  
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Ordem Econômica (VI), passam a ter a seguinte  
redação:  
"Art. 13, Constituem monopólio da União a  
pesquisa, a lavra, a refinação, o processamento, o  
transporte marítimo e em condutos, do petróleo e  
seus derivados e do gás natural, inclusive sua  
distribuição e comercialização.  
"§ 1o. - A União poderá autorizar os Estados  
e Municípios a realizar os serviços de canalização  
dos gás natural por ela explorados.  
"§ 2o. - A canalização do gás natural  
obedecerá a projeto previamente aprovado pela  
União e pelos Estados e Municípios cujo território  
for atingido.  
"Art. 14. A pesquisa, a lavra, e o  
enriquecimento de minérios nucleares e materiais  
físseis localizados em território nacional, sua  
industrialização e comércio, constituem monopólio  
da União.  
"Parágrafo Único - As atividades nucleares  
terão objetivos exclusivamente pacíficos, cabendo  
ao Congresso Nacional, mediante iniciativa própria  
ou do Poder Executivo, assegurar o fiel  
cumprimento deste Artigo." 
Justificativa: 

O Anteprojeto da “Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime de Propriedade do 
Subsolo e de Atividade Econômica”, encaminhado à COMISSÃO DA ORDEM ECONÔMICA, com a assinatura 
do nobre Constituinte VIRGILDÁSIO DE SENNA, e de total transparência quando deixa perceber o cuidado seu 
e de seus pares com a manutenção do monopólio estatal das atividades ligadas a todo o ciclo industrial e 
econômico do petróleo e dos minérios nucleares brasileiros. Neste último caso, elevado a condição de norma 
constitucional. 
Não se trata de um cuidado circunstancial, inspirado não só no momento notável que vive o país, durante o 
funcionamento desta Assembleia Nacional Constituinte. Por mais importante que ele seja. 
O monopólio estatal do petróleo e dos minérios nucleares tem relevância mais ampla e deita raízes fundas na 
própria História do Brasil, fecundada mesmo, neste caso, pela emoção popular mais sentida. 
Inobstante, o desempenho da Petrobrás, ao longo de quase quatro décadas, tem demonstrado, a sociedade, que 
a interveniência do Estado nesta questão, não foi apenas emocional. Comprovou-se a eficiência gerencial e 
técnica dos brasileiros, desde a prospecção de jazidas petrolíferas à comercialização dos mais diversos 
subprodutos. 
De igual modo, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, gestora do monopólio instituído pela Lei nº 4.118/62, 
demonstrou, nestes quinze anos, o acerto da medida então ditada pelo Congresso Nacional. 
A exemplo do que ocorreu com o petróleo, a monopolização estatal dos minérios e materiais nucleares resultou 
de uma luta histórica de nosso povo, vivida e repercutida intensamente neste Parlamento. 
Hão de lembrar-se os mais idosos Constituintes e de tê-lo aprendido, na história, os mais jovens – o que foi a 
notável Comissão Parlamentar de Inquérito sobre os Minerais Atômicos, relatada pelo grande brasileiro e 
Deputado DAGOBERTO SALLES.  
É, pois, com esta inspiração patriótica, enraizada em nossa História, que creio pertinente melhor precisar a 
aplicação do monopólio àquelas duas valiosíssimas riquezas minerais, em toda a extensão de seus ciclos 
econômicos. Pois não faria sentido impor à toda Nação o ônus de investir, a fundo perdido, na exploração dos 
minérios deixando-se os benefícios finais da exploração para uns poucos. 
Parecer:   

 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00817 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   FERNANDO SANTANA (PCB/BA) 
Texto:   

 Alterar a redação do Art. 13 do anteprojeto  
da Subcomissão de Princípios Gerais.  
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Art. 13 - Constituem monopólio da União:  
I - a pesquisa, a lavra, o refino, o  
processamento, a importação e exportação, o  
transporte marítimo e em condutos, de petróleo e  
seus derivados e do gás natural, em território nacional;  
II - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a  
industrialização e o comércio de minérios  
nucleares materiais férteis e físseis. 
Justificativa: 

O monopólio da União sobre as reservas de energia, do petróleo e dos minerais estratégicos e essencial para a 
soberania da Nação. E não basta o monopólio nos termos do Anteprojeto apresentado, reservando as atividades 
mais lucrativas, a industrialização e a comercialização, para as atividades privadas. Neste caso, ao Estado 
caberia apenas a parte mais onerosa, ficando os lucros para o capital privado. A medida que propugnamos, e 
que fora contemplada no Anteprojeto original do Relator, busca assegurar a soberania e a independência 
econômica da Nação, retirando da órbita privada o que há de essencial à matriz energética. 
Parecer:   

 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00845 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   

  Dê-se ao item I do art. 13 do anteprojeto a  
seguinte redação:  
Art. 13. Constituem monopólio da União, nos  
termos da lei:  
I - a pesquisa, a lavra, o refino, o  
processamento, a importação e exportação, o  
transporte-marítimo e em condutos, de petróleo e  
seus derivados e do gás natural, em território  
nacional;  
II - .......................................... 
Justificativa: 

Trata-se de restabelecer dispositivo constante do Anteprojeto original da Subcomissão, que mantinha o 
monopólio estatal do petróleo. 
A redação final, inoportuna e desarrazoadamente, veio restringir o monopólio à pesquisa e lavra em território 
nacional. 
Deixa de lado histórica conquista do Brasil no sentido de manter com alto nível de nacionalização o setor 
petrolífero, que se reveste e sempre se revestirá de grande importância para a economia nacional. 
Por outro lado, o Anteprojeto que se pretende alterar, nessa parte, confere à União as etapas mais onerosas e 
arriscadas, financeiramente, retirando a exclusividade do Poder Público quando se trata da exploração de 
atividades em que o lucro se torna, na prática, infalível. 
Não podemos deixar de assinalar, ademais, os vultosos investimentos que já foram alocados pela Petrobrás e 
suas subsidiarias nos setores de refino e transporte que, se tiverem a concorrência da iniciativa privada, poderão 
sofrer serias perdas, ainda mais se empresas estrangeiras vierem a participar desse mercado. 
A nação brasileira espera que se mantenha, por disposição constitucional o monopólio estatal do petróleo, obtida 
através de árduas lutas contra o capital estrangeiro em área em que o País sempre demonstrou capacidade e 
eficiência para mantê-lo nacionalizado. 
Esperamos que prevaleça, nesse relevante ponto para a economia brasileira, o verdadeiro patriotismo dos 
Senhores Constituintes, fazendo com que permaneça como patrimônio estritamente nacional o setor petrolífero. 
Parecer:   

 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00847 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
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Autor:   

   HÉLIO DUQUE (PMDB/PR) 
Texto:   

 Acrescente-se ao art. 13 o seguinte parágrafo:  
Parágrafo único. A distribuição de derivados  
do petróleo e do gás natural, assim como o do  
álcool etílico hidratado combustível é privativa  
de empresas nacionais, como tal entendidas as  
pessoas jurídicas de direito privado cujo efetivo  
controle do capital votante pertença, direta ou  
indiretamente, ao Estado ou a brasileiros. As  
empresas sob controle estrangeiro não poderão  
aumentar sua participação no mercado de  
distribuição dos combustíveis além dos volumes  
físicos atuais. 
Justificativa: 

A presença de empresas estrangeiras no setor de distribuição de combustíveis justificou-se, de início, pela 
ausência de tecnologia nacional capaz de dar segurança a esse tipo de transporte. Essa tecnologia encontra-se 
hoje amplamente dominada sendo que, no caso do álcool etílico hidratado combustível, foi inteiramente 
desenvolvida no Brasil. Por outro lado, a indústria automobilística já produz a totalidade dos veículos utilizados 
no transporte especializado desse tipo de carga. 
Assim sendo, é do interesse do desenvolvimento nacional que se amplie o acesso de empresas genuinamente 
nacionais ao setor hoje ainda controlado, em sua maior parcela, por empresas estrangeiras. 
Não se trata, na hipótese, de uma proposição de índole nacionalista radical ou de restrição à presença do capital 
estrangeiro no país. Apenas entende-se que o investimento alienígena deve ser direcionado para setores 
carentes de capital e onde a empresa privada nacional não tem condições de atuar isoladamente. 
O dispositivo proposto coaduna-se com a norma do art. 4º do anteprojeto, que admite o ingresso do capital 
estrangeiro no interesse nacional. Ou seja, estabelece na Constituição o critério da seletividade do investimento 
oriundo do exterior. 
Por outro lado, garante-se às empresas estrangeiras a preservação de suas atuais participações no mercado 
interno. Na medida em que se amplie o mercado – fruto inevitável do crescimento econômico – haverá 
oportunidade para que as empresas privadas nacionais, hoje sub-representadas, aumentem sua participação, 
propiciando, assim, o desejável equilíbrio entre o setor estatal, o setor privado nacional e o capital estrangeiro. 
Parecer:   

 
Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no substitutivo. 
   
   EMENDA:00856 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   

   O item I do art. 13 do projeto da Subcomissão  
de Princípios Gerais, Intervenção do Estado,  
Regime da Propriedade do Subsolo e Atividade  
Econômica passa a ter a seguinte redação:  
I - Constituem monopólio da União a pesquisa,  
a lavra, a refinação, o processamento marítimo e  
em condutos, do petróleo e seus derivados e dos  
gás natural, em território nacional.  
Parágrafo único. O monopólio descrito no  
"caput" inclui os riscos e resultados decorrentes  
das atividades ali mencionadas, ficando vedado à  
União ceder ou conceder qualquer tipo de  
participação, em espécie ou em valor, em jazidas  
de petróleo ou de gás natural, seja a que pretexto for. 
Justificativa: 

Atendendo a apelo do Governador Álvaro Dias do Estado Paraná e do Presidente da Assembleia Legislativa, 
Deputado Antônio Anibelli, subscrevemos o apelo da Associação dos Engenheiros e dos Sindicatos dos 
Petroleiros. 
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A ideia do monopólio estatal do petróleo nasceu do maior movimento popular da história brasileira, que terminou 
na criação da PETROBRÁS. 
Parecer:   

 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00875 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   DJENAL GONÇALVES (PMDB/SE) 
Texto:   

   Dê-se ao Artigo 13 do Anteprojeto aprovado  
pela Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção  
do Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da  
Atividade Econômica, a seguinte redação,  
acrescentando-lhe um parágrafo único:  
"Art. 13 - Constituem monopólio da União, nos  
termos do disposto em lei complementar:  
I -..........................................  
II - ........................................  
Parágrafo único - A lei de que trata o caput  
deste artigo assegurará indenização, não inferior  
a 5%, calculada sobre o valor do óleo, do xisto ou  
gás extraídos, aos Estados em cujo território  
ocorrer a extração ou que forem confrontantes com  
a plataforma continental onde a mesma se der". 
Justificativa: 

Trata-se de matéria que envolve questão de soberania nacional, motivo pelo qual, acrescentamos à redação do 
artigo 13 do anteprojeto, devido à complexidade do tema, a obrigatoriedade de seu disciplinamento por Lei 
Complementar. 
Acrescentamos, ainda, um parágrafo no qual consolidamos a grande aspiração dos Estados Membros, de serem 
indenizados em relação à lavra de petróleo realizada na plataforma continental. 
Outrossim, o pagamento da indenização pela prospecção de petróleo na plataforma continental, tem, também, 
por objetivo, distribuir melhor a riqueza nacional, possibilitando aos Estados-membros aplicarem o percentual a 
eles destinados em obras públicas, tai como educação, transporte e saneamento básico, tendo por meta sempre 
o desenvolvimento nacional. 
Parecer:   

 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00881 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   

   Modifique-se a redação do art. 13 do  
anteprojeto da SUBCOMISSÃO de PRINCÍPIOS GERAIS,  
INTERVENÇÃO DO ESTADO, REGIME DA PROPRIEDADE DO  
SOLO E DA ATIVIDADE ECONÔMICA, pela seguinte:  
"Art. 13 - Constituem monopólio da União a  
pesquisa, a lavra, a refinação e o processamento  
do petróleo, sob qualquer de suas formas,  
inclusive a do gás natural e dos respectivos  
derivados, bem como o seu transporte marítimo ou  
em condutos.  
Parágrafo Único - Constituem também monopólio  
da União, na forma da lei, a pesquisa, a lavra e  
o enriquecimento de minérios nucleares". 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 56  

 

Justificativa: 

É fundamental e indispensável que seja mantido o monopólio da União, sobre a pesquisa, a lavra, a refinação e 
o processamento do petróleo, bem como do gás natural e seus derivados, além do seu transporte, até por uma 
questão de respeito à luta compreendida pela nação, nesse sentido, que culminou com a edição de lei nº 2004, 
de 3 de outubro de 1953. 
Não se trata de um privilégio ou benesse, mas de uma imensa responsabilidade nacional, já que o monopólio do 
petróleo visa assegurar o futuro desenvolvimentista de nosso país que, por possuir todas as características de 
uma grande potência internacional, não pode ficar sem o controle total dessa importante mola propulsora de 
nossa economia. 
A história nunca perdoa uma má ação. E é por isso que os líderes do movimento, no sentido da efetivação do 
monopólio, desencadeado no início da década de 50, são lembrados com carinho e respeito da nação inteira. 
Por isso podemos assinar um atestado de incompetência perante aqueles bravos brasileiros que lutaram na dura 
campanha intitulada “O PETRÓLEO É NOSSO”, para resguardar essa nossa riqueza, muitos dos quais ainda 
estão vivos para nos julgar e outros já se foram para a outra vida, com a consciência tranquila do dever 
cumprido. 
É preciso, pois que nos comportemos com a mesma bravura, a mesma coragem e a mesma determinação que 
nortearam a luta dos brasileiros do passado. 
Temos que enfrentar, diariamente, todas as forças visíveis e invisíveis que tentaram quebrar esse monopólio, 
porque se esses objetivos subalternos forem atingidos, estará também quebrada a viga mestra de nossa 
economia e a espinha dorsal de nosso grande povo. 
É evidente que isso não pode acontecer e para que não aconteça não devemos nos satisfazer apenas com o 
monopólio sobre a lavra e a pesquisa como consta do dispositivo sob exame. Nós queremos o monopólio total 
nesse setor, daí a apresentação da presente emenda, para cuja aprovação apelamos para o patriotismo de todos 
os integrantes dessa respeitável Comissão Temática. 
Parecer:   

 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00995 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   

 Substitua-se no anteprojeto constitucional da  
Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do  
Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da  
Atividade Econômica, no artigo 6A19, inciso I,  
pela seguinte redação, suprimindo-se, também, o  
parágrafo 1o. do artigo.  
"I - a pesquisa e a lavra de petróleo e do  
gás natural, em território nacional, nos termos da lei." 
Justificativa: 

Partindo-se do pressuposto de que vivemos em uma economia de livre mercado, a participação de pessoas 
físicas e jurídicas interessadas nas demais atividades relacionadas com o refino, o processamento, a importação 
e exportação, o transporte em geral do petróleo e do gás natural, proporcionará maior competitividade e, 
portanto, maior eficácia. 
Entretanto, a pesquisa e a lavra do petróleo e do gás natural, em território nacional, devem, por evidente 
interesse nacional, até de segurança, reservar-se monopólio do Estado. 
Parecer:   

 Não acolhida por não constar do texto do relator. 
   
   EMENDA:01022 APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   MIRO TEIXEIRA (PMDB/RJ) 
Texto:   

   O art. 13, caput, e seu Inciso I do  
anteprojeto da Subcomissão de Princípios Gerais,  
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Intervenção do Estado, Regime da Propriedade do  
Subsolo e da Atividade Econômica, passa a ter a  
seguinte redação:  
Art. 13 - Constituem monopólio da União nos  
termos da lei complementar:  
I - A pesquisa, a lavra, o refino, o  
processamento, a importação e exportação, o  
transporte marítimo e condutos de petróleo e gás  
natural. 
Justificativa: 

E necessário reafirmar o monopólio estatal do petróleo no Brasil. Os inimigos desta exclusividade são numerosos 
e poderosos. 
Além disto, ao pretender que se estabeleçam as condições para a disciplina do monopólio através de lei 
complementar, diploma legal que exige quórum qualificado para sua aprovação, queremos a confirmação dos 
interesses nacionais manifestadas por maioria ampla dos representantes do povo. 
Parecer:   

   Acolhida totalmente, tendo sido aproveitada no substitutivo pela importância do seu conteúdo e pertinência 
com os demais dispositivos propostos. 
   
   EMENDA:01032 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   

 Seja incluído ao Anteprojeto, onde couber, e  
feitas as adaptações necessárias, o seguinte artigo:  
Artigo... - Constituem monopólio da união todas  
as atividades relativas aos recursos naturais  
não renováveis. 
Justificativa: 

É preciso ser pouco patriota para permitir a exploração absurda dos nossos recursos não renováveis, inclusive 
por empresas multinacionais, sem qualquer benefício para o povo brasileiro. 
O contrabando e o roubo dos nossos recursos raros e estratégicos são frequentes. 
É preciso preservar o que é nosso e fazer a exploração em benefício do povo e do país. 
Parecer:   

Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no substitutivo. 
   
   EMENDA:01044 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   GIL CÉSAR (PMDB/MG) 
Texto:   

   Substitua-se o Art. 13 e seus incisos I e II por:  
Art. 13 - Constituem Monopólio da União, na  
forma da lei:  
I - A pesquisa, a lavra, e o refino do  
petróleo e demais hidrocarbonetos existentes no  
território Nacional.  
II - A pesquisa, a lavra e o enriquecimento  
de minérios nucleares e materiais físseis  
localizados em Território Nacional, bem como sua  
industrialização e comércio. 
Justificativa: 

A mesma apresentada na proposta original. 
Parecer:   

 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
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   EMENDA:01079 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   RAQUEL CÂNDIDO (PFL/RO) 
Texto:   

   MODIFIQUE-SE O ART. 13 renumerando-se o 14.  
Art. 13. À pesquisa, a lavra, o refino, o  
processamento, a importação, o transporte marítimo  
e em condutos, do petróleo e seus derivados e do  
gás natural, em territórios nacional, constituem  
monopólio da União.  
Art. 14. A pesquisa, a lavra, o  
enriquecimento de minérios nucleares e materiais  
físseis localizados em território nacional, sua  
industrialização e comércio, constituem monopólio  
da União. 
Justificativa: 

Desnecessário dizer-se da importância de ambos os artigos sobre a soberania nacional. Imagina-se, por 
hipotética, a possibilidade de dependermos de quem quer que seja para o processamento de materiais tão 
importantes do dia a dia e tão relevantes para a nossa tranquilidade e paz. Que espécie de soberania 
poderíamos resguardar se não fosse nossa a decisão sobre a quantidade de petróleo refinar-se ou vender bruto. 
Imagina-se, por pior ainda a mera ameaça de que nossos minérios nucleares, sua lavre o enriquecimento 
estivessem nas mãos de credores de um permanente endividamento derivado da atual ordem econômica 
mundial em que a especulação do símbolo de pagamento e valor ultrapassou em centenas de vezes o valor real 
dos fluxos de bens e serviços. Efetivamente estaríamos em grande risco de não gozar de qualquer soberania, e 
não ter sequer garantida a paz. 
Parecer:   

 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:01097 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   LUIZ SALOMÃO (PDT/RJ) 
Texto:   

 Substituir o inciso I do art. 13 do  
anteprojeto da Subcomissão VI-A pelo seguinte:  
"I - a pesquisa, a lavra, o refino, a  
importação e exportação, o transporte marítimo e  
em condutos do petróleo e do gás natural."  
Substituir o inciso II do mesmo artigo pelo  
seguinte:  
"II - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento,  
a industrialização de materiais radioativos,  
físseis e férteis."  
Acrescentar, como parágrafo único, do mesmo  
art. 13 o seguinte:  
"Parágrafo único. Fica vedado à União ceder  
ou conceder qualquer tipo de participação, em  
espécie ou em valor, no desenvolvimento das  
atividades de que tratam os incisos I e II. 
Justificativa: 

O anteprojeto aprovado derroga princípios consagrados pelas lutas cívicas do povo brasileiro, como o monopólio 
do petróleo e ameaça a segurança nacional. 
É, por isso, fundamental restabelecer a integridade do monopólio estatal, afastando também os riscos de 
desnacionalização do setor. 
Parecer:   
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 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 

 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   EMENDA:00002 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   

 Inclua-se, onde couber, artigo com a  
seguinte redação:  
"Art. ... Constituem monopólio da União a  
pesquisa, a lavra, a refinação e o processamento  
do petróleo, sob qualquer de suas formas,  
inclusive a do gás natural, bem como o seu  
transporte e dos respectivos derivados, marítimo  
ou em condutos", respeitadas as concessões  
existentes. 
Justificativa: 

A Lei nº 2004, de 03 de outubro de 1953, dispôs em seu artigo 1º, verbis: 
“ Art. 1º - Constituem monopólio da União: 
I – a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e outros hidrocarbonetos fluidos e gases raros, existentes no 
território nacional; 
II – a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; 
III -  o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados de petróleo produzidos no País, 
e bem assim o transporte, por meio de condutos de petróleo bruto e seus derivados assim como de gases raros 
de qualquer origem”. 
A Constituição de 1969, por seu turno, alçou à categoria de norma constitucional, a pesquisa e a lavra de 
petróleo em território nacional, como se lê do Art. 169: 
“Art. 169 – A pesquisa e a lavra de petróleo em território nacional constituem monopólio da União, nos termos da 
lei.” 
É da maior importância para o resguardo dos interesses da União e da PETROBRÁS sejam elevados à categoria 
de norma constitucional todas as atividades que integram o monopólio instituído pela Lei nº 2004/53, o qual 
ficará, assim, protegido de eventuais mudanças da legislação ordinária. 
De outra parte, embora o gás natural seja uma forma pela qual o petróleo se apresenta na natureza, é de toda a 
conveniência explicitar tal ponto no texto constitucional, para evitar as interpretações que pretendem discutir a 
inclusão do gás natural no monopólio da Lei 2004/53. 
Autor, junto com o Deputado Amado Fontes da emenda 63 ao Projeto 1516/51 a qual estabelecia o monopólio 
estatal do petróleo (e derivados) é com prazer que ora a reproduzimos. 
Parecer:   

 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00005 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   JAIRO AZI (PFL/BA) 
Texto:   

 Incluir, onde couber, artigo com a seguinte redação:  
"Art. ... Constituem monopólio da União a  
pesquisa, a lavra, a refinação e o processamento  
de petróleo, sob qualquer de suas formas,  
inclusive a do gás natural, bem como o seu  
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transporte e dos respectivos derivados, marítimos  
ou de condutos. 
Justificativa: 

A Lei nº 2004, de 03 de outubro de 1953, dispõe em seu artigo 1º, verbis. 
Art. 1º. Constituem monopólio da União. 
I – a pesquisa e lavra das jazidas de petróleo e outros hidrocarbonetos fluidos e gases raros, existentes no 
território nacional;  
II – a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; 
III – o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados de petróleo produzidos no país 
e, bem assim o transporte por meio de condutos, de petróleo bruto e seus derivados, assim como os de gases 
raros de qualquer origem. 
A Constituição de 1969, por seu turno, alcançou à categoria de norma constitucional, a pesquisa e lavra de 
petróleo em território nacional, como se lê no artigo 169: 
“Art. 169 – A pesquisa e a lavra de petróleo em território nacional – constituem monopólio da União nos termos 
da lei.” 
É da maior importância para o resguardo dos interesses da União e da Petrobrás sejam elevadas à categoria de 
norma constitucional todas as atividades que integram o monopólio instituído pela Lei nº 2004/53, o qual ficará, 
assim, protegido de eventuais mudanças da legislação ordinária. 
De outra parte, embora o gás natural seja uma forma pela qual o petróleo se apresenta na natureza, é de toda 
conveniência explicar tal ponto no texto constitucional, para evitar as interpretações que pretendem discutir a 
inclusão do gás natural no monopólio da Lei 2004/53. 
Parecer:   

 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00065 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   

 Dê-se a seguinte redação ao inciso I do art.  
15 do Substitutivo da Comissão da Ordem Econômica.  
" - Constituem monopólio da União a pesquisa,  
a lavra, a refinação e o processamento do  
petróleo, sob qualquer de suas formas, inclusive a  
do gás natural, bem como o seu transporte e dos  
respectivos derivados, marítimos ou em condutos". 
Justificativa: 

A Lei nº 2004, de 03 de outubro de 1953, dispõe em seu artigo 1º, verbis. 
Art. 1º. Constituem monopólio da União. 
I – a pesquisa e lavra das jazidas de petróleo e outros hidrocarbonetos fluidos e gases raros, existentes no 
território nacional;  
II – a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; 
III – o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados de petróleo produzidos no país 
e, bem assim o transporte por meio de condutos, de petróleo bruto e seus derivados, assim como os de gases 
raros de qualquer origem. 
A Constituição de 1969, por seu turno, alcançou à categoria de norma constitucional, a pesquisa e lavra de 
petróleo em território nacional, como se lê no artigo 169: 
“Art. 169 – A pesquisa e a lavra de petróleo em território nacional – constituem monopólio da União nos termos 
da lei.” 
É da maior importância para o resguardo dos interesses da União e da Petrobrás sejam elevadas à categoria de 
norma constitucional todas as atividades que integram o monopólio instituído pela Lei nº 2004/53, o qual ficará, 
assim, protegido de eventuais mudanças da legislação ordinária. 
De outra parte, embora o gás natural seja uma forma pela qual o petróleo se apresenta na natureza, é de toda 
conveniência explicar tal ponto no texto constitucional, para evitar as interpretações que pretendem discutir a 
inclusão do gás natural no monopólio da Lei 2004, de 1953. 
Parecer:   

 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00079 REJEITADA 
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Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   HÉLIO DUQUE (PMDB/PR) 
Texto:   

 Acrescente-se ao art. 15 novo parágrafo com a  
seguinte redação:  
"§ 3o. - A distribuição de derivados do  
petróleo e do gás natural, assim como do álcool  
etílico hidratado combustível é privativa de  
empresas nacionais, como definidas nesta  
Constituição. As empresas sob controle estrangeiro  
não poderão aumentar sua participação no mercado  
de distribuição de combustíveis além dos volumes  
físicos atuais." 
Justificativa: 

A presença de empresas estrangeiras no setor de distribuição de combustíveis justificou-se, de início, pela 
ausência de tecnologia nacional capaz de dar segurança a esse tipo de transporte. Essa tecnologia encontra-se 
hoje amplamente dominada sendo que, no caso do álcool etílico hidratado combustível, foi inteiramente 
desenvolvida no Brasil. Por outro lado, a indústria automobilística já produz a totalidade dos veículos utilizados 
no transporte especializado desse tipo de carga. 
Assim sendo, é do interesse do desenvolvimento nacional que se amplie o acesso de empresas genuinamente 
nacionais ao setor hoje ainda controlado, em sua maior parcela, por empresas estrangeiras. 
Não se trata, na hipótese, de uma proposição de índole nacionalista radical ou de restrição à presença do capital 
estrangeiro no país. Apenas entende-se que o investimento alienígena deve ser direcionado para setores 
carentes de capital e onde a empresa privada nacional não tem condições de atuar isoladamente. 
O dispositivo proposto coaduna-se com a norma do art. 1º, item VI, do anteprojeto, que assegura a participação 
preferencial da iniciativa nacional e complementar do investimento estrangeiro como princípio norteador da 
ordem econômica. 
Por outro lado, garante-se às empresas estrangeiras a preservação de suas atuais participações no mercado 
interno. Na medida em que se amplie o mercado – fruto inevitável do crescimento econômico – haverá 
oportunidade para que as empresas privadas nacionais, hoje sub-representadas, aumentem sua participação, 
propiciando, assim, o desejável equilíbrio entre o setor estatal, o setor privado nacional e o capital estrangeiro. 
Parecer:   

 Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no substitutivo. 
   
   EMENDA:00127 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   ERALDO TRINDADE (PFL/AP) 
Texto:   

   PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA AO SUBSTITUTIVO  
Art. 15 - § 3o.  
É vedada a exportação de minérios nucleares,  
ressalvados os produtos enriquecidos ou refinados  
dentro do país. 
Justificativa: 

O esforço autônomo de capacitação tecnológica do Brasil na área nuclear tem esbarrado, continuadamente, com 
os interesses oligopolistas dos países que detêm o domínio desta tecnologia. A absorção do know how, 
indispensável ao nosso progresso, tem progredido lentamente, já que o acesso à tecnologia de ponta não nos é 
facultado, nesta área. Como é sabido, o Brasil possui importantes jazidas de material físsil; porém, seu refino, 
para utilização nos mais diversos campos da atividade econômica e social, como na agricultura, na medicina, por 
exemplo, ocorre no exterior – e as fontes de fornecimento nem sempre estão disponíveis, em função das 
salvaguardas crescentes emanadas desses países. 
Todos sabem que os países detentores desta tecnologia não desejam transferi-la para o resto do mundo. 
A inclusão do presente artigo na futura Constituição obrigará, certamente, a aceleração dessa transferência, 
porquanto mais cedo ou mais tarde os atuais países desenvolvidos dependerão de nossas matérias-primas. 
Parecer:   

 Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no substitutivo. 
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   EMENDA:00130 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   

   O inciso I do art. 15 do anteprojeto passa a  
ter a seguinte redação:  
"Art. 15 - Constituem monopólio da União:  
I - A pesquisa, a lavra, o processamento e a  
importação do petróleo e do gás natural, bem como  
o transporte marítimo e em condutos dessas  
matérias-primas e seus derivados, em território  
nacional;" 
Justificativa: 

A emenda tem por objetivo tão somente aperfeiçoar a redação do dispositivo constante do Relatório, adequando-
o, inclusive, aos termos da Justificação que o acompanha. Com efeito, o monopólio da União deve estender-se: 

a) À pesquisa, à lavra, ao refino, à importação e exportação do petróleo e do gás natural; e 
b) Ao transporte marítimo e em condutos dessas matérias-primas e seus derivados. 
Da forma pela qual se encontra redigido o dispositivo, poder-se-ia entender que o monopólio abrangeria 
também o “processamento” não só do petróleo e do gás natural, mas também de seus derivados. O 
vocábulo “processamento” é estranho à nomenclatura técnica adotada na legislação e poderia conduzir, por 
equívoco, à falsa ideia de que a indústria petroquímica seria, também parte do monopólio estatal. 

Como se sabe, a indústria petroquímica utiliza como insumos os derivados do petróleo (e até do gás natural), 
processando-os e transformando-os em novos produtos. E o caso do tratamento químico ou físico de derivados 
como, por exemplo, a sulfatação ou hidrogenação de óleos básicos ou a produção de lubrificantes e óleos graxos 
mediante bleding – processamento de óleos básicos. 
O desenvolvimento extraordinário da petroquímica, nas últimas décadas, fez-se com a colaboração do setor 
privado e da Petrobrás, mediante associações de capital público e privado, e com aporte tecnológico estrangeiro. 
Trata-se de um setor amplamente consolidado e sob efetivo controle nacional. 
Com a redação sugerida, fica claro também que, no que se refere a “derivados”, o monopólio estatal se limita ao 
transporte marítimo e por meio de condutos. 
Parecer:   

 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00143 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   

   Acrescentar ao Art. 15 § 3o.  
A distribuição e comercialização de produtos  
derivados de petróleo e do álcool carburante, em  
todo o território nacional são privativas de  
empresas cuja a maioria do capital pertença a  
brasileiros e tenha sua sede no País. 
Justificativa: 

O monopólio estatal do petróleo foi uma conquista coletiva histórica, do povo brasileiro, escrita nas ruas e na 
mobilização popular. 
Graças a esta luta memorável e ao esforço de alguns abnegados desfrutamos hoje invejável situação em nossa 
indústria extrativa, no refino e distribuição dos derivados, na indústria petroquímica e de equipamentos de 
produção. 
Muitos, no entanto, foram às vezes contrários à independência nacional no setor do petróleo. 
Muitos os agentes dos oligopólios internacionais que afirmam a inexistência de petróleo em solo pátrio, a 
incompetência dos brasileiros por encontrá-lo, extraí-lo, refiná-lo e distribuí-lo. 
Muitos infelizmente são os brasileiros, que traindo a sua pátria, colocaram-se à serviço de patrões de outros 
países lutando desesperadamente contra a ação da Petrobrás e contra o monopólio nacional de petróleo. 
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Sem alcançar seus objetivos quanto à extração e o refino conseguiram estes maus brasileiros a alteração do 
texto original de lei e excluíram a distribuição; exatamente um dos setores mais lucrativos do processo, do 
domínio exclusivo da nação brasileira. 
A Assembleia Nacional Constituinte tem o dever de reparar esta falha momento em que, por todos os meios é 
preciso estancar a remessa de divisas ao exterior. Não é possível que exatamente nos setores onde maior é o 
ganho e menor é o risco e o investimento se previne indevidamente os monopólios internacionais. 
Isto contraria a noção de segurança nacional ao permitir que estrangeiros controlem a distribuição dos 
combustíveis que fazem o país se mover. 
Isto contraria o estímulo à micro e pequena empresas de distribuição ao colocar entre a Petrobrás, que refine e 
distribui um intermediário que só entra com a voracidade dos lucros. 
Isto contraria finalmente, a própria noção da cooperação que deve existir com o capital internacional em um país 
em desenvolvimento: ou seja que sua participação deve restringir-se aqueles setores onde a complexidade 
tecnológica ou a necessidade de pesados investimentos dificulte a participação de empresas nacionais públicas 
ou privadas. 
E o que dizer do álcool carburante? O investimento é nosso, a tecnologia é nossa, o subsídio é nosso (que é 
dinheiro do povo), a cana de açúcar, a terra e mão de obra e as destilarias são nossas. 
Mas na hora da distribuição parece o intermediário, multinacional para ficar com a parte do leão mantendo 
presos a contratos leoninos os micros e mini empresários que verdadeiramente efetuam a distribuição dos 
combustíveis. 
Parecer:   

 Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no substitutivo. 
   
   EMENDA:00195 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   

   Emenda  
Acrescente-se onde couber:  
Art. - Ficam anulados os atuais contratos de  
riscos, contratos que concedam, sob qualquer  
pretexto, participação, em espécie ou valor, em  
jazidas de petróleo ou de gás natural. 
Justificativa: 

Dispõe sobre a situação dos atuais contratos de risco, em vigor, definitivamente proibidos por dispositivo do 
anteprojeto. 
Parecer:   

 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00215 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   

 Onde couber:  
Art. - Passa a constituir monopólio da União  
a atividade das instituições financeiras, em todo  
o País. 
Justificativa: 

Uma das características mais marcantes do subdesenvolvimento é a notória escassez de recursos para o 
financiamento de atividades essenciais à promoção de bem-estar da população e para o crescimento da 
economia. As instituições financeiras, nesse particular, desempenham papel da maior importância. 
Nos últimos tempos verificou-se uma insensata elevação das taxas de juros. 
As falências e as concordatas multiplicaram-se pelo País. As empresas produtivas apresentam perigosos índices 
de endividamento. Enquanto isso, os bancos e as financeiras fazem-se surdos às necessidades desses 
empreendimentos e continuam vorazes em seus lucros, manifestando o desejo de perpetuar uma situação 
marcadamente insustentável perante todo o esforço da Nação em superar essas graves dificuldades. 
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Parecer:   

 Não acolhida, por impertinência, pois o assunto, é estranho ao objeto da competência regimental da Comissão. 
   
   EMENDA:00217 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   

   Dê-se ao item I do art. 15 a seguinte redação:  
I - A pesquisa, a lavra, o refino, o  
processamento, a distribuição, a venda direta ao  
consumidor final e o transporte marítimo e em  
condutos, do petróleo e seus derivados, e do gás  
natural, em território nacional.  
Parágrafo único - O monopólio descrito no  
inciso I inclui os riscos e resultados decorrentes  
das atividades ali mencionadas, ficando vedado à  
União ceder ou conceder qualquer tipo de  
participação, em espécie ou em valor, em jazidas  
de petróleo, ou gás natural, seja a que pretexto for. 
Justificativa: 

Trata a presente emenda de restabelecer, em sua forma mais rigorosa, o monopólio estatal da exploração de 
petróleo, comprometido seriamente durante os últimos anos, máxime através dos contratos de risco autorizados 
e estimulados pelos governos dos últimos 20 anos. 
Ditos contratos, quando mais não fosse a contrariedade que representem a dita reserva em favor da Petrobrás, 
precisariam ser denunciados, rescindidos, de qualquer forma, ante a simples evidência da sua nenhuma 
importância socioeconômica para o País. 
Parecer:   

Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no substitutivo. 
   
   EMENDA:00236 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   

 Dá nova redação ao inciso I do art. 15:  
I - A pesquisa, a lavra, o refino, o  
processamento, a importação, a distribuição, o  
transporte marítimo e em condutos do petróleo e  
seus derivados, e do gás natural, em território  
nacional. 
Justificativa: 

A Petrobrás já se mostrou eficiente e competente nas fases mais difíceis, da indústria do petróleo: a prospecção 
e a lavra: 
A distribuição é tarefa que não requer tecnologia ou maiores capitais. 
A Petrobrás já demonstrou sua eficiência na distribuição. Não há porque deixar essa fatia nas mãos das 
multinacionais, até porque está previsto, no art. 4º do Anteprojeto, os investimentos de capital estrangeiro serão 
admitidos no interesse nacional. 
Ora, não há qualquer interesse nacional em se converter às 7 irmãs a tarefa de distribuir derivados de petróleo. 
Até porque a Petrobrás já executa as tarefas mais difíceis, seja produzindo, seja importando-o, seja 
transportando-o. 
Parecer:   

 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00245 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   

  Dá nova redação ao § 2o. do art. 15.  
§ 2o. - A lei definirá os critérios de  
progressiva nacionalização das refinarias privadas  
em funcionamento no País. 
Justificativa: 

Nos termos do art. 43, da Lei 2004/53, as duas únicas refinarias privadas então existentes no País foram 
excluídas do monopólio. O motivo desta exclusão era de ordem constitucional: o artigo 141 da Constituição de 
1946 estabelecia que a lei não prejudicaria o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 
Ao se elaborar o novo texto constitucional, não se justifica a manutenção deste privilégio para as duas famílias 
controladoras destas duas refinarias, que, aliás, à luz da própria Lei 2004/53, não puderam aumentar sua 
produção. 
Está na hora de extinguir esse privilégio, promovendo a desapropriação destas duas refinarias, para que a 
PETROBRÁS possa ampliar suas instalações, consoante os interesses superiores do País, até porque a 
PETROBRÁS já demonstrou sua eficiência e competência na administração de suas refinarias. 
Parecer:   

 Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no substitutivo. 
   
   EMENDA:00266 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   

   Substitua-se o Art.15, seus itens I e II e  
parágrafos do Substitutivo do relator, pelo seguinte:  
"Art. 15 - Constituem monopólio da União, nos  
termos da lei:  
I - a pesquisa e a lavra de petróleo nacional;  
II - o enriquecimento, a industrialização e o  
comércio de minérios nucleares.  
Parágrafo único - A União delegará o  
exercício do monopólio aos Estados que solicitarem  
explorar suas áreas sedimentares que não estejam  
direta ou indiretamente sob efetiva exploração da  
União, ou que não sejam objeto de projetos  
prioritários de investimento do monopólio estatal,  
cabendo aos Estados direitos e deveres  
equivalentes aos previstos no monopólio federal." 
Justificativa: 

A Petrobrás, que em nome da União detém o monopólio da exploração petrolífera tem, em vista da escassez de 
recurso para suas variadas operações, de priorizar certas áreas que considera mais promissoras para 
exploração direta ou sob contrato de risco. 
As áreas sob efetiva exploração não representam, entretanto, mais que 5% da área sedimentar do país e de sua 
plataforma continental. A área de “reserva prioritária” atingiria 15%. 
Não há porque denegar aos Estados, plantados em áreas sedimentares, o direito de pedirem delegação da 
União, para explorarem aquelas áreas não-incluídas nos programas em curso, ou que não figurem nos 
investimentos prioritários da Petrobrás. 
Parecer:   

 Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no substitutivo. 
   
   EMENDA:00280 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   LOURIVAL BAPTISTA (PFL/SE) 
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Texto:   

 Inclua-se onde couber:  
"Art. ... Constituem monopólio da União a  
pesquisa, a lavra, a refinação e o processamento  
do petróleo, sob qualquer de suas formas,  
inclusive a do gás natural, bem como o seu  
transporte e dos respectivos derivados, marítimos  
ou em condutos". 
Justificativa: 

A Lei nº 2004, de 03 de outubro de 1953, dispõe em seu artigo 1º, verbis. 
Art. 1º. Constituem monopólio da União. 
I – a pesquisa e lavra das jazidas de petróleo e outros hidrocarbonetos fluidos e gases raros, existentes no 
território nacional;  
II – a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; 
III – o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados de petróleo produzidos no país 
e, bem assim o transporte por meio de condutos, de petróleo bruto e seus derivados, assim como os de gases 
raros de qualquer origem. 
A Constituição de 1969, por seu turno, alcançou à categoria de norma constitucional, a pesquisa e lavra de 
petróleo em território nacional, como se lê no artigo 169: 
“Art. 169 – A pesquisa e a lavra de petróleo em território nacional – constituem monopólio da União nos termos 
da lei.” 
É da maior importância para o resguardo dos interesses da União e da Petrobrás sejam elevadas à categoria de 
norma constitucional todas as atividades que integram o monopólio instituído pela Lei nº 2004/53, o qual ficará, 
assim, protegido de eventuais mudanças da legislação ordinária. 
De outra parte, embora o gás natural seja uma forma pela qual o petróleo se apresenta na natureza, é de toda 
conveniência explicar tal ponto no texto constitucional, para evitar as interpretações que pretendem discutir a 
inclusão do gás natural no monopólio da Lei 2004/53. 
Parecer:   

 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00325 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   

   - substituir a redação ao artigo 15 do  
anteprojeto do Relator pela seguinte:  
Art. 15 - Constituem monopólio da União:  
I - A pesquisa, a lavra, o refino, o  
processamento, a importação e exportação, o  
transporte marítimo, terrestre e em condutos e a  
distribuição do petróleo e seus derivados e do gás  
natural, em todo o território nacional. O  
transporte terrestre e a distribuição poderão ser  
objeto de concessão a brasileiros ou a empresas de  
capital nacional. Não serão admitidos em hipótese  
alguma a subcontratação das demais atividades.  
II - ........................................  
Justificativa: 

A presente justificação visa a corrigir duas distorções em relação ao monopólio da exploração do petróleo. 
De um lado, com o monopólio, coube à sociedade brasileira mobilizar-se em defesa das sias riquezas, bem 
como alocar recursos vultuosíssimos tanto na pesquisa, lavra, na implantação de inúmeras refinarias e na 
organização de uma vasta frota de transporte marítimo. Estas atividades que demandam altíssimos 
investimentos foram e são feitas com recursos da sociedade brasileira. No entanto, quando o produto é entregue 
pronto e acabado, cabe atualmente, às multinacionais SHELL, ESSO, TEXACO E ATLANTIC a maior parcela na 
distribuição, onde, não precisando investir nem transferir qualquer tecnologia, passam a obter lucros fantásticos 
com a comercialização dos derivados de petróleo. A situação não só é trágica como é cômica, insto porque, 
parece mostrar a incapacidade gerencial brasileira, onde a intermediação entre a empresa estatal e a sociedade 
é feita por empresas estrangeiras, como se nós mesmos não tivéssemos condições de intermediarmos nossos 
próprios interesses. De outro lado, estas empresas não agregam nada ao processo de riqueza ou 
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desenvolvimento do país, muito pelo contrário, pois, sem qualquer atividade produtiva ou desenvolvimento de 
tecnologia específica ou investimentos, branqueiam-se neste festival de incompetência que é a gestão dos 
interesses públicos. 
Finalmente, como no Brasil a lei não passa de um frio enunciado de uma norma, cujo sentido será apropriado 
das formas mais diversas pela “esperteza’ dos detentores do poder, de nada adianta a consagração 
constitucional do monopólio, se, por interpretações e construções “espertas”, amanhã se descobrirem formas 
como contratos de risco e tantos outros que a imaginação criativa dos traidores dos interesses da nação 
descobrirem. É imperioso que se estabeleça à nível constitucional a vedação a qualquer forma de 
subcontratação como forma de garantir o monopólio dos brasileiros sobre suas riquezas. 
Parecer:   

 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00349 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   RUBEM MEDINA (PFL/RJ) 
Texto:   

   Dê-se ao inciso I, do art. 15, do  
substitutivo do relator, a seguinte redação,  
renumerando o inciso II:  
"Art. 15 - ............................ 
I - a pesquisa e a lavra das jazidas de  
petróleo e outros hidrocarbonetos fluídos, gases  
raros e gás natural, existentes no território nacional;  
II - a refinação do petróleo nacional ou  
estrangeiro;  
III - o transporte marítimo do petróleo bruto  
de origem nacional ou de derivados de petróleo  
produzidos no País, e bem assim o transporte, por  
meio de condutos, de petróleo bruto e seus  
derivados, assim como de gases raros e gás  
natural, de qualquer origem." 
Justificativa: 

A Constituição de 1969, por seu turno, alçou à categoria de norma constitucional, a pesquisa e a lavra de 
petróleo em território nacional, como se lê do Art. 169: 
“Art. 169 – A pesquisa e a lavra de petróleo em território nacional constituem monopólio da União, nos termos da 
lei”. 
É de maior importância para o resguardo dos interesses da UNIÃO e da PETROBRÁS sejam elevadas à 
categoria de norma constitucional todas as atividades que integram o monopólio instituído pela Lei nº 2004/53, o 
qual ficará, assim, protegido de eventuais mudanças da legislação ordinária. 
De outra parte, embora o gás natural seja uma forma pela qual o petróleo se apresenta na natureza, é de toda a 
conveniência explicitar tal ponto no texto constitucional, para evitar as interpretações que pretendem discutir a 
inclusão do gás natural no monopólio da Lei 2004/53. 
Parecer:   

 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00350 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   GIL CÉSAR (PMDB/MG) 
Texto:   

   EMENDA  
Suprima-se o § 1o., do inciso II, do art. 15,  
do substitutivo do relator. 
Justificativa: 
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A supressão do dispositivo mencionado atende aos interesses da Petrobrás e tendo em vista o instituto da 
reciprocidade. 
Parecer:   

Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no substitutivo. 
   
   EMENDA:00403 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   RENATO JOHNSSON (PMDB/PR) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 15 e seu é 1o, do Substitutivo  
da Comissão da Ordem Econômica, elaborado pelo  
Constituinte Senador Gomes, a seguinte redação:  
Art. 15 - Constituem monopólio da União:  
I - a pesquisa, a lavra, o refino e a  
importação do petróleo sob qualquer de suas  
formas, inclusive a do gás natural, bem como o  
transporte marítimo e em condutos dessas matérias-  
primas e seus derivados.  
II - a pesquisa, a lavra e o enriquecimento  
de minérios nucleares e materiais férteis e físseis.  
§ 1o. - Qualquer tipo de participação nos  
riscos e resultados decorrentes das atividades ali  
mencionadas só poderá ser concedido mediante  
prévia autorização do Congresso Nacional. 
Justificativa: 

No que respeita ao monopólio estatal do petróleo é importante que elevemos a princípio constitucional as 
conquistas já estabelecidas da Lei nº 2.004/53. 
Por sua vez, qualquer tipo de participação nos riscos e resultados do exercício do monopólio ficam sujeitos à lei 
do Congresso Nacional. 
Parecer:   

 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00421 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   RUBEM MEDINA (PFL/RJ) 
Texto:   

   Dê-se ao artigo 15 a seguinte redação:  
Art. 15 Constituem monopólio da União:  
I - a pesquisa e a lavra das jazidas de  
petróleo e outros hidrocarbonetos fluidos e gás  
natural existentes no território nacional;  
II - a refinação do petróleo nacional ou  
estrangeiro;  
III - o transporte marítimo do petróleo bruto  
de origem nacional ou de derivados de petróleo  
produzidos no país, e bem assim, o transporte, por  
meio de condutos, de petróleo bruto e seus  
derivados, assim como de gás natural;  
IV - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a  
industrialização e o comércio de minérios  
nucleares. 
Justificativa: 

Estamos transferindo para a Constituição o texto, “in verbis” do artigo 1º da Lei nº 2004, de 3/10/1953, 
estendendo, também, o monopólio ao processo de industrialização e comércio de minérios nucleares. 
Parecer:   
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 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00451 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   

 Dê-se a seguinte redação ao inciso I do art.  
15 do Substitutivo, suprimindo-se, também, o § 1o.  
desse artigo.  
"I - a pesquisa e a lavra do petróleo e do  
gás natural, em território nacional, nos termos da lei." 
Justificativa: 

Partindo-se do pressuposto de que vivemos em uma economia de livre mercado, a participação de pessoas 
físicas e jurídicas interessadas nas demais atividades relacionadas com o processamento, a importação e 
exportação, o transporte em geral do petróleo e do gás natural, proporcionará maior competitividade e, portanto, 
maior eficácia. 
Entretanto, a pesquisa e a lavra do petróleo e do gás natural, em território nacional, devem, por evidente 
interesse nacional, até de segurança, reservar-se como monopólio do Estado. 
Quanto ao refino, já existe o monopólio estatal através de Lei Ordinária. 
Colocá-lo na Constituição, obriga o Estado a desapropriar as refinarias existentes. 
A pesquisa e a lavra do gás natural devem também ser monopólio do Estado, já que é atividade afim com a 
exploração do petróleo. 
Parecer:   

 Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no substitutivo. 
 
   EMENDA:00471 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PMDB/GO) 
Texto:   

   SUBSTITUTIVO  
Dê-se ao Capítulo I - Dos Princípios Gerais,  
a seguinte redação:  
"Art. 1o. A ordem econômica, fundada na livre  
iniciativa e na valorização do trabalho humano,  
tem por fim assegurar a todos existência digna,  
conforme os ditames da justiça social e os  
seguintes princípios:  
I - soberania nacional;  
II - propriedade privada;  
III - função social da propriedade;  
IV - livre concorrência;  
V - defesa do consumidor;  
VI - defesa do meio ambiente;  
VII - redução das desigualdades regionais e sociais.  
Art. 2o. É garantido o direito de propriedade  
e a sucessão hereditária.  
Parágrafo único. A lei estabelecerá o  
procedimento para desapropriação por utilidade  
pública ou por interesse social, mediante prévia e  
justa indenização em dinheiro, ressalvados os  
casos prescritos nesta Constituição.  
Art. 3o. Será considerada empresa nacional a  
pessoa jurídica constituída e com sede no País,  
cujo controle de capital esteja, em caráter  
permanente, exclusivo e incondicional, sob a  
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titularidade de pessoas físicas ou jurídicas  
domiciliadas no País, ou por entidades de direito  
público interno.  
§ 1o. As atividades das empresas nacionais,  
que a lei considerar estratégicas para a defesa  
nacional ou para o desenvolvimento tecnológico,  
poderão ter proteção transitória.  
§ 2o. As empresas de controle majoritário  
nacional terão preferência no acesso a créditos  
públicos subvencionados e, em igualdade de  
condições, no fornecimento de bens e serviços ao  
poder público.  
Art. 4o. Os investimentos de capital  
estrangeiro serão admitidos no interesse nacional,  
como agente complementar do desenvolvimento  
econômico, e regulados na forma da lei.  
Art. 5o. A intervenção do Estado no domínio  
econômico e o monopólio só serão permitidos quando  
necessários para atender aos imperativos da  
segurança nacional ou a relevante interesse  
coletivo, conforme definidos em lei.  
§ 1o. A intervenção ou monopólio cessarão  
assim que desaparecerem as razões que os  
determinaram.  
§ 2o. As empresas públicas, as sociedades de  
economia mista e as fundações públicas somente  
serão criadas por lei especial, e ficarão sujeitas  
ao direito próprio das empresas privadas inclusive  
quanto às obrigações trabalhistas e tributárias.  
§ 3o. As empresas públicas, as sociedades de  
economia mista e as fundações públicas não poderão  
gozar de benefícios, privilégios ou subvenções não  
extensíveis, paritariamente, às do setor privado.  
§ 4o. A admissão de empregados nas empresas  
públicas, sociedades de economia mista e fundações  
públicas, será feita mediante concurso público,  
vedadas quaisquer contratações ou admissões em  
desacordo com este preceito.  
Art. 6o. Como agente normativo e regulador da  
atividade econômica, o Estado exercerá funções de  
controle, fiscalização, incentivo e planejamento,  
que será imperativo para o setor público e  
indicativo para o setor privado.  
§ 1o. A lei reprimirá a formação de  
monopólios, oligopólios, cartéis e toda e qualquer  
forma de abuso do poder econômico, admitidas as  
exceções previstas nesta Constituição.  
§ 2o. As pequenas e microempresas não serão  
atingidas por normas federais, estaduais ou  
municipais que versem matéria de natureza  
tributária, comercial ou administrativa, exceto  
quando nelas expressamente mencionadas, para  
assegurar-lhes tratamento adequado.  
§ 3o. A lei apoiará e estimulará o  
cooperativismo e outras formas de associativismo,  
com incentivos financeiros, fiscais e creditícios.  
Art. 7o. Incumbe ao Estado, diretamente ou  
sob o regime de concessão ou permissão, por prazo  
determinado e sempre através de concorrência  
pública, a prestação de serviços públicos.  
Parágrafo único - A lei disporá sobre:  
I - o regime das empresas concessionárias de  
serviços públicos, o caráter especial de seu  
contrato, e fixará as condições de caducidade,  
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rescisão e reversão de concessão;  
II - os direitos do usuário;  
III - o regime de fiscalização das empresas  
concessionárias;  
IV - tarifas que permitam a justa remuneração  
do capital;  
V - a obrigatoriedade de manter o serviço  
adequado e acessível.  
Art. 8o. As jazidas e demais recursos  
minerais e os potenciais de energia hidráulica  
constituem propriedade distinta da do solo para  
efeito de exploração ou aproveitamento industrial,  
e pertencem à União.  
§ 1o. Ao proprietário do solo é assegurada a  
participação nos resultados da lavra, na forma da lei.  
§ 2o. A título de indenização de exaustão da  
jazida, parcela dos resultados da exploração dos  
recursos minerais, a ser definida em lei, será  
destinada à formação de um "Fundo de Exaustão"  
para apoio ao desenvolvimento socioeconômico do  
município onde se localize a jazida.  
§ 3o. Serão mantidas as atuais concessões,  
cujos direitos de lavra prescreverão decorridos 5  
(cinco) anos sem exploração em escala comercial,  
contados a partir da promulgação desta  
Constituição (disposição transitória).  
Art. 9o. O aproveitamento dos potenciais de  
energia hidráulica e a lavra de jazidas minerais  
em faixas de fronteira somente poderão ser  
efetuados por empresas estatais ou empresas  
nacionais.  
Art. 10. O aproveitamento dos potenciais de  
energia hidráulica e a lavra de jazidas minerais  
em terras indígenas somente poderão ser efetuados  
por empresas nacionais.  
Art. 11. A pesquisa e a lavra dos recursos  
minerais, bem como o aproveitamento dos potenciais  
de energia hidráulica, dependem de autorização ou  
concessão do Poder Público, no interesse nacional,  
e não poderão ser transferidas sem prévia anuência  
do poder concedente.  
§ 1o. Os Estados e Municípios, cujos  
territórios forem afetados pela utilização de  
recursos hídricos para fim de geração de energia  
elétrica, terão participação privilegiada no  
sistema de partilha dos recursos arrecadados com  
taxas e tributos incidentes sobre a produção,  
distribuição e uso desta energia.  
§ 2o. Não dependerá de autorização ou  
concessão o aproveitamento do potencial de energia  
renovável de capacidade reduzida.  
Art. 12. Compete à União legislar sobre o uso  
dos recursos hídricos integrados ao seu  
patrimônio, definindo:  
I - um sistema nacional de gerenciamento de  
recursos hídricos, tendo como unidade básica a  
bacia hidrográfica e integrando sistemas  
específicos de cada Unidade da Federação;  
II - critérios de outorga de direitos de uso  
dos recursos hídricos.  
Parágrafo único. Compete aos Estados e  
Municípios legislar supletiva e complementarmente  
sobre os recursos hídricos.  
Art. 13. No aproveitamento de seus recursos  
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hídricos, a União, os Estados e Municípios deverão  
compatibilizar sempre as oportunidades de múltipla  
utilização desses recursos.  
Art. 14. Constituem monopólio da União:  

I - a pesquisa e a lavra das jazidas de  
petróleo e outros hidrocarbonetos fluídos, gases  
raros e gás natural, existentes no território  
nacional;  
II - a refinação do petróleo nacional ou  
estrangeiro;  
III - o transporte marítimo do petróleo bruto  
de origem nacional ou de derivados de petróleo  
produzidos no País, e bem assim o transporte, por  
meio de condutos, de petróleo bruto e seus  
derivados, assim como de gases raros e gás  
natural, de qualquer origem.  
IV - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a  
industrialização e o comércio de minerais  
nucleares.  
§ 2o. Ficam excluídas do monopólio de que  
trata este artigo, as refinarias em funcionamento  
no País, amparadas pelo art. 43, da Lei no. 2.004,  
de 3 de outubro de 1953.  
Art. 15. Compete aos Estados, nas regiões  
metropolitanas, e aos Municípios, nas demais  
regiões, explorar diretamente, ou mediante  
concessão, os serviços públicos locais de gás  
combustível canalizado.  
Art. 16. Dentro de doze meses, a contar da  
data de promulgação desta Constituição, o  
Congresso Nacional aprovará leis que fixem as  
diretrizes das políticas agrícola, agrária,  
tecnológica, industrial, urbana, de transporte e  
do comércio interno e externo. (disposições transitórias). 
Justificativa: 

A redação proposta atende melhor aos interesses nacionais. 
Parecer:   

   O Relator não tomou conhecimento da proposta, em face do preceito contido no § 2o. do Art. 23 do Regimento 
Interno da Assembleia Nacional Constituinte: "Fica vedada a apresentação de emenda que substitua 
integralmente o projeto ou que diga respeito a mais de um dispositivo, a não ser que trate de modificações 
correlatas, de maneira que a alteração, relativamente a um dispositivo, envolva a necessidade de se alterarem  
outros".  
A proposta não chega, portanto, a constituir emenda, porque lhe falta requisito essencial ao reconhecimento 
dessa condição. E ninguém pode alegar desconhecer as normas regimentais de vez que ela consta do 
cabeçalho do impresso em que são redigidas as emendas. 

 
 
   
   EMENDA:00490 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   

   Acrescente-se ao art. 15 do Substitutivo o  
seguinte § 3o:  
"Art. 15 - ..................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - ....................................  
§ 3o. - A União delegará o exercício do  
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monopólio aos Estados que solicitarem explorar  
suas áreas sedimentares que não estejam direta ou  
indiretamente sob efetiva exploração da União, ou  
que não sejam objeto de projetos prioritários de  
investimento do monopólio estatal, cabendo aos  
Estados direitos e deveres equivalentes aos  
previstos no monopólio federal." 
Justificativa: 

A Petrobrás, que em nome da União detém o monopólio da exploração petrolífera tem, em vista da escassez de 
recursos para suas variadas operações, de priorizar certas áreas que considera mais promissoras para 
exploração direta ou sob contrato de risco. 
As áreas sob efetiva exploração não representam, entretanto mais que 5% da área sedimentar do país e de sua 
plataforma continental. A área de “reserva prioritária” atingiria 15%. 
Não há porque denegar aos Estados, plantados em áreas sedimentares, o direito de pedirem delegação da 
União, para explorarem aquelas áreas não-incluídas nos programas em curso, ou que não figurem nos 
investimentos prioritários da Petrobrás. 
Parecer:   

Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no substitutivo. 
   
   EMENDA:00496 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   

 Dê-se ao art. 12 do Substitutivo, a seguinte redação.  
"Art. 12 - Constitui monopólio da União:  
I - A pesquisa, a lavra e o refino do  
petróleo em território nacional;  
II - Enriquecimento, industrialização e  
comércio de minérios nucleares. 
Justificativa: 

Emenda sem justificativa. 
Parecer:   

 Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no substitutivo. 
   
   EMENDA:00537 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   

   O Art. 15, inciso I passa a vigorar com a  
seguinte redação:  
Art. 15. ....................................  
I - a pesquisa, a lavra, o refino, o  
processamento, a importação, exportação, o  
transporte marítimo e em condutos, do petróleo e  
seus derivados e do gás natural, em território  
nacional; 
Justificativa: 

Raros os Constituintes que, enquanto candidatos, deixaram de fazer o discurso compromissado com o social. As 
profundas diferenças sociais e regionais pautaram os pronunciamentos eleitorais. Agora é HORA de transformar 
palavras em AÇÃO, discurso em prática, promessa em realidade. Assim, a construção de uma NOVA ORDEM 
ECONOMICA E SOCIAL depende e muito das transformações profundas que venham a ocorrer na estrutura do 
Estado, previstas na nova Constituição. Atender a aspiração nacional, resgatar promessas e definir corajosas 
mudanças estruturais são a própria razão da existência desta Assembleia Nacional Constituinte. 
Parecer:   

 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
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   EMENDA:00550 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   GIL CÉSAR (PMDB/MG) 
Texto:   

 Dê-se ao inciso I do art. 15 a seguinte redação:  
"Art. 15. Constituem monopólio da União:  
I - a pesquisa, a lavra, a refinação e o  
processamento do petróleo, sob qualquer de suas  
formas, inclusive a do gás natural, bem como o seu  
transporte e dos respectivos derivados, marítimos  
ou em condutos." 
Justificativa: 

A Lei nº 2004, de 03 de outubro de 1953, dispõe em seu artigo 1º, verbis. 
Art. 1º. Constituem monopólio da União. 
I – a pesquisa e lavra das jazidas de petróleo e outros hidrocarbonetos fluidos e gases raros, existentes no 
território nacional;  
II – a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; 
III – o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados de petróleo produzidos no país 
e, bem assim o transporte por meio de condutos, de petróleo bruto e seus derivados, assim como os de gases 
raros de qualquer origem. 
A Constituição de 1969, por seu turno, alcançou à categoria de norma constitucional, a pesquisa e lavra de 
petróleo em território nacional, como se lê no artigo 169: 
“Art. 169 – A pesquisa e a lavra de petróleo em território nacional – constituem monopólio da União nos termos 
da lei.” 
É da maior importância para o resguardo dos interesses da União e da Petrobrás sejam elevadas à categoria de 
norma constitucional todas as atividades que integram o monopólio instituído pela Lei nº 2004/53, o qual ficará, 
assim, protegido de eventuais mudanças da legislação ordinária. 
De outra parte, embora o gás natural seja uma forma pela qual o petróleo se apresenta na natureza, é de toda 
conveniência explicar tal ponto no texto constitucional, para evitar as interpretações que pretendem discutir a 
inclusão do gás natural no monopólio da Lei 2004/53. 
Parecer:   

 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00563 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   ALBANO FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   

 Dê-se ao inciso I do Artigo 15 do  
Substitutivo do Relator da Comissão da ordem  
Econômica, a seguinte redação:  
"I - a pesquisa, a lavra, o refino, a  
importação e o transporte marítimo e em condutos,  
do petróleo e do gás natural, em território nacional;" 
Justificativa: 

Já está consagrado no próprio texto do Substitutivo do ilustre Relator, que a ação supletiva do Estado somente 
ocorrerá quando comprovadamente necessária (§ 2º, art. 6º). 
O processamento do petróleo e de seus derivados, bem como o transporte dos derivados de petróleo, são 
eficientemente processados pela iniciativa privada, de maneira lucrativa e socialmente rentável. 
Parecer:   

 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00574 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   MARIA DE LOURDES ABADIA (PFL/DF) 
Texto:   

   Substitutivo ao Inciso I do Artigo 15 do  
Capítulo I - Dos Princípios Gerais:  
Constituem monopólio da União a pesquisa, a  
lavra, a refinação, o processamento, a importação  
do petróleo, sob qualquer de suas formas,  
inclusive a do gás natural, bem como o seu  
transporte e dos respectivos derivados, marítimo  
ou em condutos. 
Justificativa: 

A Lei nº 2004, de 03 de outubro de 1953, dispõe em seu artigo 1º, verbis: 
Art. 1º. Constituem monopólio da União. 
I – a pesquisa e lavra das jazidas de petróleo e outros hidrocarbonetos fluidos e gases raros, existentes no 
território nacional;  
II – a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; 
III – o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados de petróleo produzidos no país 
e, bem assim o transporte por meio de condutos, de petróleo bruto e seus derivados, assim como os de gases 
raros de qualquer origem. 
A Constituição de 1969, por seu turno, alcançou à categoria de norma constitucional, a pesquisa e lavra de 
petróleo em território nacional, como se lê no artigo 169: 
“Art. 169 – A pesquisa e a lavra de petróleo em território nacional – constituem monopólio da União nos termos 
da lei. ” 
É da maior importância para o resguardo dos interesses da União e da Petrobrás sejam elevadas à categoria de 
norma constitucional todas as atividades que integram o monopólio instituído pela Lei nº 2004/53, o qual ficará, 
assim, protegido de eventuais mudanças da legislação ordinária. 
De outra parte, embora o gás natural seja uma forma pela qual o petróleo se apresenta na natureza, é de toda 
conveniência explicar tal ponto no texto constitucional, para evitar as interpretações que pretendem discutir a 
inclusão do gás natural no monopólio da Lei 2004/53. 
Parecer:   

 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00578 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   RUBEM MEDINA (PFL/RJ) 
Texto:   

   Emenda  
Dê-se ao inciso I, do art. 15, do  
substitutivo do relator, a seguinte redação,  
renumerando o inciso II:  
"Art. 15 - ....................... 
I - a pesquisa e a lavra das jazidas de  
petróleo e outros hidrocarbonetos fluidos, gases  
raros e gás natural, existentes no território nacional;  
II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;  
III - o transporte marítimo do petróleo bruto  
de origem nacional ou de derivados de petróleo  
produzidos no País, e bem assim o transporte, por  
meio de condutos, de petróleo bruto e seus  
derivados, assim como de gases raros e gás  
natural, de qualquer origem;  
IV - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a  
industrialização e o comércio de minerais  
nucleares." 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 76  

 

Justificativa: 

A Constituição de 1969, por seu turno, alçou à categoria de norma constitucional, a pesquisa e a lavra de 
petróleo em território nacional, como se lê do Art. 169: 
“Art. 169 – A pesquisa e a lavra de petróleo em território nacional constituem monopólio da União, nos termos da 
lei”. 
É de maior importância para o resguardo dos interesses da UNIÃO e da PETROBRÁS sejam elevadas à 
categoria de norma constitucional todas as atividades que integram o monopólio instituído pela Lei nº 2004/53, o 
qual ficará, assim, protegido de eventuais mudanças da legislação ordinária. 
De outra parte, embora o gás natural seja uma forma pela qual o petróleo se apresenta na natureza, é de toda a 
conveniência explicitar tal ponto no texto constitucional, para evitar as interpretações que pretendem discutir a 
inclusão do gás natural no monopólio da Lei 2004/53. 
Parecer:   

 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00627 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   RAQUEL CÂNDIDO (PFL/RO) 
Texto:   

 Ao art. 15, item II acrescente-se, "in fine"  
as expressões:  
"Art. 15 - .............................  
I - ........................................  
II - ... férteis e físseis. 
Justificativa: 

Não se pode deixar de lado os minérios férteis e físseis que hoje correm o risco de serem apropriados por 
potenciais estrangeiras com grande risco para a soberania nacional. 
O monopólio de que trata o artigo deve ser, pois , estendido aos minérios férteis como aos físseis sobre os quais 
já se inicia a tecnologia nacional. 
Parecer:   

 Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no substitutivo. 
   
   EMENDA:00649 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   RAQUEL CAPIBERIBE (PMDB/AP) 
Texto:   

 Inclua-se onde couber o seguinte dispositivo:  
A pesquisa, a lavra, o refino, o  
processamento, a importação e exportação, a  
comercialização, o transporte marítimo e em  
condutos, do Petróleo e seus derivados e do gás  
natural, em território nacional.  
A pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a  
industrialização e o comércio de minérios  
nucleares e materiais férteis e físseis. 
Justificativa: 

No tocante a afirmação da soberania nacional sobre os recursos minerais, o monopólio estatal do petróleo e por 
conseguinte a Petrobrás, tem um longa história de lutas e conquistas. 
A memorável campanha do “Petróleo é nosso”, onde o povo brasileiro tomou a bandeira da soberania nas mãos, 
nos dá a referência histórica para propor a continuidade do monopólio estatal do petróleo, ampliando-o e 
corrigindo distorções que o regime militar implantou como a figura do contrato de risco. 
Entendendo-se a importância estratégica que o controle do petróleo e dos derivados representa para uma nação, 
aceita-se e encampa-se a ampliação do monopólio do petróleo para as áreas de refino, industrialização e 
principalmente comercialização dos derivados de petróleo. 
Se a produção, refino e industrialização são importantes, os derivados de petróleo como a óleo “diesel”, óleo 
combustível industrial e a gasolina, tem na monopolização da sua comercialização um ponto de fundamental 
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relevância, pois tanto o transporte de carga como o transporte pessoal nos grandes centros dependem deste 
tópico de maneira direta. Um colapso no abastecimento e na comercialização destes bens no País traria a total 
desarticulação da economia, criando, assim, uma situação de caos. 
Parecer:   

 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00684 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   JORGE LEITE (PMDB/RJ) 
Texto:   

 Exclua-se: o § 2o., do artigo 15, do  
substitutivo da Comissão da ordem Econômica. 
Justificativa: 

O monopólio da União sobre o petróleo deve ser integral e completo. Diante disso, não há razão para a 
manutenção da exceção expressa no parágrafo que se suprime. 
Parecer:   

 Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no substitutivo. 
   
   EMENDA:00718 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   

 Acrescente-se ao art. 15 da Comissão da Ordem  
Econômica o seguinte parágrafo:  
§ 3o. - A comercialização e distribuição dos  
derivados do Petróleo e do Álcool combustível será  
feita somente por empresas nacionais. 
Justificativa: 

A presente Emenda tem por finalidade ampliar e melhor explicitar o monopólio estatal do Petróleo, bem como 
garantir às empresas nacionais a comercialização e distribuição dos derivados do Petróleo e do Álcool 
combustível. 
Não obstante a Petrobrás já deter 33% da distribuição, não há por que permitir a participação de empresas 
multinacionais nessas atividades que não requerem tecnologia desconhecida ao país, obtendo lucros 
formidáveis, em detrimento da própria empresa estatal ou de outras empresas nacionais privadas. 
A necessidade de fortalecimento e ampliação do monopólio estatal, exercido pela Petrobrás, resulta do sucesso 
que vem obtendo esta empresa, não só na redução de nossa dependência energética externa, mas também no 
abastecimento do mercado nacional de derivados, em condições de segurança e aos menores custos possíveis. 
Nesse sentido, cabe ressaltar que a Petrobrás distribuidora vem montando postos pioneiros em regiões 
atendidas pelas empresas multinacionais do setor. 
Assim, tive a preocupação de propor a presente norma, no sentido de contribuir para o decisivo papel que a 
Petrobrás vem exercendo no fortalecimento da iniciativa privada, notadamente a de capital nacional, com 90% de 
suas encomendas feitas no mercado interno e em diversos setores econômicos: engenharia, bem de capital, 
indústria naval, química e de fertilizantes etc. 
Parecer:   

 Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no substitutivo. 
   
   EMENDA:00719 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
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 Acrescente-se ao inciso I do artigo 15, da  
Comissão da Ordem Econômica a seguinte expressão:  
Art. 15. ..................................  
I - "............................ exportação." 
Justificativa: 

A exportação de Petróleo deve, necessariamente, ser monopólio da União, como forma de assegurar e ampliar 
ainda mais, as conquistas que o setor vem obtendo, para orgulho de todos nós. 
Parecer:   

 Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no substitutivo. 
   
   EMENDA:00804 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   

   Incluir a expressão "e a exportação", no  
inciso I do art. 15, logo após a  
palavra "importação". 
Justificativa: 

É necessário incluir a exportação em um monopólio que já vem sendo exercido pela Petrobrás. 
Parecer:   

 Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no substitutivo. 
   
   EMENDA:00809 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   

 Acrescente-se ao inciso II do art. 15 a  
expressão "e materiais férteis e físseis." 
Justificativa: 

A inclusão torna-se necessária para dar homogeneidade e maior compreensão ao dispositivo. 
Parecer:   

 Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no substitutivo. 
   
   EMENDA:00810 APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   

 Dê-se à parte final do § 1o. do art. 15 a  
seguinte redação:  
"...conceder qualquer tipo de participação,  
quer em espécie quer em petróleo ou gás natural." 
Justificativa: 

A emenda visa dar melhor compreensão ao texto do anteprojeto. 
Parecer:   

   Acolhida totalmente, tendo sido aproveitada no substitutivo pela importância do seu conteúdo e pertinência 
com os demais dispositivos propostos. 
   
   EMENDA:00812 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
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Autor:   

   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   

 Suprima-se o § 2o. do art. 15. 
Justificativa: 

A matéria não tem cede constitucional. Os atuais direitos das pessoas físicas e jurídicas são resolvidos pela 
legislação vigente. 
Parecer:   

  Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no substitutivo. 
   
   EMENDA:00832 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   

 Inclua-se onde couber:  
"Constitui monopólio da União todas as  
atividades que envolvam a pesquisa,  
desenvolvimento ou emprego da energia nuclear. 
Justificativa: 

Face à importância da energia nuclear e os aspectos de segurança envolvidos, é justo assegurar à União, seu 
monopólio. 
Parecer:   

 Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00915 APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   

   Emenda ao Art. 15. 
Art. 15, § 2o., (acrescentar as palavras  
"disposições transitórias.") 
Justificativa: 

O texto do artigo, ao citar uma lei em vigor torna-o impróprio no corpo permanente do texto constitucional. Assim, 
seu lugar apropriado é nas Disposições Transitórias. 
Parecer:   

   Acolhida totalmente, tendo sido aproveitada no substitutivo pela importância do seu conteúdo e pertinência 
com os demais dispositivos propostos. 

 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   EMENDA:00209 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JORGE LEITE (PMDB/RJ) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: art. 316, parágrafo único.  
Exclua-se o parágrafo único, do art. 316, do  
Anteprojeto de Constituição. 
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Justificativa: 

O monopólio da União sobre o petróleo deve ser integral e completo. Diante disso, não há razão para a 
manutenção da exceção expressa no parágrafo que se suprime. 
   
   EMENDA:00288 APROVADA 
Fase:   

   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   

   Transponha-se para "Disposições  
Transitórias" o conteúdo do parágrafo único do  
art. 316. 
Justificativa: 

A exemplo das disposições contidas nos arts. 439 e 440 vislumbra-se no parágrafo único do art. 316 a 
disposição constitucional de apenas garantir direitos adquiridos, no caso das refinarias em funcionamento no 
País, amparadas pelo art. 43, da Lei nº 2.004, de 3 de outubro de 1.953, devendo, pois, tal dispositivo ser 
remetido às Disposições Transitórias. 
Parecer:   

   A proposta é pertinente, não altera o mérito do dispositivo e aprimora o Anteprojeto.  
Pela aprovação, com a seguinte redação:  
"Ficam excluídas do monopólio de que trata o artigo 316", as refinarias em funcionamento no País, amparadas 
pelo art. 43, da Lei No. 2004, de 03 de outubro de 1953", numerando-o como o art. 502. 
   
   EMENDA:00302 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JORGE LEITE (PMDB/RJ) 
Texto:   

   Exclua-se o Parágrafo único, do art. 316, do  
Anteprojeto de Constituição. 
Justificativa: 

O monopólio da União sobre o petróleo deve ser integral e completo. Diante disso, não há razão para a 
manutenção da exceção expressa no parágrafo que se suprime. 
   
   EMENDA:01919 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   

   Emenda supressiva  
TÍTULO VIII  
Da Ordem Econômica e Financeira  
Capítulo I  
Dos princípios Gerais, da Intervenção do  
Estado, do Regime de Propriedade do Subsolo e da  
Atividade Econômica.  
Art. 316.  
Suprima-se o início do inciso III do art. 316  
" - o transporte marítimo do petróleo bruto  
de origem nacional ou de derivados produzidos no  
País, e bem assim."  
Ficando a redação do inciso da seguinte forma:  
Art. 316. ..................................  
III - o transporte, por meio de condutos, de  
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petróleo bruto e seus derivados, assim como de  
gases raros e gás natural, de qualquer origem. 
Justificativa: 

O monopólio estatal no transporte marítimo é uma medida antidemocrática, característica de regimes totalitários 
de direita ou de esquerda, isola o Brasil do resto do mundo, impondo restrições e proibições ao próprio País, 
baseadas no princípio de reciprocidade. 
   
   EMENDA:02134 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA AO ART. 316 DO ANTE-  
PROJETO DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO  
Dê-se ao Art. 316 a redação seguinte:  
"Art. 316 - Constituem monopólio da União:  
I - a pesquisa e a lavra de petróleo e gás  
natural, em território nacional;  
II - a refinação do petróleo nacional ou de  
origem estrangeira, em território nacional;  
III - o transporte marítimo do petróleo bruto  
de origem nacional ou de derivados primários do  
petróleo produzidos no País, e bem assim o  
transporte de petróleo bruto e seus derivados  
primários, e do gás natural, por meios de condutos.  
IV - a pesquisa e a lavra de minérios  
nucleares primários e o processamento,  
enriquecimento e comercialização de concentrados  
de materiais nucleares físseis e férteis." 
 Justificativa: 

A nova redação ora proposta visa expurgar as imperfeições técnicas contadas no texto do Anteprojeto. 
No inciso l, por exemplo, alterou-se a expressão "a pesquisa e lavra das jazidas de petróleo e outros 
hidrocarbonetos fluidos..." para "pesquisa e lavra de petróleo...“, porque “jazidas” são corpos minerais já 
pesquisados e definidos física e economicamente, e dos "hidrocarbonetos fluidos" o único que ocorre na 
natureza em condições normais é o petróleo. 
Retirou-se também os gases raros (hélio, argônio, neônio, xenônio e criptônio) do monopólio da União, porque 
não são, na realidade, pesquisados ou lavrados, simplesmente porque sua fonte principal é o ar atmosférico, 
embora ocorram também em concentrações anômalas com o gás natural. 
No Inciso III procurou-se explicitar melhor o texto, porque não se faz na prática "pesquisa, lavra, enriquecimento, 
industrialização e comércio de minerais nucleares", mas sim a pesquisa e lavra de minérios primários de 
elementos físseis e férteis, e o processamento, enriquecimento e a comercialização de concentrados de 
elementos físseis e férteis de interesse para a indústria. 
  
   EMENDA:02379 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CARLOS SANT'ANNA (PMDB/BA) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 316, ITENS IV e V  
Os itens IV e V do Artigo 316 do anteprojeto,  
passa a ter a seguinte redação:  
Art. 316 - ..................................  
Item IV - A pesquisa, a lavra, o  
enriquecimento, a industrialização e o comércio de  
minérios e substâncias radioativos, férteis e  
físseis.  
Item V - O transporte, armazenamento e  
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utilização civil de minérios, substâncias ou  
fontes férteis, físseis ou radioativas serão  
feitos sempre sob custódia da União. 
Justificativa: 

A palavra NUCLEAR adjetiva comumente, hoje, minérios e substâncias contendo elementos de grande secção 
eficaz de fissão, cujo uso adequado pode levar a uma reação em cadeia, seja controlada (em usinas de 
potência), seja descontrolada (em artefatos explosivos) e é imprópria, latu senso, para qualificar uma fração dos 
elementos químicos conhecidos, face à pluralidade isotópica natural e artificial. 'Não designa, ademais, para o 
senso comum, substâncias e fontes de uso corrente na medicina, agricultura, tecnologia de alimentos e pesquisa 
científica, portadores de elementos de elevada atividade α, β γ, ou de produtos de fissão espontânea, tais corno 
Cobalto 60, Iodo 131, Césio 137, Rádio 226, Califórnio 242 e outros. O Rádio 226 é encontrado, na natureza, na 
pechblenda (uraninita), e os demais são geralmente produzidos em reatores, até de pequeno porte. 
O Art. 316, no seu item IV, tal corno está redigido, não tem a abrangência da redação aqui proposta - que 
impossibilita perigosas interpretações excludentes - assim como não cuida do transporte, armazenamento e 
utilização civil, principalmente no que tange a substâncias e fontes radioativas e físseis. 
   
   EMENDA:02518 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 316  
Título VIII - Da Ordem Econômica e Financeira  
Capítulo I - Dos Princípios Gerais, de  
Intervenção do Estado, do Regime de Propriedade do  
Subsolo e da Atividade Econômica  
Acrescentar parágrafo ao art. 316 do  
anteprojeto da Constituição, com a seguinte redação:  
Art. 316 - ..................................  
§ - A lei poderá estabelecer regime de  
monopólio estatal para minérios que venham a ser  
considerados estratégicos para o País, ou nos  
casos em que o interesse nacional assim o exigir,  
ouvido o Congresso Nacional, vedados acordos ou  
contratos, de qualquer natureza, que representam  
alienação, associação ou tornem ambíguo o poder de  
decisão sobre os mesmos. 
Justificativa: 

O caráter estratégico de qualquer recurso natural é conceituado não de forma estática e sim dinâmica, posto 
que, a conjuntura do momento é que dita a necessidade de se emprestar a este ou aquele bem natural a 
condição estratégica. Desta forma, o que hoje é fundamental à economia e à segurança da Nação poderá, 
amanhã ou depois, não mais o ser. 
Atualmente o único monopólio estatal sobre recursos minerais existente no País é o do petróleo, que está 
resguardado pelo Art. 169 da Carta Vigente, embora esta não autorize ou proíba a existência de outros 
monopólios sobre bens minerais. O próprio urânio e os demais materiais físseis, que na prática são explorados 
exclusivamente por uma entidade estatal, a Nuclebrás, não têm a proteção constitucional para tal condição. 
A nova Constituição Brasileira deverá deixar em aberto a possibilidade de a legislação ordinária estabelecer 
regime de monopólios de acordo com a evolução da política e da economia a nível nacional e internacional. 
   
   EMENDA:02546 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AMAURY MULLER (PDT/RS) 
Texto:   

 Dê-se ao item III, do art. 316, do  
anteprojeto da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação:  
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Art. 316 - Constituem monopólio da União:  
III - o transporte marítimo do petróleo bruto  
de origem nacional ou de derivados de petróleo  
produzidos no País, a importação e exportação de  
petróleo e seus derivados, e bem assim como o  
transporte por meio de condutos de petróleo bruto e  
seus derivados, de gás natural e gases raros de  
qualquer origem. 
Justificativa: 

Parece coerente com o espírito do legislador a inclusão das operações de importação e exportação de petróleo e 
seus derivados na esfera de competência exclusiva da União. Afinal, se ela é detentora do monopólio da 
pesquisa e lavra, da refinação e do transporte marítimo ou através de condutos dos combustíveis fósseis, assim 
como de gases raros e gás natural, nada mais lógico do que deter, também, o controle da exportação e da 
importação do produto. Coere, aliás, com a própria consciência nacional esse acréscimo, emprestando ao texto 
constitucional maior nitidez e assegurando ao poder estatal um mecanismo que encontra respaldo e apoio na 
sociedade civil organizada. 
   
   EMENDA:02923 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   

   Acrescente-se ao Art. 316 do Anteprojeto de  
Constituição, o seguinte parágrafo, remunerando-se  
o Parágrafo Único, para § 1o. :  
Art. 316 - ............................  
§ 1o. - ................................  
§ 2o. - O monopólio da União na pesquisa,  
lavra, refinação e transporte do petróleo e seus  
derivados e do gás natural, inclui todos os riscos  
e resultados decorrentes, ficando vedada a cessão  
ou concessão de qualquer tipo de participação, em  
espécie ou em valor, em jazidas de petróleo ou de  
gás natural, seja a que pretexto for. 
Justificativa: 

O artigo 316 e seus incisos estabelecem que a pesquisa, a lavra, a refinação e o transporte de petróleo 
constituem monopólio da união. Se o petróleo e monopólio, seus resultados decorrentes e riscos devem ser de 
responsabilidade exclusiva da união. 
Com relação a presente proposição, objetivamos encerrar os contratos de risco celebrados pela Petrobrás com 
empresas nacionais e/ou estrangeiras e impedir que novos contratos da espécie sejam celebrados. Esses 
contratos de risco só foram autorizados em razão do regime militar autoritário permitindo a quebra do monopólio 
estatal. 
Trata-se de um fato lamentável na história do Brasil, na medida em que a lei nº 2.004/53, que instituiu o 
monopólio estatal do petróleo, resultou da tomada de consciência do povo brasileiro da importância do setor 
energético e, em particular, da indústria do petróleo no desenvolvimento econômico e social dos povos. 
Como a questão do petróleo, no regime autoritário passou a ser discutida num círculo cada vez mais restrito, a 
articulação do grande capital multinacional induziu a anulação do monopólio estatal. 
Essa escalada teve início em 1965 através da promulgação de três decretos-leis. O primeiro restituiu as 
refinarias privadas nacionalizadas aos seus antigos proprietários; o segundo retirou a petroquímica do monopólio 
e o terceiro retirou o xisto do monopólio. 
Em seguida, a partir de 1970, seguindo orientação governamental, a Petrobrás foi induzida a reduzir 
relativamente o esforço exploratório em território nacional, comprometendo seu objetivo maior, que é conseguir a 
auto-suficiência nacional no campo do petróleo. 
Finalmente, em 9 de outubro de 1975, a nação assistiu perplexa o general Geisel, através de rede nacional de 
rádio e televisão, informando que a partir de então, as empresas multinacionais estavam autorizadas a explorar 
petróleo no Brasil, bastando que assinassem os chamados "contratos de serviço de exploração de petróleo com 
cláusula de risco". 
Era o fim do monopólio de forma autoritária, contrastando com a forma democrática com que foi instituído. Em 11 
anos, esses contratos não contribuíram com uma gota sequer de óleo para a nossa auto-suficiência, permitiu o 
ingresso de irrisórios US$ 350 milhões - comparados com os investimentos da Petrobrás, entre 1978 e 1985, dá 
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ordem de US$ 5,9 bilhões – e uma única descoberta de gás natural pela Pecten-Shell que só terá condições de 
produzir em 1990. 
   
   EMENDA:03983 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   

   Emenda aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 316, inciso I,  
O inciso I, do Art. 316 do Anteprojeto passa  
a ser assim redigido:  
Art. 316....................................  
I - A pesquisa, a comercialização, a  
distribuição e a lavra das jazidas de petróleo e  
outros hidrocarbonetos fluidos, gases raros e gás  
natural, existentes no território nacional; 
Justificativa: 

O monopólio da pesquisa e lavra do petróleo e seus derivados está intrinsecamente interligada ao seu transporte 
e sua comercialização. 
Aliás, ao se buscar essa compatibilização outra coisa não estamos a fazer senão convalidar dispositivos já 
consagrados e imanentes a Lei 2004/53 reguladora da espécie. 
   
   EMENDA:04416 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   

   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: Art. 316, § 2o.  
Art. 316. ..................................  
§ 2o. A União delegará o exercício do  
monopólio aos estados que solicitarem explorar  
suas áreas sedimentares que não estejam direta ou  
indiretamente sob efetiva exploração da União, ou  
que não sejam objeto de projetos prioritários de  
investimentos do monopólio estatal, cabendo aos  
Estados direitos e deveres equivalentes aos  
previstos no monopólio federal. 
Justificativa: 

A Petrobrás, que em nome da União detém o monopólio da exploração petrolífera tem, em vista da escassez de 
recursos para suas variadas operações, de priorizar certas áreas que considera mais promissoras para 
exploração direta ou sob contratos de risco. 
As áreas sob efetiva exploração não representam, entretanto mais que 5% da área sedimentar do país e de sua 
plataforma continental. A área de “reserva prioritária” atingiria 15%. 
Não há porque denegar aos Estados, plantados em áreas sedimentares, o direito de pedirem delegação da 
União, para explorarem aquelas áreas não incluídas nos programas em curso, ou que não figurem nos 
investimentos prioritários da Petrobrás. 

 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   EMENDA:01805 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   

   Emenda supressiva  
TÍTULO VIII  
Da Ordem Econômica e Financeira  
Capítulo I  
Dos princípios Gerais, da Intervenção do  
Estado, do Regime de Propriedade do Subsolo e da  
Atividade Econômica.  
Art. 310.  
Suprima-se o início dos inciso III do art. 310  
" - o transporte marítimo do petróleo bruto  
de origem nacional ou de derivados produzidos no  
País, e bem assim."  
Ficando a redação do inciso da seguinte  
forma:  
Art. 310. ..................................  
............................................  
III - o transporte, por meio de condutos, de  
petróleo bruto e seus derivados, assim como de  
gases raros e gás natural, de qualquer origem. 
Justificativa: 

O monopólio estatal no transporte marítimo é uma medida antidemocrática, característica de regimes totalitários 
de direito ou de esquerda, isola o Brasil do resto do mundo, impondo restrições e proibições ao próprio País, 
baseadas no princípio de reciprocidade. 
Parecer:   

   A nosso ver, inexiste medida antidemocrática no fato de um País resguardado para si o transporte de suas 
riquezas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02016 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA AO ART. 310 DO PROJETO DA  
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO  
Dê-se ao Art. 310 a redação seguinte:  
"Art. 310 - Constituem monopólio da União:  
I - a pesquisa e a lavra de petróleo e gás  
natural, em território nacional;  
II - a refinação do petróleo nacional ou de  
origem estrangeira, em território nacional;  
III - o transporte marítimo do petróleo bruto  
de origem nacional ou de derivados primários do  
petróleo produzidos no País, e bem assim o  
transporte de petróleo bruto e seus derivados  
primários, e do gás natural, por meios de condutos.  
IV - a pesquisa e a lavra de minérios  
nucleares primários e o processamento,  
enriquecimento e comercialização de concentrados  
de materiais nucleares físseis e férteis." 
Justificativa: 

A nova redação ora proposta visa expurgar as imperfeições técnicas contidas no texto do Anteprojeto. 
No inciso I, por exemplo, alterou-se a expressão “a pesquisa e lavra das jazidas de petróleo e outros 
hidrocarbonetos fluidos...” para “pesquisa e lavra de petróleo...”, porque “jazidas” são corpos minerais já 
pesquisados e definidos física e economicamente, e dos “hidrocarbonetos fluidos” o único que ocorre na 
natureza em condições normais é o petróleo. 
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Retirou-se também os gases raros (hélio, argônio, neônio, xenônio e criptônio) do monopólio da União, porque 
não são, na realidade, pesquisados ou lavrados, simplesmente porque sua fonte principal é o ar atmosférico, 
embora ocorram também em concentrações anômalas com o gás natural. 
No inciso III procurou-se explicitar melhor o texto, porque não se faz na prática “pesquisa, lavra, enriquecimento, 
industrialização e comércio de minerais nucleares, mas sim a pesquisa e lavra de minérios primários de 
elementos físseis e férteis, e o processamento, enriquecimento e a comercialização de concentrados de 
elementos físseis e férteis de interesse para a indústria nuclear. 
Parecer:   

   A matéria é pertinente e condiz com o texto do artigo 310 do projeto.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:02240 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CARLOS SANT'ANNA (PMDB/BA) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 310, ITENS IV e V  
Os art. 310 do projeto passa a vigorar com o  
acréscimo do item V e com a redação do item IV que  
seguem.  
Art. 310 - ..................................  
Item IV - A pesquisa, a lavra, o  
enriquecimento, a industrialização e o comércio de  
minérios e substâncias radioativos, férteis e  
físseis.  
Item V - O transporte, armazenamento e  
utilização civil de minérios, substâncias ou  
fontes férteis, físseis ou radioativas serão  
feitos sempre sob custódia da União. 
Justificativa: 

A palavra NUCLEAR adjetiva comumente, hoje, minérios e substancias contenho elementos de grande secção 
eficaz de fissão, cujo uso adequado pode levar a uma reação em cadeia, seja controlada (em usinas de 
potência), seja descontrolada (em artefatos explosivos) e é imprópria, latu senso, para qualificar uma fração dos 
elementos químicos conhecidos, face à pluralidade isotópica natural e artificial. Não designar, ademais, para o 
senso comum, substâncias e fontes de uso corrente na medicina, agricultura, tecnologia de alimentos e pesquisa 
científica, portadores de elementos de elevada atividade alfa, beta e gama ou de produtos de fissão espontânea, 
tais como Cobalto 60, Iodo 131, Césio 137, Rádio 226, Califórnio 242 e outros. O Rádio 226 é encontrado, na 
natureza, na pechblenda (uraninita), e os demais são geralmente produzidos em reatores, até de pequeno porte. 
O Art. 310, no seu item IV, tal como está redigido, não tem a abrangência da redação aqui proposta – que 
impossibilita perigosas interpretações excludentes – assim como não cuida do transporte, armazenamento e 
utilização civil, principalmente no que tange a substancia e fontes radioativas e físseis. 
Parecer:   

   Face ao caráter técnico da matéria deve a emenda ser admitida, em princípio, para estudo da melhor redação 
do texto.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:02375 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 310  
Título VIII - Da Ordem Econômica e Financeira  
Capítulo I - Dos Princípios Gerais, de  
Intervenção do Estado, do Regime de Propriedade do  
Subsolo e da Atividade Econômica  
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Acrescentar parágrafo ao art. 310 do  
projeto da Constituição, com a seguinte redação:  
Art. 310 - ..................................  
§ - A lei poderá estabelecer regime de  
monopólio estatal para minérios que venham a ser  
considerados estratégicos para o País, ou nos  
casos em que o interesse nacional assim o exigir,  
ouvido o Congresso Nacional, vedados acordos ou  
contratos, de qualquer natureza, que representam  
alienação, associação ou tornem ambíguo o poder de  
decisão sobre os mesmos. 
Justificativa: 

O caráter estratégico de qualquer recurso natural é conceituado não de forma estática e sim dinâmica, posto 
que, a conjuntura do momento é que dita a necessidade de se emprestar a este ou aquele bem natural a 
condição estratégica. Desta forma, o que hoje é fundamental à economia e à segurança da Nação poderá, 
amanhã ou depois, não mais o ser. 
Atualmente o único monopólio estatal sobre recursos minerais existente no País é o do petróleo, que está 
resguardado pelo Art. 169 da Carta Vigente, embora esta não autorize ou proíba a existência de outros 
monopólios sobre bens minerais. O próprio urânio e os demais materiais físseis, que na prática são explorados 
exclusivamente por uma entidade estatal, a Nuclebrás, não têm a proteção constitucional para tal condição. 
A nova Constituição Brasileira deverá deixar em aberto a possibilidade de a legislação ordinária estabelecer 
regime de monopólios de acordo com a evolução da política e da economia a nível nacional e internacional. 
Parecer:   

 Considerado embora o alto mérito da Emenda deve, contudo, a matéria ser referida, salvo melhor exame, à 
legislação infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02403 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AMAURY MULLER (PDT/RS) 
Texto:   

 Dê-se ao item III, do art. 310, do projeto da  
Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
Art. 310 - Constituem monopólio da União:  
III - o transporte marítimo do petróleo bruto  
de origem nacional ou de derivados de petróleo  
produzidos no País, a importação e exportação de  
petróleo e seus derivados, e bem assim como o  
transporte por meio de condutos de petróleo bruto  
e seus derivados, de gás natural e gases raros de  
qualquer origem. 
Justificativa: 

Parece coerente com o espírito do legislador a inclusão das operações de importação e exportação de petróleo e 
seus derivados na esfera de competência exclusiva da União. Afinal, se ela é detentora do monopólio da 
pesquisa e lavra, da refinação e do transporte marítimo ou através de condutos dos combustíveis fósseis, assim 
como de gases raros e gás natural, nada mais lógico do que deter, também, o controle da exportação e da 
importação do produto Ocorre, aliás, com a própria consciência nacional, esse acréscimo, emprestando ao texto 
constitucional, maior nitidez e assegurando ao poder estatal um mecanismo que encontra respaldo e apoio da 
sociedade civil organizada. 
Parecer:   

   A matéria confirma o texto do artigo 310, III, do projeto.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:02769 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
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Texto:   

   Acrescente-se ao Art. 310 do projeto de  
Acrescente-se ao art. 310 do projeto de  
constituição, o seguinte parágrafo único.  
Art. 310 - ..........................  
Parágrafo único. O monopólio da União na  
pesquisa, lavra, refinação e transporte do  
petróleo e seus derivados e do gás natural, inclui  
todos os riscos e resultados decorrentes, ficando  
vedada a cessão ou concessão de qualquer tipo de  
participação, em espécie ou em valor, em jazidas  
de petróleo ou de gás natural, seja a que pretexto for. 
Justificativa: 

O artigo 310 e seus incisos estabelecem que a pesquisa, a lavra, a refinação e o transporte de petróleo 
constituem monopólio da união. Se o petróleo e monopólio, seus resultados decorrentes e riscos devem ser de 
responsabilidade exclusiva da união. 
Com relação a presente proposição, objetivamos encerrar os contratos de risco celebrados pela Petrobrás com 
empresas nacionais e/ou estrangeiras e impedir que novos contratos da espécie sejam celebrados. Esses 
contratos de risco só foram autorizados em razão do regime militar autoritário permitindo a quebra do monopólio 
estatal. 
Trata-se de um fato lamentável na história do Brasil, na medida em que a lei nº 2.004/53, que instituiu o 
monopólio estatal do petróleo, resultou da tomada de consciência do povo brasileiro da importância do setor 
energético e, em particular, da indústria do petróleo no desenvolvimento econômico e social dos povos. 
Como a questão do petróleo, no regime autoritário passou a ser discutida num círculo cada vez mais restrito, a 
articulação do grande capital multinacional induziu a anulação do monopólio estatal. 
Essa escalada teve início em 1965 através da promulgação de três decretos-leis. O primeiro restituiu as 
refinarias privadas nacionalizadas aos seus antigos proprietários; o segundo retirou a petroquímica do monopólio 
e o terceiro retirou o xisto do monopólio. 
Em seguida, a partir de 1970, seguindo orientação governamental, a Petrobrás foi induzida a reduzir 
relativamente o esforço exploratório em território nacional, comprometendo seu objetivo maior, que é conseguir a 
auto-suficiência nacional no campo do petróleo. 
Finalmente, em 9 de outubro de 1975, a nação assistiu perplexa o general Geisel, através de rede nacional de 
rádio e televisão, informando que a partir de então, as empresas multinacionais estavam autorizadas a explorar 
petróleo no Brasil, bastando que assinassem os chamados "contratos de serviço de exploração de petróleo com 
cláusula de risco". 
Era o fim do monopólio de forma autoritária, contrastando com a forma democrática com que foi instituído. Em 11 
anos, esses contratos não contribuíram com uma gota sequer de óleo para a nossa auto-suficiência, permitiu o 
ingresso de irrisórios US$ 350 milhões - comparados com os investimentos da Petrobrás, entre 1978 e 1985, dá 
ordem de US$ 5,9 bilhões – e uma única descoberta de gás natural pela Pecten-Shell que só terá condições de 
produzir em 1990. 
Parecer:   

   A matéria é pertinente ao conceito de monopólio contido  
na norma do artigo 310 do Projeto.  
pela aprovação. 
   
   EMENDA:03693 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 310  
Seja dada ao Inciso IV, do Artigo 310, do  
Projeto da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação:  
IV - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o  
processamento, a industrialização e o comércio de  
minerais nobres, raros e estratégicos. 
Justificativa: 

A presente Emenda tem por fim compatibilizar o que estabelece o Artigo 310, com o que prescreve o Inciso I, do 
Artigo 6º. 
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Não será possível ao Estado garantir a independência Nacional, sem que a União tenha o controle rígido das 
atividades vinculadas aos minerais raros, nobres e estratégicos. 
Como brasileiro e Constituinte entendo que não é mais possível assistir impassível à exploração dos nossos 
recursos minerais por multinacionais que não têm qualquer compromisso com os interesses do povo brasileiro. O 
ideal seria que, além de estabelecer como monopólio da União a exploração dos minerais nobres, raros e 
estratégicos, pelo menos criássemos normas que garantissem a nacionalização da exploração de todos os 
recursos não renováveis. 
É o que ainda pretendo tentar no decorrer dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. 
No momento, espero que o sentimento nacionalista contamine todos os membros da Comissão de 
Sistematização. 
Por último, torna-se imperioso esclarecer que a presente proposição tem ainda por fim criar condições favoráveis 
e condignas para todos os garimpeiros que, submetidos a rigores e sofrimentos sabidos, exigem o devido 
reconhecimento. 
Parecer:   

   Pela Rejeição.  
A Emenda proposta exclui do inciso IV (art.310) a referência explícita aos "minerais nucleares" e inclui, em seu  
lugar, "minerais nobres, raros e estratégicos".  
Entendemos deva ser rejeitada a emenda por dois motivos: em primeiro lugar, pela exclusão da referência 
explícita aos minerais nucleares entre as formas de monopólio propostos no art. 310, por entendermos que, 
pelas suas peculiaridades de segurança, tal monopólio deve constar de modo explícito do texto constitucional; 
em segundo lugar, por discordarmos da inclusão, como monopólio, dos minerais vagamente denominados  
de "nobre, raros e estratégicos". Uma política eficiente de controle sobre os recursos minerais, objeto de leis 
ordinárias adequadas e de boa administração, é sumamente desejável e atenderá aos objetivos propostos pelo 
autor da Emenda, sem que seja necessário constar do texto constitucional um monopólio sobre minerais não 
claramente especificados.  
Somos, portanto, pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:03748 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao Art. 310, do projeto de  
Constituição parágrafo único.  
310 ........................................  
Parágrafo único- Fica assegurada a  
exclusividade de distribuição do gás natural e de  
qualquer origem às Companhias Estaduais  
existentes. 
Justificativa: 

A emenda proposta visa, sobretudo, garantir aos Estados produtores de petróleo e de seus derivados, a 
exclusividade na distribuição do gás natural, e os de qualquer origem que são extraídos no seu território e nas 
suas áreas limítrofes. 
Somos de opinião que os benefícios que possam resultar da exploração, da distribuição e da comercialização de 
todos os recursos naturais existentes no País devem caber, exclusivamente, ao povo brasileiro, não sendo, 
porém, aceitável que venham eles a ser repartidos com estrangeiros, cujas nações não propiciam aos nossos 
patrícios o mesmo tratamento. 
Entendemos também que, os Estado onde haja a produção do gás natural, devem ter a garantia de distribuição, 
através de suas companhias estaduais e ou empresas ligadas diretamente ao Estado. Fora disso a Ceg 
(Companhia Estadual de Gás do Rio de Janeiro) centenária Empresa com tradição e NOW KNOW e a Congás 
do Estado de São Paulo são as únicas companhias brasileiras especializadas no setor de transformação e 
distribuição de gases em geral. 
Parecer:   

 Entendemos deva ser mantido o dispositivo que prevê o monopólio sobre a pesquisa e a lavra do gás natural, 
bem como o transporte marítimo ou por meio de condutos do mesmo. Assegurado esse monopólio, que é de 
interesse do país, poderá a União, se considerar de seu interesse, conceder a distribuição às Companhias 
Estaduais existentes, atendendo dessa forma aos interesses dos Estados produtores.  
Por essa razão, somos pela rejeição, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:03766 REJEITADA 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 90  

 

Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 310, inciso I,  
O inciso I, do Art. 310 do Projeto passa a  
ser assim redigido:  
Art. 310....................................  
I - A pesquisa, a comercialização, a  
distribuição e a lavra das jazidas de petróleo e  
outros hidrocarbonetos fluidos, gases raros e gás  
natural, existentes no território nacional; 
Justificativa: 

O monopólio da pesquisa e lavra do petróleo e seus derivados está intrinsicamente interligada ao seu transporte 
e sua comercialização. 
Aliás, ao se buscar essa compatibilização outra coisa não estamos a fazer senão convalidar dispositivos já 
consagrados e imanentes a Lei 2004/53 reguladora da espécie. 
Parecer:   

   Discordamos do Autor da Emenda quando diz que o "monopólio da pesquisa e lavra do petróleo e seus 
derivados está intrinsecamente interligada ao seu transporte e sua comercialização". Aliás, a própria realidade 
demostra o contrário. Julgamos que a comercialização e a distribuição têm sido executados, de forma 
satisfatória, também por segmentos da iniciativa privada, pelo que não se justifica ampliar ainda mais a  
interferência do Estado sobre mais esse setor da economia.  
Por essa razão, somo pela rejeição da emenda nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:04153 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   

   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: Art. 310, § 2o.  
Inclua-se no artigo 310 do anteprojeto, o  
seguinte parágrafo segundo.  
Art. 310. ..................................  
§ 2o. A União delegará o exercício do  
monopólio aos estados que solicitarem explorar  
suas áreas sedimentares que não estejam direta ou  
indiretamente sob efetiva exploração da União, ou  
que não sejam objeto de projetos prioritários de  
investimentos do monopólio estatal, cabendo aos  
Estados direitos e deveres equivalentes aos  
previstos no monopólio federal. 
Justificativa: 

A Petrobrás, que em nome da União detém o monopólio da exploração petrolífera tem, em vista da escassez de 
recursos para suas variadas operações, de priorizar certas áreas que considera mais promissoras para 
exploração direta ou sob contratos de risco. 
As áreas sob efetiva exploração não representam, entretanto mais que 5% da área sedimentar do país e de sua 
plataforma continental. A área de “reserva prioritária” atingiria 15%. 
Não há porque denegar aos Estados, plantados em áreas sedimentares, o direito de pedirem delegação da 
União, para explorarem aquelas áreas não incluídas nos programas em curso, ou que não figurem nos 
investimentos prioritários da Petrobrás. 
Parecer:   

Para uma atividade de tamanha relevância para a economia e segurança nacionais não se justifica, em hipótese 
alguma, transferir aos Estados o monopólio sobre ela. Em se tratando de atividade de elevado custo e elevada 
tecnologia, não existe, no momento, possibilidade de ser levada adiante por Estados, como o atesta a 
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experiência já vivida no País.  
Por essa razão somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:06126 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO A SER ALTERADO: item II, do art. 310,  
do Projeto de Constituição.  
O item II, do art. 310, do Projeto de  
Constituição, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 310 -..................................  
I - ........................................  
II - o refino, a comercialização, a  
importação e exportação de petróleo e de gazes  
naturais;" 
Justificativa: 

A manutenção do monopólio para o refino, comercialização a importação e a exportação extensível aos gazes 
naturais, tem por objetivo, resguardar as conquistas históricas do povo brasileiro e a soberania nacional, pois se 
tratam de produtos estratégicos em termos de desenvolvimento e segurança nacionais, devendo pois, as 
atividades a eles ligados estarem sob a tutela da União. 
“Não é outro objetivo da Lei nº 2.004, em pleno vigor”. 
Parecer:   

 Excluindo a comercialização, a monopolização da importação e exportação de petróleo é conveniente e 
necessário ao País.  
Pela Aprovação Parcial. 
   
   EMENDA:06460 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA  
TÍTULO VIII  
DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA  
CAPÍTULO I  
Dos Princípios Gerais, da Intervenção do Estado,  
do Regime de Propriedade do Subsolo e da Atividade  
Econômica.  
Art. 310  
Suprima-se o início do inciso III do art. 310  
" - o transporte marítimo do petróleo bruto  
de origem nacional ou de derivados produzidos no  
País, e bem assim".  
Ficando a redação do inciso da seguinte forma:  
Art. 310 ....................................  
III - o transporte, por meio de condutos, de  
petróleo bruto e seus derivados, assim como de  
gases raros e gás natural, de qualquer origem. 
Justificativa: 

O monopólio estatal no transporte marítimo é uma medida antidemocrática, característica de regimes totalitários 
de direita ou de esquerda, isola o Brasil do resto do mundo, impondo restrições e proibições ao próprio País, 
baseadas no princípio de reciprocidade. 
Parecer:   

 Pela rejeição, por não se ajustar ao entendimento do Relator. 
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   EMENDA:06621 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MÁRIO LIMA (PMDB/BA) 
Texto:   

   No artigo 310 incluir o parágrafo: "O  
monopólio descrito no "caput" inclui os riscos e  
resultados decorrentes das atividades ali  
mencionadas, ficando vedado à União ceder ou  
conceder qualquer tipo de participação, em espécie  
ou em valor, em jazidas de petróleo ou de gás  
natural, seja a que pretexto for". 
Justificativa: 

Os contratos de risco são ilegais e inconstitucionais pois ferem a Lei  2004, de 03.10.53, resultado da campanha 
popular “O Petróleo é Nosso” e o artigo 169 da atual Constituição conforme atestam vários juristas como Pontes 
de Miranda, Afonso Arinos, Euzébio Rocha, dentre outros. 
Esses contratos não trouxeram quaisquer benefícios ao país nos seus doze anos de existência, com 
investimentos insignificantes, sem qualquer contribuição tecnológica. 
Parecer:   

 Os contratos de serviço com cláusula de risco sempre foram ilegais e inconstitucionais. Entretanto, foram 
instituídos sem nenhum diploma legal pelos governos autoritários. Hoje estão suspensos face a comprovação de 
seus fracassos e consideramos necessária a inclusão da emenda do ilustre Deputado Mário Lima. É necessário 
também que se lute pela manutenção ao regime democrático, com o restabelecimento dos poderes do legislativo 
e pelo cumprimento das Leis.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:06623 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MÁRIO LIMA (PMDB/BA) 
Texto:   

 No art. 310 incluir o inciso: "A importação  
de petróleo bruto e seus derivados, assim como de  
gás natural". 
Justificativa: 

A exportação bem como a importação de petróleo e derivados já é monopólio da União exercido pela Petrobras 
através do Decreto 53 337 de 23 de dezembro de 1963, de forma a otimizar as diversas fontes de suprimento, 
constituindo-se num mecanismo valioso de contrapartida para promover o incremento e a diversificação das 
exportações brasileiras, seja de matérias primas, seja de produtos industrializados, sendo assim altamente 
vantajosa para a economia nacional. 
Parecer:   

   A emenda reflete justas reinvindicações, de certa forma atendida através do Decreto 53.337/63 e que deve 
constar de dispositivo constitucional.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:06648 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MÁRIO LIMA (PMDB/BA) 
Texto:   

 No artigo 310 substituir o inciso II por: "A  
refinação do petróleo, incluindo o gás natural,  
nacional ou estrangeiro". 
Justificativa: 
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O gás natural é uma das formas pelas quais o petróleo se apresenta na natureza. Para manter coerências com 
os Incisos I e III o gás natural foi explicitado. Não se pretende, ao incluir o gás natural, referir-se-á petroquímica, 
mas, apenas ao processamento do gás natural para extração da gasolina e outros derivados feito habitualmente 
pela Petrobrás 
Parecer:   

 Consideramos desnecessária a inclusão da refinação do gás natural, como monopólio da União. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:06675 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   

 Acrescente-se o seguinte Item V, ao art. 310,  
do Projeto de Constituição:  
"O setor de diagnóstico da saúde". 
Justificativa: 

O Brasil, hoje, é o maior produtor de reagentes para diagnósticos de saúde, do terceiro mundo. Temos que 
proteger essas conquistas a este patrimônio Nacional de mercado e garantir que este setor continue livre, 
soberano e independente, atendendo os interesses nacionais, sem onerar nossa balança de pagamentos.  
Parecer:   

   O fato do Brasil ser o maior produtor de reagentes, para diagnósticos da saúde não mistifica a sua 
monopolização. As questões sobre saúde devem merecer um tratamento adequado, mediante uma política 
nacional a longo prazo, mediante lei ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:07927 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DARCY POZZA (PMDB/RS) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA AO ART. 310 DO PROJETO DA  
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO  
Dê-se ao art. 310 a redação seguinte:  
"Art. 310 - Constituem monopólio da União:  
I - a pesquisa e a lavra de petróleo e gás  
natural, em território nacional;  
II - a refinação do petróleo nacional ou de  
origem estrangeira, em território nacional;  
III - o transporte marítimo do petróleo bruto  
de origem nacional ou de derivados primários do  
petróleo produzidos no País, e bem assim o  
transporte de petróleo bruto e seus derivados  
primários, e do gás natural, por meios de condutos.  
IV - a pesquisa e a lavra de minérios  
nucleares primários e o processamento,  
enriquecimento e comercialização de concentrados  
de materiais nucleares físseis e férteis." 
Justificativa: 

A nova redação ora proposta visa expurgar as imperfeições técnicas contadas no texto do projeto. 
No inciso l, por exemplo, alterou-se a expressão "a pesquisa e lavra das jazidas de petróleo e outros 
hidrocarbonetos fluidos... " para "pesquisa e lavra de petróleo... “, porque “jazidas” são corpos minerais já 
pesquisados e definidos física e economicamente, e dos "hidrocarbonetos fluidos" o único que ocorre na 
natureza em condições normais é o petróleo. 
Retirou-se também os gases raros (hélio, argônio, neônio, xenônio e criptônio) do monopólio da União, porque 
não são, na realidade, pesquisados ou lavrados, simplesmente porque sua fonte principal é o ar atmosférico, 
embora ocorram também em concentrações anômalas com o gás natural. 
No Inciso III procurou-se explicitar melhor o texto, porque não se faz na prática "pesquisa, lavra, enriquecimento, 
industrialização e comércio de minerais nucleares", mas sim a pesquisa e lavra de minérios primários de 
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elementos físseis e férteis, e o processamento, enriquecimento e a comercialização de concentrados de 
elementos físseis e férteis de interesse para a indústria nuclear. 
Parecer:   

 Os incisos II e III foram incorporados ao texto do projeto. Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:07956 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   

   Emenda no. Ao projeto de Constituição  
Acrescente-se o seguinte texto como inciso V  
do artigo 310, (Título VIII, Capítulo I - Dos  
Princípios Gerais, Da Intervenção Do Estado):  
Art. 310 -  
V - A lei disporá sobre o monopólio da União  
quanto à importação e à distribuição de  
matéria-prima destinada à fabricação, manipulação  
e comercialização de produtos farmacêuticos. 
Justificativa: 

A instituição do monopólio da União sobre a importação, distribuição e comercialização de matéria-prima 
destinada à fabricação ou à manipulação de produtos farmacêuticos é a única solução para o gravíssimo 
problema do superfaturamento praticado pelas empresas estrangeiras que atuam no setor de medicamentos em 
nosso País.  
O superfaturamento se dá através da importação das matérias-primas, com a atribuição de valores em muitas 
vezes superiores à sua real cotação, possibilitando a essas empresas a remessa ao exterior de lucros 
exorbitantes e com evidente burla à legislação que trata da matéria.  
As empresas multinacionais se têm valido desse expediente para transferir, de forma clandestina, vultosos 
capitais, produzindo torrencial evasão de divisas e onerando, de forma substancial, os custos internos de 
fabricação e manipulação de medicamentos e produtos correlatos.  
A providência por nós preconizada propiciará menores preços de aquisição de matérias-primas para a indústria 
nacional, favorecendo a diminuição dos custos dos produtos farmacêuticos, os quais, hoje, constituem-se em 
questão fundamental para a saúde do povo brasileiro.  
Os constantes e progressivos aumentos de preços aplicados sobre os produtos farmacêuticos constituem, hoje, 
sem qualquer dúvida, o maior escândalo nacional; existe uma ostensiva anarquia na fixação dos preços dos 
medicamentos e correlatos, e, segundo a Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica – ABIFARMA, em 
apenas um ano houve marcas de remédios que subiram de preços em mais de seiscentos por cento, enquanto 
uma inspeção feita pelo Conselho Interministerial constatou que um mesmo medicamento variava de 60 
cruzados a 100 cruzados.  
A produção interna equivale a 37% (34% estrangeiro e apenas 3% nacional), enquanto as importações atingem a 
cerca de 63%, ou seja, as matérias-primas utilizadas pelo setor farmacêutico no Brasil têm origem 
predominantemente externa.  
Outro levantamento realizado pela ABIFARMA, com base no Cadastro Brasileiro de Matérias-Primas 
Farmacêuticas (14ª. edição), relativamente às empresas produtoras de matérias-primas quimiofarmacêuticas 
estabelecidas no Brasil, revelou que nove empresas nacionais detêm a fabricação de trinta e três matérias-
primas, enquanto vinte e cinco estrangeiras são responsáveis por cento e vinte matérias-primas.  
Por outro lado, há pouca ou nenhuma geração e transferência de tecnologia de produção para o Brasil, visto que 
as pesquisas são realizadas no exterior – os “pacotes” fechados, prontos, são transferidos às subsidiárias das 
multinacionais instaladas no País, inexistindo, portanto, absorção de tecnologia.  
A importância transcendental da indústria quimiofarmacêutica para o contexto da segurança nacional exige que o 
seu funcionamento não continue mais a depender de decisões externas; acresce a circunstâncias ditada pelas 
atuais dificuldades decorrentes de pressão exercida sobre o Balanço de Pagamento, impondo-se a adoção, pela 
Assembleia Nacional Constituinte, da medida intentada na presente proposta constitucional.   
Parecer:   

   Não obstante a importância da indústria farmacêutica não achamos conveniente a monopolização estatal da 
importação e distribuição de matérias primas para o setor. Este deve ser orientado através de uma política 
voltada ao fomento na produção de insumos, desenvolvimento tecnológico é maior participação de empresas 
nacionais, de forma evitar os abusos e distorções decorrentes da predominância de empresas estrangeiras. Os 
objetivos preconizados pelo ilustre deputado Paes de Andrade podem ser alcançados mediante lei ordinária.  
Pela rejeição 
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   EMENDA:08745 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FÁBIO RAUNHEITTI (PTB/RJ) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Título VIII  
Da Ordem Econômica e Financeira  
Capítulo I  
Dos Princípios Gerais, da Intervenção do  
Estado, do Regime de Propriedade do Subsolo e da  
Atividade Econômica.  
Art.310  
Suprima-se o início do inciso III do art. 310.  
"- o transporte marítimo do petróleo bruto de  
origem nacional ou de derivados produzidos no  
País, e bem assim".  
Ficando a redação do inciso da seguinte forma:  
Art. 310 ....................................  
..................................................  
III - o transporte, por meio de condutos, de  
petróleo bruto e seus derivados, assim como de  
gases raros e gás natural, de qualquer origem. 
Justificativa: 

O monopólio estatal no transporte marítimo é uma medida antidemocrática, característica de regimes totalitários 
de direita ou de esquerda, isola o Brasil do resto do mundo, impondo restrições e proibições do próprio País, 
baseadas no princípio de reciprocidade.  
Parecer:   

   A nosso ver, inexiste medida antidemocrática no fato de um País resguardar para si o transporte de suas 
riquezas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08809 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   

   Acrescente-se ao Art. 310, o seguinte inciso:  
V - A distribuição do petróleo e do álcool. 
Justificativa: 

A distribuição do petróleo e do álcool, como monopólio da União, garantirá ponderável parcela de lucros à 
Petrobras, tão ameaçada na hora presente quando, no 1° semestre deste ano, acusou prejuízos de Cz $ 33 
bilhões de cruzados.  
A Petrobrás está na posição do açougue que só vende carne de pescoço, dando o fillet mignon para o vizinho.  
Está na hora da Petrobrás usufruir a atividade mais rentável do petróleo e do álcool, representada pela 
distribuição.  
Parecer:   

   O inciso III, do Art. 310, atende adequadamente a questão da distribuição do petróleo, que é a do transporte. 
Por outro lado, a atual estrutura nacional de produção comercialização e distribuição do álcool tem funcionado 
perfeitamente, tornando-se dispensável e inoportuno a monopolização de quaisquer dessas fases.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08980 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 310  
Dê-se ao Art. 310 a seguinte redação:  
"Art. 310 - Constituem monopólio da União:  
I - a pesquisa, a lavra, a refinação, o  
processamento, a importação e exportação, o  
transporte marítimo ou por condutos e a  
distribuição do petróleo e seus derivados e do gás  
natural;  
II - a pesquisa, a lavra, e o enriquecimento  
de minérios radioativos e materiais férteis e  
físseis, sua industrialização e comercialização;  
III - a exploração e aproveitamento dos  
potenciais de energia hidráulica, a geração e  
distribuição de energia elétrica, salvo as de  
potência reduzida;  
IV - o comércio exterior de armamentos e  
componentes bélicos;  
V - os Correios, Telégrafos e as  
Telecomunicações;  
VI - outros estabelecidos em lei.  
§ 1o. - O monopólio descrito no inciso I  
deste artigo, inclui os riscos e resultados  
decorrentes das atividades ali mencionadas,  
ficando vedado à União conceder qualquer tipo de  
participação, em espécie, em jazidas de petróleo  
ou de gás natural.  
§ 2o. - A União poderá ceder aos Estados e  
Municípios o direito de realizar os serviços de  
canalização e distribuição de gás natural, para  
uso doméstico. 
Justificativa: 

Necessário não só garantir o atual monopólio do petróleo como expandi-lo, alargando-o para a área de 
distribuição de derivados, que permanece hoje, sem motivo nenhum sendo operado por multinacionais. 
Fixar no texto constitucional os monopólios estatais existentes, salvaguardo estas conquistas da nossa soberania 
econômica.  
As responsabilidades do Brasil nas relações entre as nações, ao lado da luta pela autodeterminação dos povos e 
pela preservação da paz, exigem que tão delicada atividade como é o comercio exterior de armamentos seja 
monopólio do Estado e esteja a serviço da política nacional no relacionamento com os outros povos.  
Parecer:   

   A emenda amplia adequadamente o monopólio estatal, incluindo também a questão dos contratos de risco, 
hoje superada pelo fracasso demonstrado através dos péssimos resultados obtidos no sentido de acelerar a 
nossa autossuficiência de Petróleo. Esta foi aproveitada no parágrafo único, do art. 310.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:09213 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 310  
O Art. 310 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 310 Constituem monopólio da União a  
pesquisa, a lavra, a refinação e o processamento  
de petróleo, sob qualquer de suas formas,  
inclusive a do gás natural, bem como o seu  
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transporte e dos respectivos derivados, marítimo  
ou em condutos. 
Justificativa: 

A Lei n° 2004, de 03 de outubro de 1953, dispôs em seu artigo 1°, verbis.  
“Art. 1° Constituem monopólio da União 
I – a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e outros hidrocarbonetos fluidos e gases (ilegível), existentes no 
território nacional;  
II – a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;  
III – o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados de petróleo produzidos no País, 
e bem assim o transporte, por meio de condutos, de petróleo bruto e seus derivados, assim como de gases raros 
de qualquer origem. 
A Constituição de 1969, por seu turno, alçou à categoria de norma constitucional, a pesquisa e a lavra de 
petróleo em território nacional, como se lê do Art. 169: 
“Art. 169. A pesquisa e a lavra de petróleo em território nacional constituem monopólio da União, nos termos da 
lei.” 
É da maior importância para o resguardo dos interesses da UNIÃO e da PETROBRÁS sejam elevadas à 
categoria de norma constitucional todas as atividades que integram o monopólio instituído pela Lei n° 2004/53, o 
qual ficará, assim, protegido de eventuais mudanças da legislação ordinária.  
De outra parte, embora o gás natural seja uma forma pela qual o petróleo se apresenta na natureza, é de toda a 
conveniência explicitar tal ponto no texto constitucional, para evitar as interpretações que pretendem discutir a 
inclusão do gás natural no monopólio da Lei 2004/53.  
Parecer:   

   A emenda peca pelo fato de ampliar o monopólio estatal onde é desnecessário e restringi-lo onde deve 
prevalecer.  
Pela Rejeição. 
   
   EMENDA:09384 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 310  
Inclua-se no artigo 310 do Projeto de  
Constituição, o seguinte inciso:  
V - a atividade das instituições financeiras,  
em todo o País. 
Justificativa: 

Uma das características mais marcantes do subdesenvolvimento é a notória escassez de recursos para o 
financiamento de atividades essenciais à promoção de bem-estar da população e para o crescimento da 
economia. As instituições financeiras, nesse particular, desempenham papel da maior importância.  
Nos últimos tempos verificou-se uma insensata elevação das taxas de juros.  
As falências e as concordatas multiplicaram-se pelo País. As empresas produtivas apresentam perigosos índices 
de endividamento. Enquanto isso, os bancos e as financeiras fazem-se surdos às necessidades desses 
empreendimentos e continuam vorazes em seus lucros, manifestando o desejo de perpetuar uma situação 
marcadamente insustentável perante todo o esforço da Nação em superar essas graves dificuldades.  
Parecer:   

   O monopólio estatal do petróleo é reconhecidamente de vital importância para o País, cujos retornos são 
facilmente quantificáveis. Entretanto, o custo de oportunidade de uma estatização das atividades bancárias e 
financeiras, na conjuntura atual, é uma incógnita.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09827 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
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Dispositivo Emendado: Art. 310  
- Inserir parágrafo ao Artigo 310:  
"Parágrafo único - O monopólio descrito neste  
Artigo, inclui os riscos e os resultados  
decorrentes das atividades ali mencionadas,  
ficando vedada à União conceder qualquer tipo de  
participação, quer em espécie, quer em petróleo ou  
gás natural". 
Justificativa: 

Os contratos de risco são ilegais e inconstitucionais pois ferem a Lei  2004, de 03.10.53, resultado da campanha 
popular “O Petróleo é Nosso” e o artigo 169 da atual Constituição conforme atestam vários juristas como Pontes 
de Miranda, Afonso Arinos, Euzébio Rocha, dentre outros. 
Esses contratos não trouxeram quaisquer benefícios ao país nos seus doze anos de existência, com 
investimentos insignificantes, sem qualquer contribuição tecnológica. Cabe a nós Constituintes resgatar em 
definitivo esta dívida para com nosso país e acabar de vez com esta espoliação.  
Parecer:   

 Os contratos de serviço com cláusula de risco, sempre foram ilegais e inconstitucionais. Entretanto, foram 
instituídos sem nenhum diploma legal pelos governos autoritários. Hoje estão suspensos face a comprovação de 
seus fracassos e consideramos necessária a inclusão da emenda do ilustre Deputado Mário Lima. É conveniente 
também que se lute pela manutenção do regime democrático, com o restabelecimento dos poderes do legislativo 
e pelo cumprimento das leis. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:09884 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 310.  
- Acrescente-se inciso ao Art. 310:  
"V - A importação e a exportação de petróleo  
bruto e seus derivados, assim como de gás  
natural." 
Justificativa: 

A exportação bem como a importação de petróleo e derivados já é monopólio da União exercido pela Petrobras 
através do Decreto 53 337 de 23 de dezembro de 1963, de forma a otimizar as diversas fontes de suprimento, 
constituindo-se num mecanismo valioso de contrapartida para promover o incremento e a diversificação das 
exportações brasileiras, seja de matérias primas, seja de produtos industrializados, sendo assim altamente 
vantajosa para a economia nacional. 
A emenda satisfaz as juntas reivindicações e estudos da Associação dos Engenheiros da Petrobrás.  
Parecer:   

   A emenda reflete justas reinvindicações, de certa forma atendida através do Decreto 53.337/63 e que deve 
constar de dispositivo constitucional.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:09911 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 310, IV  
Acrescente-se ao inciso IV do art. 310 a  
expressão "e materiais fósseis e físseis." 
Justificativa: 

A inclusão torna-se necessária para das homogeneidade e maior compreensão ao dispositivo.  
Parecer:   

   O monopólio da pesquisa, lavra, o enriquecimento, a industrialização e o Comércio de minerais nucleares, já 
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abrange os materiais físseis, aqueles capazes de sofrer fissão, ou seja, reação nuclear, espontânea ou 
provocada, em que um núcleo atômico, geralmente pesado, se divide em duas partes de massas comparáveis, 
emitindo, nêutrons e liberando grande quantidade de energia.  
Por outro lado, é inoportuna a monopolização de materiais fósseis, pois estes correspondem a qualquer mineral, 
nuclear ou não, bem como a qualquer outro objeto encontrado em escavações. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09946 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 310, II.  
- Dê-se a seguinte redação ao inciso II do  
Art. 310:  
"II - A refinação do petróleo, incluindo o  
gás natural, nacional ou estrangeiro". 
Justificativa: 

O gás natural é uma das formas pelas quais o petróleo se apresenta na natureza. Para manter coerências com 
os Incisos I e III o gás natural foi explicitado. Não se pretende, ao incluir o gás natural, referir-se á petroquímica, 
mas, apenas ao processamento do gás natural para extração da gasolina e outros derivados feito habitualmente 
pela Petrobrás. A emenda reflete os estudos realizados pela Associação dos Engenheiros da Petrobrás e visa 
salvaguarda este monopólio estatal de forma inviolável e clara.  
Parecer:   

Consideramos desnecessária a inclusão da refinação do gás natural, como monopólio da União.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10004 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao artigo 310 do Projeto de  
Constituição, que trata das atividades que  
constituem monopólio da União, o seguinte item:  
"a atividade bancária". 
Justificativa: 

Se existe uma atividade que deve ser típica e exclusivamente estatal é a bancária, eis que nesse setor a ação do 
estado não deve limitar-se às que são cometidas ao Conselho Monetário e ao Banco Central, mas atingir a 
própria operacionalidade do sistema financeiro que, exercido pela iniciativa privada, não vai além de uma 
atuação parasitária do mundo econômico e produtivo.  
Parecer:   

   O monopólio estatal do petróleo é reconhecidamente de vital importância para o País, cujos retornos são 
facilmente quantificáveis. Entretanto, o custo de oportunidade de uma estatização das atividades bancárias e 
financeiras, na conjuntura atual, é uma incógnita.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10005 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Acrescente-se o seguinte item ao artigo 310  
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do Projeto de Constituição:  
"Art. 310 - Constituem monopólio da União:  
V - A importação de matérias primas para  
produção de medicamentos". 
Justificativa: 

A manipulação dos preços das matérias primas destinadas à indústria farmacêutica existente no País, 
majoritariamente estrangeira, artificialmente elevados, acarreta o elevado preço do produto final comercializado 
no País, razão pela qual é plenamente justificável que a importação em causa constitua monopólio da União.  
Parecer:   

   A questão de medicamentos está atrelada muito mais a uma política de pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico para o setor, do que propriamente a importação de matérias primas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10617 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   

   Dispositivo Emendado: I, art. 310  
Emenda Modificativa  
Art. 310. ..................................  
I - A pesquisa, a lavra das jazidas, o  
processamento, o transporte marítimo e em  
condutos, do petróleo e seus derivados e do gás  
natural existente, em território nacional.  
O monopólio estabelecido no "caput" deste  
artigo inclui os riscos e resultados decorrentes  
das atividades ali mencionadas, ficando vedado à  
União ceder ou conceder qualquer tipo de  
participação, em espécie ou em valor, em jazidas  
de petróleo ou de gás natural, seja a que pretexto for. 
Justificativa: 

A presente sugestão pretende atender aos justos anseios populares de defesa da autonomia de decisão sobre a 
exploração das nossas riquezas minerais. 
Especificamente, trata-se da manutenção e respeito a uma das decisões de maior alcance econômico, social e 
político da história brasileira: a monopolização estatal do petróleo. 
Ela decorre de uma cuidadosa e exaustiva análise feita, pela Associação dos Engenheiros da Petrobrás AEPET, 
em defesa do monopólio estatal e contra os contratos de risco. 
A manutenção do monopólio estatal do petróleo é inquestionável, bastando para justifica-la a notável eficácia 
com que a Petrobrás cumpre seus objetivos específicos, com a descoberta de novas reservas, permitindo um 
aumento da produção de 180.000 barras/dia em 1975 para 700.000 barras equivalentes/ dia em 1986. 
A Petrobrás é a maior empresa brasileira e 33ª do mundo, gerando internamente centenas de milhares de 
empregos diretos, além de suprir o mercado nacional com derivados de petróleo a preço competitivo no mercado 
internacional. Não obstante, no que se refere ao preço da gasolina, participa com apenas 39% para cobrir os 
custos de aquisição, frete e refino do petróleo importado e remunera a exploração, produção, transporte e refino 
do petróleo nacional. 
No que diz respeito aos chamados “Contratos de Serviço da Exploração de Petróleo com Cláusulas de Risco”, a 
sua inconstitucionalidade é inegável. 
Ao repartir com terceiros o petróleo ou gás natural descoberto, os contratos se tornam associativos e/ou de 
concessão ferindo assim o monopólio estatal do Petróleo, pois, como esclarece Barbosa Lima Sobrinho: “A ideia 
de monopólio, pelas raízes gregas, não deixa margem a dúvidas de que se trata de uma presença única, e não 
dividida com sócios...A raiz “monos” nunca permitiria que se mantivesse o título de “diálogo”, a um monólogo 
fundado em preceito constitucional”. 
Parecer:   

Os contratos de serviço com cláusula de risco, sempre foram ilegais e inconstitucionais. Entretanto, foram 
instituídos sem nenhum diploma legal pelos governos autoritários. Hoje estão suspensos face a comprovação de 
seus fracassos e consideramos necessária a inclusão da emenda do ilustre Deputado Mário Lima. É necessário 
também que se lute pela manutenção do regime democrático com o restabelecimento dos poderes do legislativo 
e pelo cumprimento das leis.  
Pela aprovação. 
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   EMENDA:10944 PREJUDICADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: art. 310.  
Inclua-se, como incisos V e VI do artigo 310  
do Projeto de Constituição, o que se segue:  
a) É mantido o monopólio estatal sobre o  
serviço postal-telegráfico;  
b) É mantido o monopólio estatal sobre o  
serviço da radiocomunicação. 
Justificativa: 

O monopólio estatal sobre o serviço postal-telegráfico e de radiocomunicação é irreversível, por implicar até em 
necessidade de segurança nacional. Se em mãos particulares, a empresa privada concessionária, desde que o 
queira, poderá paralisar o Brasil, como poderá isolá-lo do mundo, a serviço de interesses alienígenas, e tal risco 
estará afastado se prevalecer o monopólio em questão.  
Parecer:   

   A emenda fica prejudicada por se inserir em contexto muito diverso, ratione matéria, do conteúdo, do artigo 310 
que trata especificamente do monopólio do petróleo e de materiais nucleares e as atividades afins.  
Pela prejudicialidade 
   
   EMENDA:11021 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EUCLIDES SCALCO (PMDB/PR) 
Texto:   

   Projeto de Constituição:  
No artigo 310, incluir o inciso V, com a  
seguinte redação:  
V - A importação de petróleo bruto e seus  
derivados, assim como de gás natural. 
Justificativa: 

A importação de petróleo e derivados já é monopólio da União exercido pela Petrobrás através do Decreto 
53.337 de 23 de dezembro de 1963, de forma a otimizar as diversas fontes de suprimento, constituindo-se num 
mecanismo valioso de contrapartida para promover o incremento e a diversificação das exportações brasileiras, 
seja de matérias primas, seja de produtos industrializados, sendo assim altamente vantajosa para a economia 

nacional. 
Parecer:   

   A matéria é pertinente ao monopólio previsto no artigo 310.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:11022 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EUCLIDES SCALCO (PMDB/PR) 
Texto:   

   Projeto de Constituição:  
No artigo 310, incluir o parágrafo único:  
Parágrafo único: O monopólio descrito no  
caput inclui os riscos e resultados decorrentes das  
atividades ali mencionadas, vedado à União ceder  
ou conceder qualquer tipo de participação, em  
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espécie ou em valor, em jazidas de petróleo ou de  
gás natural. 
Justificativa: 

Os contratos de risco são ilegais e inconstitucionais pois ferem a Lei  2004, de 03.10.53, resultado da campanha 
popular “O Petróleo é Nosso” e o artigo 169 da atual Constituição conforme atestam vários juristas como Pontes 
de Miranda, Afonso Arinos, Euzébio Rocha, dentre outros. 
Esses contratos não trouxeram quaisquer benefícios ao país nos seus doze anos de existência, com 
investimentos insignificantes, sem qualquer contribuição tecnológica.  
Parecer:   

   A matéria é pertinente ao conceito de monopólio contido na norma do artigo 310 do Projeto.  
pela aprovação. 
   
   EMENDA:11029 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EUCLIDES SCALCO (PMDB/PR) 
Texto:   

 No artigo 310 substituir o inciso II por: "A  
refinação do petróleo, incluindo o gás natural,  
nacional ou estrangeiro". 
Justificativa: 

O gás natural é uma das formas pelas quais o petróleo se apresenta na natureza. Para manter coerências com 
os Incisos I e III o gás natural foi explicitado. Não se pretende, ao incluir o gás natural, referir-se á petroquímica, 
mas, apenas ao processamento do gás natural para extração da gasolina e outros derivados feito habitualmente 
pela Petrobrás.  
Parecer:   

   A inclusão do refino do gás natural extrapola os limites do monopólio que se pretende firmar, salvo melhor 
juízo, ao artigo 310, do Projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:11138 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 310  
Inclua-se ao Art. 310, como inciso V, o  
seguinte dispositivo:  
V - Fica vedado à União ceder ou conceder  
qualquer tipo de participação, em espécie ou em  
valor, no desenvolvimento das atividades de que  
trata o Inciso I. 
Justificativa: 

A proibição constitucional dos contratos de risco torna-se importante para resguardar o monopólio estatal de 
petróleo.  
Parecer:   

   A matéria é pertinente ao conceito de monopólio contido na norma do artigo 310 do Projeto.  
pela aprovação. 
   
   EMENDA:12202 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AMAURY MULLER (PDT/RS) 
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Texto:   

   Emenda aditiva  
Modifica o artigo 310 e acrescenta os  
parágrafos 1o., 2o. e 3o.:  
Art. 310 - Constituem monopólio da União:  
I - a pesquisa, a lavra, a industrialização e  
o comércio de petróleo e outros hidrocarbonetos  
fluidos, gases raros e gás natural, existentes no  
território nacional;  
II - o refino do petróleo nacional ou  
estrangeiro;  
III - o transporte marítimo do petróleo bruto  
de origem nacional ou de derivados de petróleo  
produzidos no País, bem como o transporte por meio  
de dutos, do petróleo bruto e seus derivados, dos  
gases raros e do gás natural, de qualquer origem;  
IV - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a  
industrialização e o comércio de minerais  
estratégicos e nucleares.  
§ 1o. - São considerados estratégicos, por  
razões de segurança militar, o molibdênio, o  
vanádio, o tungstênio, o nióbio, o titânio, o  
tântalo e o urânio.  
§ 2o. - São considerados estratégicos, por  
razões de segurança nacional, o petróleo, o carvão  
metalúrgico, o potássio, o enxofre, o cobre, a  
prata, o cobalto, a platina, o ouro, o alumínio, o  
lítio, o manganês, o quartzo, o berilo, o  
estranho, o gálio, o silício, o ouro e as gemas.  
§ 3o. - São considerados minerais nucleares o  
urânio, o tório, o plutônio e o deutério  
resultantes da fissão nucleares ou dessalinização  
da água. 
Justificativa: 

O avanço científico-tecnológico acelerado na área da tecnologia de ponta, o surgimento de ligas e materiais 
novos não encontrados na superfície terrestre, a relevância da pesquisa e do desenvolvimento em áreas da 
química fina, da microeletrônica, da biotecnologia, dos circuitos integrados e dos isótopos nucleares para 
utilização pacífica da fissão e da fusão nucleares, transcendem e sobrepujam o interesse meramente econômico. 
Constituem, já hoje, objeto do próprio interesse nacional e da sobrevivência do País como Nação, livre e 
soberana. 
A integração de esforços da ordem econômica e a interdependência de ordem política com as demais Nações 
poderão implicar, mesmo que parcialmente, do Brasil preservar com seus tais recursos potenciais que, em prazo 
previsível, constituir-se-ão em fundamento de sua própria soberania e fator de transcendental relevância para 
sua sobrevivência no concerto das nações. 
Seja pela carência de tais minerais, no país ou no mundo, pela importância econômica ou seu grau de 
dependência externa, há que explicitar em sua lei magna tais restrições que reservam para o Brasil, a utilização 
pacífica desses recursos estratégicos que lhe pertence. 
Parecer:   

 Considerados pertinentes o caput e os incisos da emenda, pela aprovação, considerados, salvo melhor juízo 
pertinentes à legislação infraconstitucional os parágrafos 1o e 2o da emenda, pela rejeição desses dispositivos.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:12268 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   IRMA PASSONI (PT/SP) 
Texto:   

 Substituam-se os art. 306, 307, 308, 309 e 310  
do Projeto de Constituição do Relator da Comissão  
de Sistematização pelos seguintes dispositivos;  
renumerando-se os demais artigos.  
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Art. Os recursos minerais de qualquer  
natureza, existente no País, pertencem à Nação  
Brasileira de forma inalienável e imprescritível  
e, como tal, serão administrados pela União.  
Art. As jazidas, minas e demais recursos  
minerais constituem propriedade distinta da do  
solo para efeito de exploração ou aproveitamento  
industrial.  
Parágrafo - A lei definirá a  
participação do proprietário do solo no resultado  
da lavra.  
Art. A exploração e o aproveitamento  
industrial dos bens minerais dependem,  
respectivamente de autorização federal e da  
assinatura de contrato de lavra, na forma da lei,  
dada a brasileiro ou a sociedade organizada no  
País, autorizada a funcionar como empresa de  
mineração, que primeiro requerer a área objetivada.  
Parágrafo - Somente será autorizada a  
funcionar como empresa de mineração a sociedade  
que tenha, no mínimo, 51% do seu capital  
pertencente a brasileiros ou a pessoas jurídicas  
de capital inteiramente nacional, não podendo, os  
acionistas ou contratos sociais, transferir poder  
decisório aos eventuais sócios estrangeiros e/ou  
assegurar aos mesmos a sua direção administrativa  
e técnica.  
Art. A lavra dos bens minerais será objeto  
de contrato, por tempo determinado, nunca superior  
a 25 anos, assinado entre a União e as empresas de  
mineração obedecidas as disposições da lei.  
Parágrafo - A lei definirá as condições  
para a renovação do contrato.  
A lei estabelecerá os mecanismos contratuais  
mínimos que assegurem ao País a defesa de seus  
interesses, bem como da sociedade brasileira.  
A empresa de mineração pagará uma indenização  
à União, pelo direito da lavra do bem mineral,  
definido caso a caso, sendo, contudo, levados em  
conta, entre outros, a rentabilidade e o nível de  
existência de renda econômica pura.  
A Lei definirá o rateio da indenização entre  
a união, o Estado e o Município.  
Art. A competência da União, estabelecida no  
artigo anterior, poderá ser transferida aos  
Estados, em cujo territórios estejam situadas as  
jazidas minerais, através da lei específica para  
cada Estado.  
Art. A lei estabelecerá a indenização pelos  
investimentos realizados a ser paga à empresa de  
mineração que realizar a pesquisa do depósito  
mineral transformando-o em jazida, e que,  
entretanto, não realizará a sua lavra, em face de  
desacordo com a União.  
Art. A União, tendo em vista o interesse do  
País, e no exercício da soberania nacional sobre  
os recursos minerais, poderá recusar-se a assinar  
contrato de lavra com empresa que tenha a  
participação de capital estrangeiro, ocorrendo,  
então, neste caso, a indenização prevista no  
artigo anterior.  
Art. A minuta do contrato a ser assinado  
entre a União e a empresa de mineração será  
publicado no Diário Oficial da União e no Diário  
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Oficial do Estado em que se situa a mina, com a  
Assembleia Legislativa respectiva tendo um prazo  
definido em lei para avocá-lo para exame e  
deliberação.  
Art. Tendo em vista o interesse nacional, os  
contratos de lavra com empresas de mineração que  
tenham a participação de capital estrangeiro  
serão, previamente, submetidos ao Congresso Nacional.  
Art. Compete à União legislar sobre a  
geologia, as riquezas do subsolo e as atividades  
do setor mineral.  
Art. Independentemente de autorização, os  
municípios podem legislar, no caso de haver leis  
federais e estaduais sobre a matéria para suprir-  
lhes as deficiências ou atender às peculiaridades  
locais, desde que não dispensem ou diminuam as  
suas exigências, ou, em não havendo legislação  
federal e/ou estadual e até que estas a regule,  
sobre a geologia e as atividades minerais  
relativas aos materiais de construção de uso  
imediato na construção civil.  
Art. Satisfeitas as condições estabelecidas  
em lei, entre as quais a de possuírem os  
necessários serviços técnicos e administrativos,  
os estados passarão a exercer dentro dos  
respectivos territórios a atribuição de  
fiscalização das atividades minerárias e  
complementar àquela realizada pela União.  
Art. Compete a União instituir um imposto  
único sobre minerais relativos a extração,  
beneficiamento, circulação, distribuição e consumo  
dos bens minerais de qualquer natureza.  
Art. O produto da arrecadação do imposto  
único sobre minerais será distribuído entre a  
União, os Estados, o Distrito Federal e os  
municípios da seguinte forma:  
a-) dez por cento para a União  
b-) setenta por cento para os Estados e  
Distrito Federal  
c-) vinte por cento para os municípios  
Art. As cotas da União e dos Estados serão  
obrigatoriamente aplicados diretamente no setor  
mineral.  
Art. Compete à União instituir um imposto  
sobre minerais e seus respectivos produtos  
metalúrgicos e químicos.  
Art. O produto da arrecadação do imposto  
referido no "caput" deste artigo será utilizada  
pela União, visando aprofundar o conhecimento  
geológico do País e a geração de novas reservas  
minerais.  
Art. As empresas transformadoras de bens  
minerais primários de qualquer tipo, anualmente  
aplicarão parte dos lucros obtidos com esta  
atividade industrial em empreendimento diretamente  
relacionado com o setor mineral, conforme dispuser  
a lei.  
Art. As empresas de mineração aplicarão,  
anualmente, parte dos lucros gerados com o  
aproveitamento dos bens minerais no município em  
cujo território estiver situada a mina, em  
atividades econômicas permanentes não relacionadas  
com a mineração, conforme dispuser a lei.  
Art. A lei estabelecerá os procedimentos  
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relativos a prospecção, pesquisa e aproveitamento  
da água subterrânea, bem como as normas de  
fiscalização destas atividades.  
Art. A União, considerando o interesse  
nacional, poderá instituir o regime de monopólio  
estatal para a pesquisa, aproveitamento e  
comercialização de qualquer recurso mineral  
existente no subsolo do país.  
Art. Tal política de monopólio é parte de  
uma política de minerais estratégicos, definida em  
lei, envolvendo aproveitamento, produção e  
comercialização interna e externa de todos os bens  
minerais do Brasil que sejam estratégicos para o  
seu próprio desenvolvimento e para a comunidade  
internacional.  
Art. A lei definirá o imposto e a  
indenização pelo direito da lavra a serem pagos  
pelos executores dos monopólios, bem como as suas  
distribuições entre a União, os Estados, o  
Distrito Federal e os Municípios.  
Art. Parcela da cota-parte da União  
referente ao imposto definido no parágrafo  
anterior, será obrigatoriamente, destinada a  
realização dos levantamentos geológicos básicos do  
País, conforme for estipulado em lei.  
Art. Os executores dos monopólios estatais  
de bens minerais aplicarão, anualmente, parte dos  
lucros gerados com os seus aproveitamentos nos  
municípios em cujos territórios foram realizadas  
as suas lavras, em atividades econômicas  
permanentes não relacionadas com o objeto dos  
respectivos monopólios.  
Art. O petróleo existente no território  
nacional, aí incluída a plataforma continental e  
compreendidos todos os hidrocarbonetos naturais,  
constitui propriedade da nação, que exercerá  
monopólio quanto a sua exploração, produção,  
refino, industrialização e comercialização,  
extensiva dos seus derivados.  
Art. O instrumento para o exercício deste  
monopólio são Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRA  
e, nos setores pertinentes, as empresas que  
compõem o sistema Petrobras.  
Art. Fica vedado à Petrobras firmar  
contratos ou acordos de qualquer natureza que  
representem alienação, associação ou tornem  
ambíguo o poder de decisão e gestão sobre o  
monopólio bem como a participação em seus  
benefícios.  
Art. Ficam reservados os atuais monopólios  
estatais de urânio e outros minerais radioativos. 
Justificativa: 

Emenda sem justificação. 
Parecer:   

   A presente emenda que na verdade trata-se de um substitutivo, foi aproveitado naquilo que consideramos 
adequado ao aperfeiçoamento do projeto e para o setor mineral.  
Pela aprovação parcial 
   
   EMENDA:12723 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT/MG) 
Texto:   

   Acrescente-se, onde couber, no Capítulo I, do  
Título VIII:  
Art. - Constituem monopólio do poder público  
os seguintes setores econômicos:  
I - os bancos e todo o sistema financeiro;  
II - o comércio exterior e o câmbio;  
III - as atividades estratégicas para o  
desenvolvimento econômico e social e a soberania  
popular, assim definidos em lei;  
IV - a indústria farmacêutica;  
V - a pesquisa, extração, refino e  
distribuição de petróleo e seus derivados.  
§ único - A administração das empresas  
estatais é exercida sob o controle popular, na  
forma da lei. 
Justificativa: 

Os trabalhadores não podem continuar assistindo aos setores fundamentais para a vida do País serem 
manipulados ao bel prazer de um punhado de magnatas e burocratas a seu serviço, com o fito exclusivo de 
locupletarem-se ás custas de sua miséria. Qualquer projeto sério de mudanças estruturais do País e de 
progresso social tem que, incontinenti, incorporar e preservar estes setores na propriedade social, colocando-os 
sob o controle popular direto.  
Parecer:   

 As atividades enumeradas na emenda tem a regulação pelo Poder Público contemplada no Projeto, algumas a 
nível de monopólio.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12919 PREJUDICADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dê-se ao item I, do Art. 310, a seguinte redação:  
Art. 310 - ............................. 
I - a pesquisa, a lavra, a refinação e o  
processamento do petróleo, sob quaisquer de suas  
formas, inclusive a do gás natural, bem como o seu  
transporte e dos respectivos derivados, marítimos  
ou em condutos. 
Justificativa: 

Propomos a alteração no item I, do Art. 310, visando o resguardo dos interesses da União e da Petrobrás, 
através da elevação à norma constitucional de todas as atividades que integram o monopólio do petróleo, 
instituído pela Lei 2004/53, ficando assim, protegidos de eventuais mudanças na lei ordinária.  
Parecer:   

   A matéria está prejudicada por já constar, em seu conteúdo, do texto do art. 310 do Projeto.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:12976 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   

   Dê-se ao Art. 306 e seus §§ 1o. e 2o. a  
seguinte redação, suprimindo-se os Art. 307, 308  
e seu parágrafo único, 309 e 310 com seus incisos  
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de I a IV (renumerando-se como couber)  
Art. 306 - O monopólio apenas será autorizado  
pelo Congresso Nacional por lei especial, aprovada  
pela maioria absoluta de ambos os casos.  
Parágrafo único - A pesquisa e a lavra do  
petróleo em território nacional constituem  
monopólio da União, exceção feita à hipótese de  
contrato de risco, autorizado por lei. 
Justificativa: 

O texto da emenda tem por fim liberalizar a pesquisa, lavra, enriquecimento, industrialização e o comércio dos 
minerais em geral, reservando-se o estabelecimento de monopólio para estas formas de pesquisas, etc., na 
medida o Congresso Nacional, através da lei especial, assim entender oportuna a constituição de monopólio.  
Fica reservada à União, constitucional, apenas a pesquisa e a lavra do petróleo em território nacional. 
As demais questões envolvidas (propriedade das jazidas, participação no resultado da lavra, etc.), ficarão objeto 
de lei a ser votada pelo Congresso Nacional.  
Parecer:   

   A emenda apresentada suprime dispositivos essenciais ao texto constitucional, no que diz respeito à definição 
da propriedade e forma de aproveitamento dos recursos hídricos e minerais.  
A forma de monopólio está definida no texto do Projeto em relação ao petróleo e seus derivados, pelo que fica 
prejudicada a emenda apresentada.  
Por essas razões somos pela rejeição da emenda, por entender que a mesma exclui dispositivos essenciais ao 
ordenamento jurídico-constitucional do país em matéria de alta relevância e de alto interesse para a Nação. 
   
   EMENDA:12988 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CARDOSO ALVES (PMDB/SP) 
Texto:   

   Acrescente-se onde convier: no Capítulo I, do  
Título VII  
Da Ordem Econômica  
Artigo 1o. - A Ordem Econômica tem por  
finalidade realizar o desenvolvimento nacional e  
está fundada na livre iniciativa e na valorização  
do trabalho humano.  
Artigo 2o. - O Estado apenas participará das  
atividades econômicas se o setor privado não for  
capaz de desenvolvê-las, podendo supri-lo, em  
regime de concorrência sem privilégios.  
§ 1o. - As empresas transnacionais  
controladas por capitais nacionais, estrangeiros  
ou do Estado, sediadas no País, terão o mesmo  
tratamento legal, na exploração das atividades econômicas.  
§ 2o. - Às empresas transnacionais  
estrangeiras apenas será outorgado tratamento  
restrito, se no país de sua origem ou de sua sede  
houver idênticas restrições às empresas  
transnacionais brasileiras.  
Artigo 3o. - A repressão do abuso do poder  
econômico, caracterizado por domínio de mercado e  
eliminação de concorrência, será definida em Lei  
Complementar, submetendo-se à sua disciplina as  
empresas privadas e as do Estado.  
Artigo 4o. - A União poderá promover  
desapropriação territorial rural, mediante  
pagamento de justa indenização em dinheiro ou  
títulos de dívida pública, com cláusula de exata  
correção monetária para um prazo máximo de 10  
anos, permitindo-se sejam utilizados na quitação  
de débitos federais, a qualquer tempo, de natureza  
tributária ou não.  
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§ Único - Para efeitos da reforma agrária, as  
desapropriações não podem incidir sobre terras  
produtivas.  
Artigo 5o. - A intervenção do Estado no  
domínio econômico, sempre temporário, para regular  
distorções de mercado, evitar conflitos sociais e  
promover o desenvolvimento, só poderá ser  
autorizada por lei de iniciativa do Presidente da  
República ou do Congresso, ouvida Comissão  
Bicameral, que proporá os limites da intervenção e  
os meios orçamentários para suportá-la.  
Artigo 6o. - O monopólio apenas será  
autorizado pelo Congresso Nacional por lei  
especial aprovada pela maioria absoluta de ambas  
as Casas.  
§ Único - A pesquisa e a lavra do petróleo  
em território nacional constituem monopólio da  
União, exceto feita a hipótese de contrato de  
risco, autorizado por lei.  
Artigo 7o. - A redução das desigualdades  
econômicas regionais não poderá implicar  
restrições ao desenvolvimento dos estados mais  
evoluídos.  
Artigo 8o. - O regime das empresas  
concessionárias ou permissionárias de serviço  
público não será distinto do regime aplicável às  
demais empresas que participam da ordem econômica  
nacional. 
Justificativa: 

Tenho a honra de encampar in totum, sugestão do eminente jurista e estimado colega Dr Yves Gandra da Silva 
Martins, publicada no “O Estado de São Paulo”, edição de 8.08.87, inclusive a seguinte justificativa: 
A Ordem Econômica baseia-se na iniciativa empresarial, suportada pela conjunção simultânea de trabalho e 
capital.  
Em uma Constituição sintética, que apenas veicula princípios gerais, capazes de permanecerem no tempo, além 
das conjunturas e das circunstâncias episódicas, deve-se evitar a particularização de situações.  
O anteprojeto de oito artigos objetiva criar tais condições.  
A livre iniciativa tem-se revelado no correr dos anos mais eficaz que a iniciativa estatal no campo da Economia, 
visto que a Empresa do Estado tende a ser utilizada como instrumento de exercício do poder e para outros 
objetivos que não os estritamente empresariais. Se desempenho, portanto, é mais oneroso para o cidadão e 
inferior, quanto aos resultados para a comunidade do que a atuação das empresas privadas. Tal diagnóstico é 
idêntico em todos os papéis e períodos históricos, sem exceção.  
Desta forma, o anteprojeto opta pela iniciativa privada, insiste na valorização do trabalho, não desestimula o 
capital nacional ou estrangeiro, imponto a este último apenas as restrições que em seu país de origem ou de 
sede forem impostas ao capital nacional, equipara as empresas estatais às privadas, na busca de eficiência, e 
reduz a intervenção do Estado apenas a evitar abusos do poder econômico e para suprir insuficiências do setor 
privado.  
No campo de reforma agrária permite-a no concernente às terras improdutivas, visto que se fosse possível 
permiti-las em terras produtivas geraria clima de tranquilidade, que resultaria no desestímulo à atuação daqueles 
ruralistas que têm permitido ao Brasil estar entre os grandes produtores de grãos no mundo, sobre possuir 
pecuária de expressão.  
Toda Constituição que explicita demais, dura de menos. Os princípios gerais devem ser amplos e claros, 
permitindo flexibilidade de atuação parlamentar, no tempo, capaz de adaptá-los às realidades, crises, desafios e 
necessidades de cada período histórico.  
Parecer:   

   A proposta refere-se a vários dispositivos definidores da ordem econômica.  
De início, visa a estabelecer um processo de intervenção do Estado na economia que, caracterizado pela 
natureza supletiva e transitória de sua ação, representa entrave ao próprio processo de desenvolvimento da 
economia, que tem na iniciativa econômica pública importante e necessário instrumento de dinamização.  
Em seguida, em dissonância com a própria necessidade de ampliação dos fluxos de capitais externos à 
economia brasileira, suprime o disciplinamento desses aportes de recursos, como previsto no texto do Projeto.  
Mais ainda, restringe a questão do abuso do poder econômico a aspectos relativos ao domínio de mercado e 
eliminação da concorrência, e, como se sabe, este problema apresenta uma multiplicidade de determinações 
que não se exaure naqueles aspectos. Sua vinculação a lei complementar representa mais um ponto de 
inflexibilização, já que a natureza dinâmica da economia não permite a estabilização das normas relativamente  
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a estes aspectos. Na definição dos monopólios, a proposta não só recua relativamente ao que existe atualmente 
na área do Petróleo, contrariando e negando conquista histórica e estratégica da sociedade brasileira, como 
omite o referente aos materiais nucleares, intimamente associados a aspectos de segurança nacional. Agregue-
se, ainda, no setor de petróleo, o fato de que, caracterizada a natureza inócua dos contratos de riscos, não mais 
se justificaria excetuá-los do monopólio.  
Por fim, uma vez definida a opção pela reforma agrária, e, em consequência, a caracterização do interesse social 
como fundamento do processo de desapropriação, a indenização em dinheiro, como pretende a emenda, ou 
mesmo em títulos da dívida pública com prazos reduzidos e liquidez ilimitada, tornaria inviável a sua própria 
efetivação. Mais ainda, sua extensão e operacionalização seria por demais comprometidas enquanto um 
processo racional de ordenação da atividade produtiva, na medida em que, como oriundo da emenda, se omite 
a subordinação do uso do imóvel rural ao cumprimento de uma função social, aliás, já definida no estatuto da 
terra.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13282 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA E ADITIVA  
Os incisos I e III do art. 310 passam a ter a  
seguinte redação:  
I - A pesquisa, a lavra das jazidas de  
petróleo e outros hidrocarbonetos, gases raros e  
gás natural, bem como sua importação e exportação;  
III - O transporte marítimo do petróleo bruto  
ou de derivados de petróleo e bem assim o  
transporte, por meio de condutos, de petróleo  
bruto e bens derivados, assim como de gases raros  
e gás natural. 
Justificativa: 

O monopólio estatal da importação e exportação de hidrocarbonetos e gases raros, bem como o transporte 
marítimo e em conduto das novas matérias-primas constitui condição essencial para a segurança e o 
desenvolvimento nacional. 
Nos dois choques do petróleo não houve racionamento no Brasil quanto ao trabalho da Petrobrás, a quem 
incumbia a importação e o transporte marítimo de petróleo, ao contrário do que sucedeu até mesmo nos Estados 
Unidos, onde as “7 irmãs” retiveram seus navios em alto mar para especular com o petróleo. 
Parecer:   

   A emenda contém os elementos básicos do monopólio conforme admitidos nos itens I e III do artigo 310.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:13545 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
No artigo 310 incluir o parágrafo: "O  
monopólio descrito no caput inclui os riscos e  
resultados decorrentes das atividades ali  
mencionadas, ficando vedado à União ceder ou  
conceder qualquer tipo de participação, em espécie  
ou em valor, em jazidas de petróleo ou de gás  
natural, seja a que pretexto for". 
Justificativa: 

Os contratos de risco são ilegais e inconstitucionais pois ferem a Lei  2004, de 03.10,53, resultado da campanha 
popular “O Petróleo é Nosso” e o artigo 169 da atual Constituição conforme atestam vários juristas como Pontes 
de Miranda, Afonso Arinos, Euzébio Rocha, dentre outros. 
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Esses contratos não trouxeram quaisquer benefícios ao país nos seus doze anos de existência, com 
investimentos insignificantes, sem qualquer contribuição tecnológica.  
Parecer:   

Os contratos de Serviço de Exploração de Petróleo com Cláusulas de Risco, foi um ato típico de desrespeito à 
Constituição e ao povo brasileiro pela ditadura militar e autoritária. O monopólio estatal do Petróleo, como dispõe 
o art. 310 do projeto, continua impedindo essa prática, desde que seja - cumprido. Dessa forma é necessário a 
inclusão de dispositivo específico. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:13546 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê nova redação ao artigo 310, II do Projeto,  
mantidos os demais.  
Art. 310 - ........................... 
II - a refinação de petróleo nacional ao  
estrangeiro e a comercialização dos produtos  
derivados. 
Justificativa: 

Desde a célere campanha de “O Petróleo e nosso”, no início da década de 1950, os defensores do monopólio da 
União em questões energéticas (especialmente do petróleo) se ressentem da expressa referência à 
comercialização.  
Nos mais variados setores da sociedade e das diversas correntes partidárias com assento no Congresso 
Nacional, têm-nos aflorado contribuições para a elaboração da nova Carta Política do Brasil.  
É esta uma delas, que apresentamos um espírito aberto ao livre exame crítico e ao intercâmbio de ideias, 
objetivos e soluções.  
Na Assembleia Nacional Constituinte tais ideias serão naturalmente apuradas e aperfeiçoadas, por nossos 
eminentes colegas.  
Parecer:   

   O monopólio do transporte marítimo do petróleo bruto e de seus derivados constitui um avanço e de certa 
forma permitirá uma participação decisiva da Petrobras na fase de comercialização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13557 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Acrescentem-se dois parágrafos ao art. 310:  
Parágrafo 1o. - A União poderá autorizar os  
Estados e Municípios a realizarem os serviços de  
canalização do gás natural por ela explorados.  
Parágrafo 2o. - A canalização de gás natural  
obedecerá a projeto previamente aprovado  
pela União e pelos Estados e Municípios cujo  
território for atingido. 
Justificativa: 

A regra, de relevância para os Estados e Municípios, deve constar do texto, como exceção ao regime de 
monopólio.  
Parecer:   

   A ideia de monopólio, pelas raízes gregas, não deixa margem a dúvidas de que se trata de uma presença 
única. Não por que a União delegar o exercício do monopólio aos Estados.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13605 REJEITADA 
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Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   

   Dê-se ao Art. 310 e seus incisos, a seguinte redação:  
"Art. 310- Constituem monopólio da União,  
nos termos da lei:  
I - a pesquisa e a lavra de petróleo em  
território nacional;  
II - a pesquisa, a lavra e o processamento de  
minérios nucleares." 
Justificativa: 

A emenda tem por objetivo manter o monopólio nos termos já expressos na Constituição vigente.  
A proposta apresentada pelo relator da Comissão de Sistematização possui um alto teor estatizante e 
impossibilita os empresários brasileiros de terem maior acesso aos investimentos no setor. Já que no 
encontramos em um regime de pleno apoio à livre iniciativa, nada mais justo do que deixar a cargo do 
empresariado nacional, a condução dos rumos das atividades.  
É sugerido que as medidas de regulamentação desse mercado sejam fixadas a nível de legislação ordinária.  
Parecer:   

   A ideia de monopólio, pelas raízes gregas não deixa margem a dúvidas de que se trata de uma presença 
única. Dessa forma e dada a importância do setor para o País, não há por que argumentar sobre a 
impossibilidade de atuação de empresários brasileiros.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13943 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 310, Incisos I a IV.  
Dê-se ao artigo 310, incisos I a IV, do  
Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 310 - Constituem monopólio da União,  
nos termos da lei:  
I - a pesquisa e a lavra de petróleo em  
território nacional;  
II - a pesquisa, a lavra e o processamento de  
minérios nucleares.  
Parágrafo único - A União delegará o  
exercício do monopólio aos Estados que solicitarem  
explorar suas áreas sedimentares que não estejam  
direta ou indiretamente sob efetiva exploração da  
União, ou que não sejam objeto de projetos  
prioritários de investimento do monopólio estatal,  
cabendo aos Estados direitos e deveres  
equivalentes aos previstos no monopólio federal." 
Justificativa: 

A Petrobrás, que em nome da União detém o monopólio da exploração petrolífera tem, em vista da escassez de 
recursos para suas variadas operações, de priorizar certas áreas que considera mais promissoras para 
exploração direta ou sob contratos de risco. 
As áreas sob efetiva exploração não representam, entretanto mais que 5% da área sedimentar do país e de sua 
plataforma continental. A área de “reserva prioritária” atingiria 15%. 
Não há porque denegar aos Estados, plantados em áreas sedimentares, o direito de pedirem delegação da 
União, para explorarem aquelas áreas não incluídas nos programas em curso, ou planejados para imediato 
investimento da Petrobrás. 
Parecer:   

   A ideia de monopólio, pelas raízes gregas não deixa margem a dúvidas de que se trata de uma presença 
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única. Dessa forma e dada a importância do setor para o País, não há por que argumentar sobre a 
impossibilidade de atuação de empresários brasileiros.  
Não vemos, da mesma forma, possibilidade da União delegar o exercício do monopólio do petróleo aos Estados.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13944 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 310, Parágrafo único.  
Acrescente-se ao art. 310 do Projeto de  
Constituição um parágrafo único; com a seguinte  
redação:  
"Art. 310 - ................................  
Parágrafo único - A União delegará o  
exercício do monopólio aos Estados que solicitarem  
explorar suas áreas sedimentares que não estejam  
direta ou indiretamente sob efetiva exploração da  
União, ou que não sejam objeto de projetos  
prioritários de investimento do monopólio estatal,  
cabendo aos Estados direitos e deveres  
equivalentes aos previstos no monopólio federal." 
Justificativa: 

A Petrobrás, que em nome da União detém o monopólio da exploração petrolífera tem, em vista da escassez de 
recursos para suas variadas operações, de priorizar certas áreas que considera mais promissoras para 
exploração direta ou sob contratos de risco. 
As áreas sob efetiva exploração não representam, entretanto, mais que 5% da área sedimentar do país e de sua 
plataforma continental. A área de “reserva prioritária” atingiria 15%. 
Não há porque denegar aos Estados, plantados em áreas sedimentares, o direito de pedirem delegação da 
União, para explorarem aquelas áreas não incluídas nos programas em curso, ou planejados para imediato 
investimento da Petrobrás. 
Parecer:   

   A ideia de monopólio, pelas raízes gregas, não deixa margem a dúvidas de que se trata de uma presença 
única. Não há porque a União delegar o exercício do monopólio aos Estados. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:14125 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dispositivo Alterado: Capítulo I do Título VIII  
(art. 300 a 316)  
Dê-se ao Capítulo I - Dos princípios gerais,  
da intervenção do Estado, do regime de propriedade  
do subsolo e da atividade econômica, do Título  
VIII - Da Ordem Econômica e Financeira (art. 300  
a 316) a seguinte redação:  
TÍTULO VIII  
DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA  
CAPÍTULO I  
DOS PRINCÍPIOS GERAIS, DA INTERVENÇÃO DO ESTADO,  
DO REGIME DE PROPRIEDADE DO SUBSOLO E DA ATIVIDADE  
ECONÔMICA  
[...] 
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Art. 310 - Constituem monopólio da União:  
I - a pesquisa e a lavra das jazidas de  
petróleo e outros hidrocarbonetos fluidos e gás  
natural, existentes no território nacional;  
II - a refinação do petróleo nacional ou  
estrangeiro;  
III - o transporte marítimo do petróleo bruto  
de origem nacional ou de derivados de petróleo  
produzidos no País, e bem assim o transporte, por  
meio de condutos, de petróleo bruto e seus  
derivados, assim como de gás natural de qualquer  
origem;  
IV - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a  
industrialização e o comércio de minerais nucleares.  
[...] 
Justificativa: 

Esta emenda reproduz sugestão que me foi enviada pelo Dr. JOÃO GERALDO PIQUET CARNEIRO, conhecido 
estudioso dos problemas nacionais e que, inclusive, foi destacada personalidade na desburocratização de nossa 
legislação e de nossos procedimentos administrativos.  
A sua experiência, durante anos, no então Ministério da Desburocratização autorizam que o tema seja submetido 
à apreciação dos nobres pares. As sugestões têm por objetivo simplificar, ordenar e dar concisão ao texto 
constitucional.  
O art. 300, busca englobar todos os princípios norteadores da ordem econômica, aproveitando e sintetizando 
dispositivos esparsos da Comissão de Sistematização e realçando outros nele não incluídos ou incluídos de 
forma obscura. Esses princípios são: 

 a propriedade privada dos meios de produção; 

 a função social da propriedade; 

 a harmonia entre os fatores de produção,  

 a livre concorrência e a liberdade da iniciativa; 

 a defesa do consumidor e a repressão a todos as formas de abuso do poder econômico;  

 a proteção do meio ambiente e patrimônio histórico nacional (inovação imprescindível no Brasil); 

 o estímulo ao cooperativismo e a outras formas associativas de produção comercialização.  
O § 1° assegura o caráter suplementar do Estado como produtor e fornecedor de bens e serviços. O § 2° dispõe 
o investimento de capital estrangeiro como agente complementar do desenvolvimento econômico.  
O art. 301, visa assegurar as condições especiais de tratamento da empresa privada nacional.  
O art. 302, procura deslindar o difícil problema da definição de empresa privada nacional. Em substituição aos 
critérios até aqui propostos, o dispositivo fixa alguns parâmetros básicos e serem seguidos pela lei. Assim, a 
definição poderá ser ajustada a cada situação específica. Um desses parâmetros é a nacionalidade da moeda de 
investimento, até então desprezado.  
O art. 303 cuida da situação específica das empresas jornalísticas e de radiodifusão. A principal inovação, de 
ordem técnica, é a substituição do vocábulo “propriedade” pela expressão “controle de capital” mais adequada do 
ponto de vista jurídico.  
O art. 304 trata da intervenção do Estado no domínio econômico (intervenção regulatória que não se confunde 
com a atividade empresarial do Estado). Em linhas gerais, o dispositivo reproduz empresarial do Estado). Em 
linhas gerais, o dispositivo reproduz o art. 303 do projeto, mas elimina o § 4°, que exigir concurso público para a 
contratação de pessoal pelas empresas estatais. Tal exigência e absolutamente incompatível com o regime de 
contratação das empresas privadas às quais os entes estatais produtivos devem assemelhar-se.  
O art. 305, melhora a redação do art. 304 do projeto.  
Os arts. 306 e 307 não inovam em relação ao texto do projeto. No entanto, o art. 308 dá melhor ordenamento ao 
regime de concessão a exploração de jazidas minerais e de energia hidráulica prevendo, inclusive, a hipótese de 
exploração conjunta pelo Brasil com país vizinho, nas áreas de fronteira.  
No art. 310 que trata do monopólio da União na pesquisa e lavra do petróleo e do gás natural, suprimiu-se a 
referência a “gases raros” até porque estes não existem no subsolo.  
No art. 311, que regula o usucapião urbano, eliminou-se do texto do projeto a dimensão do imóvel. Trata-se de 
matéria típica de lei ordinária. Da mesma forma, caberá á lei definir as demais caraterísticas do imóvel urbano 
para fins de usucapião.  
O art. 313 restabelece a norma tradicional das constituições brasileiras sobre navegação marítima.  
Parecer:   

   Parte considerável da emenda representa contribuição positiva, tendo sido já contemplada no texto do Projeto 
de Constituição.  
Um dos aspectos que merecem reparos é o do conceito de empresa nacional. Dada a importância estratégica do 
conceito, parece adequado que ele seja definido já no texto constitucional, vinculando-o ao controle decisório e 
de capital por parte de brasileiros.  
Pela aprovação parcial. 
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   EMENDA:14388 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao artigo 310 a seguinte redação:  
I - A pesquisa, a lavra, o refino, o  
processamento, a distribuição, a venda direta ao  
consumidor final e o transporte marítimo e em  
condutas, do petróleo e seus derivados, e do gás  
natural, em território nacional.  
Parágrafo único. O monopólio descrito no  
inciso I inclui os riscos e resultados decorrentes  
das atividades ali mencionadas, ficando vedado à  
União ceder ou conceder qualquer tipo de  
participação, em espécie ou em valor, em jazidas  
de petróleo, ou gás natural, seja a que pretexto for. 
Justificativa: 

Trata a presente emenda de restabelecer, em sua forma mais rigorosa, o monopólio estatal da exploração de 
petróleo, comprometido seriamente durante os últimos anos, máxime através dos contrários de risco autorizados 
e estimulados pelos governos dos últimos 20 anos.  
Ditos contratos, quanto mais não fossem a contrariedade que representem a dita reserva em favor da Petrobrás, 
precisariam ser denunciados, rescindidos, de qualquer forma, ante a simples evidência de sua nenhuma 
importância socioeconômica para o País.  
Parecer:   

 Quanto ao inciso I, trata-se de matéria afeta, salvo melhor juízo, no que se refere "à venda direta ao 
consumidor final", à legislação ordinária.  
Com alteração da expressão "descrito no inciso I", admite-se como pertinente a matéria do parágrafo único.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:15023 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NELSON AGUIAR (PMDB/ES) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se um inciso V ao Art. 310:  
Art. 310 - ..................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - ......................................  
IV - ........................................  
V - "a pesquisa e a lavra de minerais de  
qualquer natureza no subsolo do território  
brasileiro." 
Justificativa: 

Há um verdadeiro clamor nacional em defesa das reservas minerais que contém o nosso subsolo.  
A forma predatória com que são explorados nossos minerais, inclusive os estratégicos, onde multinacionais 
agem livremente, reclama da Assembleia Constituinte uma ação enérgica e decisiva, sob pena de nosso futuro 
de nação livre ficar irremediavelmente comprometido.  
Não basta discursar, protestar e fazer profissão pública de fé nacionalista. Agir é que é preciso. E a hora é essa. 
Parecer:   

   A participação de empresas estrangeiras no setor mineral é significativa. Entretanto, o custo de oportunidade 
do impacto que provocaria a monopolização do setor para a economia nacional não é desprezível. Dessa forma, 
devemos antes de tudo, traçar uma política mineral objetiva que propicie a substituição de empresas 
estrangeiras por nacionais a médio e longo prazo. Ao mesmo tempo, controlar eficientemente a atuação 
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de multinacionais nessas atividades, de forma a compatibilizá-las com os interesses nacionais.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15664 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 310, INCISO II  
Dê-se ao inciso II do artigo 310 a seguinte redação:  
Art. 310 - ............................. 
II - A refinação, a exportação, a importação  
e o comércio do petróleo nacional ou estrangeiro,  
e seus derivados. 
Justificativa: 

O objetivo da emenda é o de tornar o monopólio mais abrangente, alcançado outros setores estratégicos da 
economia do petróleo e seus derivados, como a exportação, a importação e a comercialização.  
Parecer:   

   A emenda sugere com oportunidade a inclusão no monopólio estatal do petróleo de suas exportações e 
importações. Entretanto, acreditamos que a monopolização do transporte de petróleo, resultará no controle pela 
Petrobrás de sua comercialização.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:15674 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 310  
Inclua-se no art. 310 do Projeto de  
Constituição o seguinte Parágrafo Único:  
Art. 310 - ..................................  
Parágrafo Único - O monopólio a que se refere  
este artigo inclui os riscos de resultados  
decorrentes das atividades ali mencionadas,  
ficando vedada à União ceder ou conceder qualquer  
tipo de participação em espécie ou em valor, em  
Jazidas de petróleo ou gás natural, seja a que  
pretexto for. 
Justificativa: 

Trata a presente emenda de restabelecer, em sua forma mais rigorosa, o monopólio estatal da exploração de 
petróleo, comprometido seriamente durante os últimos anos, máxime através dos contrários de risco autorizados 
e estimulados pelos governos dos últimos 20 anos.  
Ditos contratos, quanto mais não fossem a contrariedade que representem a dita reserva em favor da Petrobrás, 
precisariam ser denunciados, rescindidos, de qualquer forma, ante a simples evidência de sua nenhuma 
importância socioeconômica para o País.  
Parecer:   

 Os contratos de Serviço de Exploração de Petróleo com Cláusulas de Risco, foi um ato típico de desrespeito à 
Constituição e ao povo brasileiro pela ditadura militar e autoritária. O monopólio estatal do Petróleo, como dispõe 
o art. 310 do Projeto, continua impedindo essa prática, desde que seja cumprido.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:16011 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 310  
Acrescente-se ao Artigo 310 o seguinte  
Parágrafo Único:  
Art. 310 - ..................................  
Parágrafo Único - O monopólio descrito no  
caput inclui os riscos e resultado decorrentes das  
atividades ali mencionadas, ficando vedado à União  
ceder ou conceder qualquer tipo de participação,  
em espécie ou em valor, em jazidas de petróleo ou  
de gás natural, seja a que pretexto for. 
Justificativa: 

Os contratos de risco são ilegais e inconstitucionais pois ferem a Lei  2004, de 03.10,53, resultado da campanha 
popular “O Petróleo é Nosso” e o artigo 169 da atual Constituição conforme atestam vários juristas como Pontes 
de Miranda, Afonso Arinos, Euzébio Rocha, dentre outros. 
Esses contratos não trouxeram quaisquer benefícios ao país nos seus doze anos de existência, com 
investimentos insignificantes, sem qualquer contribuição tecnológica.  
Parecer:   

Os contratos de Serviço de Exploração de Petróleo com Cláusulas de Risco, foi um ato típico de desrespeito à 
Constituição e ao povo brasileiro, pela ditadura militar e autoritária. O monopólio estatal do Petróleo, como 
dispõe o art. 310 do Projeto, continua impedindo essa prática, desde que seja cumprido. Dessa forma é 
necessário a inclusão de dispositivo específico. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:16012 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 310, Inciso II  
O Inciso II do Artigo 310 passa a ter a  
seguinte redação:  
Art. 310 - ..................................  
II - A refinação do petróleo, incluindo o gás  
natural, nacional ou estrangeiro. 
Justificativa: 

O gás natural é uma das formas pelas quais o petróleo se apresenta na natureza. Para manter coerências com 
os Incisos I e III o gás natural foi explicitado. Não se pretende, ao incluir o gás natural, referir-se à petroquímica, 
mas, apenas ao processamento do gás natural para extração da gasolina e outros derivados feito habitualmente 
pela Petrobrás.  
Parecer:   

 Consideramos desnecessária a inclusão da refinação do gás natural, como monopólio da União.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:16014 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITVO EMENDADO: ARTIGO 310  
Inclua-se no Art. 310 o seguinte inciso:  
Art. 310 - ..................................  
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V - A importação de petróleo bruto e seus  
derivados, assim como de gás natural. 
Justificativa: 

A importação de petróleo e derivados já é monopólio da União exercido pela Petrobrás através do Decreto 
53.337 de 23 de dezembro de 1963, de forma a otimizar as diversas fontes de suprimento, constituindo-se num 
mecanismo valioso de contrapartida para promover o incremento e a diversificação das exportações brasileiras, 
seja de matérias primas, seja de produtos industrializados, sendo assim altamente vantajosa para a economia 

nacional. 
Parecer:   

  Não somente as importações, mas também as exportações devem constituir monopólio da União.  
Pela Aprovação Parcial. 
   
   EMENDA:16294 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
- incluir no artigo 310 do Projeto de  
Constituição o seguinte inciso:  
V - o transporte terrestre e a distribuição  
de derivados de petróleo, que poderão ser  
concedidos ou autorizados e brasileiros ou  
empresas nacionais. 
Justificativa: 

Não se justifica que o transporte terrestre e a distribuição de petróleo possam, como o são, ser feitos e 
controlados pelas grandes empresas multinacionais. Neste setor, que deveria ser monopolizado, os 
investimentos não demandam grandes aportes de capitais, nem tecnologia, razão pela qual devem ser 
nacionalizadas.  
Parecer:   

As atividades de "distribuição e comércio" do petróleo sempre foram liberadas, sem prejuízo da soberania 
nacional sobre o petróleo, à iniciativa privada, que as exerce com eficiência. Não há porque estender a ação do 
Estado, aumentando sua interferência na economia, sobre um setor que tem funcionado razoavelmente nas 
mãos da iniciativa privada.  
Por essas razões, somos pela rejeição da presente emenda. 
   
   EMENDA:16805 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo emendado; Artigo 310 do Projeto de Constituição  
EMENDA  
No Artigo 310 do Projeto de Constituição  
incluir o seguinte parágrafo:  
"O monopólio descrito no caput inclui os  
riscos e resultados decorrentes das atividades ali  
mencionadas, ficando vedado à União ceder ou  
conceder qualquer tipo de participação, em espécie  
ou em valor, em jazidas de petróleo ou de gás  
natural, seja a que pretexto for". 
Justificativa: 

Os contratos de risco são ilegais e inconstitucionais pois ferem a Lei  2004, de 03.10,53, resultado da campanha 
popular “O Petróleo é Nosso” e o artigo 169 da atual Constituição conforme atestam vários juristas como Pontes 
de Miranda, Afonso Arinos, Euzébio Rocha, dentre outros. 
Esses contratos não trouxeram quaisquer benefícios ao país nos seus doze anos de existência, com 
investimentos insignificantes, sem qualquer contribuição tecnológica.  
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Parecer:   

 Os contratos de Serviço de Exploração de Petróleo com Cláusulas de Risco, foi um ato típico de desrespeito à 
Constituição e ao povo brasileiro pela ditadura militar e autoritária. O monopólio estatal do Petróleo como dispõe 
o art. 310 do Projeto, continua impedindo essa prática, desde que seja cumprido.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:16806 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo emendado: Artigo 310 do Projeto de Constituição  
EMENDA  
No Artigo 310 incluir o inciso: "A importação  
de petróleo bruto e seus derivados, assim como de  
gás natural". 
Justificativa: 

A importação de petróleo e derivados já é monopólio da União exercido pela Petrobrás através do Decreto 
53.337 de 23 de dezembro de 1963, de forma a otimizar as diversas fontes de suprimento, constituindo-se num 
mecanismo valioso de contrapartida para promover o incremento e a diversificação das exportações brasileiras, 
seja de matérias primas, seja de produtos industrializados, sendo assim altamente vantajosa para a economia 

nacional. 
Parecer:   

 Não somente as importações, mas também as exportações devem constituir monopólio da União.  
Pela Aprovação Parcial. 
   
   EMENDA:16807 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado: Inciso II do Art. 310 do  
Projeto de Constituição.  
EMENDA  
No Artigo 310 do Projeto de Constituição  
substituir o Inciso II por: "A refinação do  
petróleo, incluindo o gás natural, nacional ou  
estrangeiro". 
Justificativa: 

O gás natural é uma das formas pelas quais o petróleo se apresenta na natureza. Para manter coerências com 
os Incisos I e III o gás natural foi explicitado. Não se pretende, ao incluir o gás natural, referir-se à petroquímica, 
mas, apenas ao processamento do gás natural para extração da gasolina e outros derivados feito habitualmente 
pela Petrobrás.  
Parecer:   

 Pela rejeição. Pelas peculiaridades do refino do gás natural, diferente do petróleo, não se considera necessário 
estabelecer no texto constitucional o monopólio do seu refino. Trata-se de processo menos complexo que poderá 
ser realizado possivelmente pelo próprio usuário, razão pela qual rejeitamos a presente emenda. 
   
   EMENDA:17111 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
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Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
No artigo 310 incluir o inciso: "A importação  
de petróleo bruto e seus derivados, assim como de  
gás natural".  
Renumerem-se os demais. 
Justificativa: 

A importação de petróleo e derivados já é monopólio da União exercido pela Petrobrás através do Decreto 
53.337 de 23 de dezembro de 1963, de forma a otimizar as diversas fontes de suprimento, constituindo-se num 
mecanismo valioso de contrapartida para promover o incremento e a diversificação das exportações brasileiras, 
seja de matérias primas, seja de produtos industrializados, sendo assim altamente vantajosa para a economia 

nacional. 
Parecer:   

 Não somente as importações, mas também as exportações devem constituir monopólio da União.  
Pela Aprovação Parcial. 
   
   EMENDA:17210 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - Art. 310, inciso III.  
Suprima-se o inciso III, do artigo 310, do  
Projeto de Constituição, por impróprio e por  
atentar contra o interesse público. 
Justificativa: 

Considerar monopólio “o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados de petróleo 
produzidos no País” é impedir a expansão do transporte marítimo e da participação da iniciativa privada em 
escala mais significativa dentro do universo da economia nacional.  
Nota-se um crescente impacto na produção nacional de petróleo, sobretudo com a descoberta de novos campos 
petrolíferos, quer no continente, como na plataforma oceânica. O fenômeno ensejará maior exigência de 
transporte dos pontos de extração, aos de refino e, depois, aos de consumo, mediante procedimentos de 
agilização que movimentam a economia e produzam resultados econômicos e financeiros imediatos.  
A privatização do setor de transporte marítimo, quanto ao petróleo bruto e a seus derivados, representa um 
retrocesso na visão privatizadora da moderna relação estado/sociedade, observada não apenas nos países 
capitalistas, mas mesmo naqueles orientados politicamente para o poderio de Estado e o seu domínio sobre 
pessoas e instituições.  
Nada impede que o Estado participe e mesmo concorra dentro do setor. Mas, igualmente, nenhuma razão de 
Estado há que justifique este monopólio, considerando-se, inclusive, que o transporte não é uma atividade fim.  
Os mesmos argumentos se aplicam ao transporte por meio de condutos.  
Deve ser levada em consideração a crescente constatação de que o Estado sempre labora em desfavor de si 
mesmo quando procura desenvolver atividade própria ao setor privado da economia. O transporte é, por 
natureza, uma atividade econômica que encontra no monopólio um favor de encarecimento de seus custos, que 
entretanto, se revelam mais baratos dentro de um sistema adequado de competição e de concorrência. Não há 
como manter-se, pois, o inciso III, ao artigo 310, dispositivo que merece ser suprimido do Projeto de 
Constituição.  
Parecer:   

   O monopólio do transporte marítimo do petróleo Bruto ou de derivados produzidos no País, não impedirá a 
expansão do transporte marítimo e nem a participação da iniciativa privada na economia nacional. Pelo contrário 
achamos que poderá expandir a indústria naval e torná-la mais atrativa aos investimentos privados.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:17377 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
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Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
Suprima-se a expressão "gás natural", do  
inciso III, do art. 310 que dispõe o seguinte:  
Art. 310 - Constituem monopólio da União:  
III - O transporte marítimo do petróleo de  
origem nacional ou de derivados do petróleo  
produzidos no País, e bem assim, o transporte, por  
meio de condutos, de petróleo bruto e seus  
derivados, assim como de gases raros e gás natural  
de qualquer origem.  
A emenda procura estender esse monopólio ao  
gás natural, justamente no momento em que alguns  
Estados da Federação, mormente São Paulo e Rio  
de Janeiro, e o setor privado se capacitaram para  
executar essa tarefa, aliviando a Petrobrás dos  
vultuosos investimentos que seria obrigada a  
realizar com o novo encargo legal que a emenda  
pretende lhe imputar. 
Justificativa: 

A crise energética mundial e o perfil da produção e consumo de energia no País, aliada ao interminável conflito 
que atinge a principal fonte de petróleo do mundo, recomendam uma concentração de esforços na área de 
pesquisa e produção, não havendo qualquer justificativa para retirar os parcos recursos dessa área para 
colossais investimentos, que Estados da Federação e o Setor Privado podem realizar com a mesma técnica e 
competência. 
Essa extensão do monopólio da Petrobrás, ao invés de fortalece-la, vai paradoxalmente, provocar o seu 
enfraquecimento, porque, impondo a transferência de recursos da área mais essencial à segurança e do 
desenvolvimento do País (a produção), para uma área de menos prioridade (transporte de gás), onde já existe 
capacitação nacional, fará com que a empresa se distancie da autossuficiência de petróleo, abrindo espaço para 
críticas e contestações. 
Parecer:   

   O inciso III, do art. 310 do Projeto já atende o objetivo pretendido pelo autor.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:17466 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   

 Substitua-se o inciso IV do art. 310, pelo seguinte:  
Inciso IV - "O incentivo à pesquisa da fissão  
atômica com fins bélicos ou para energia nuclear  
só será permitido, antes que fiquem esgotadas  
todas as alternativas energéticas existentes no país." 
Justificativa: 

Com esta emenda procura-se impedir que o Brasil entre no campo nuclear com fins bélicos ou manipule esse 
tipo de energia que constitui um atentado à humanidade e ainda traz séria agressão ao meio-ambiente.  
Parecer:   

   A matéria de que trata a presente emenda pertence a uma Política nacional de energia nuclear e deve ser 
objeto de legislação específica.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:17569 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
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Inclua-se, onde couber, no Capítulo I, do Título VIII.  
"Art. - As jazidas, as minas e demais  
recursos minerais, os potenciais de energia  
hidráulica e as reservas de água subterrânea  
constituem propriedade distinta da do solo, para  
efeito de exploração ou do aproveitamento  
industrial, e pertencem à Nação Brasileira de  
forma inalienável e imprescritível sendo, como  
tal, administrados pela União.  
Art. - O aproveitamento industrial dos bens  
minerais, nos termos da lei, obedecerá, dentre  
outros, os seguintes critérios:  
I - A lavra somente será realizada por  
brasileiro ou empresa constituída e com sede no  
País, cujo controle decisório e de capital  
pertença a brasileiros, sempre no interesse  
nacional e por tempo determinado.  
II - A lavra deve encerrar, necessariamente,  
um compromisso social com a população, tendo o  
minerador responsabilidade na promoção do  
desenvolvimento econômico-social do Estado e do  
Município onde se localize a mina.  
III - O minerador pagará uma indenização pelo  
direito de realizar a lavra, definida caso a caso,  
que integrará um fundo de exaustão dos recursos  
minerais, destinado à promoção do desenvolvimento  
econômico-social do Estado e do Município onde se  
localize a mina.  
Parágrafo Único - As obrigações do minerador  
previstas neste artigo serão negociadas com a  
União e o Estado onde se localize a mina.  
Art. - Constituem monopólio da União:  
I - A pesquisa, a lavra, a refinação, o  
processamento, a importação e exportação, o  
transporte marítimo e em condutos, do petróleo e  
seus derivados e do gás natural, em território nacional.  
II - A pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a  
industrialização e o comércio de minérios  
nucleares e materiais férteis e físseis.  
Parágrafo Único - O monopólio descrito neste  
artigo, inclui os riscos e resultados decorrentes  
das atividades nele mencionadas, ficando vedado à  
União ceder ou conceder qualquer tipo de  
participação, em espécie ou valor. 
Justificativa: 

A emenda proposta constitui-se em uma reivindicação da Coordenação Nacional do Geólogos, da Federação 
Nacional dos Engenheiros, da Sociedade Brasileira de Geologia, da Associação dos Engenheiros de Petrobras, 
da Coordenação Nacional das Associações de Empregados da CPRM e da Frente Municipalista Nacional. Além 
disso, acorda as questões da exploração dos minérios e do monopólio do petróleo de forma nacionalista, visando 
preservar a soberania e as riquezas do País das investidas constantes do capital estrangeiro.  
O atual texto do Projeto de Constituição, transcrevendo os artigos aprovados arbitrariamente na Comissão 
Temática da Ordem Econômica, longe de atenderem os interesses do País, servem como uma luva aos 
interesses do grande capital multinacional e das grandes potências estrangeiras. Faz-se necessário, portanto, 
uma profunda alteração no Projeto de Constituição para que a independência e a soberania do País sejam 
resguardadas.  
Parecer:   

   A presente proposição, não obstante a sua importância no que diz respeito a monopolização das exportações e 
importações de petróleo e a inclusão de águas subterrâneas, mistura questões de ordem constitucional com 
aquelas que merecem tratamento em legislação ordinária específica, bem como, trata dos contratos de riscos 
que se encontram impedidos na forma do que dispõe o parágrafo único do art. 310.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:17908 REJEITADA 
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Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RUBEM MEDINA (PFL/RJ) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado: art. 310, incisos I, II e III.  
Convertam-se os incisos I, II e III do art.  
310, no inciso I, com a redação abaixo,  
conferindo-se nova numeração ao inciso IV:  
Artigo 310. - Constituem monopólio da União:  
I - a pesquisa, a lavra e a refinação do  
petróleo, sob todas as suas formas, inclusive a do  
gás natural, a do óleo do xisto betuminoso e  
pirobetuminoso e de quaisquer outros  
hidrocarbonetos, no território ou na plataforma  
submarina nacionais, bem assim, até onde se  
estender a soberania assumida pelo País, e ainda,  
a importação, a exportação e o transporte marítimo  
ou em condutos do próprio petróleo, tal como  
conceituado no início deste artigo, e de seus  
derivados, limitado o monopólio do transporte  
marítimo ao petróleo e seus derivados de produção  
nacional:  
II - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a  
industrialização e o comércio de minerais  
nucleares.  
Parágrafo único. O monopólio de que trata o  
inciso I, deste artigo não abrange a indústria  
petroquímica, cujas atividades serão reguladas por  
lei. 
Justificativa: 

A rigor, nada aqui se inova. 
A pesquisa e a lavra já estão contempladas no art. 1°, inciso I, da Lei n° 2.224, de 03, 10, 53, e no art. 169, da 
Emenda Constitucional n° 1, de 17.10.69. 
A refinação e o transporte marítimo e por condutos também são atividades abrangidas pelo monopólio instituído 
pela citada Lei n° 2.004, de 1953 (art. 1°, incisos II e III).  
Quanto à importação e à exportação do petróleo e seus derivados, é certo que tais atividades são exercidas 
exclusivamente pela PETROBRÁS, como órgão executor do monopólio, assim legalmente qualificada (Lei n° 
2.004, de 1953, art. 2°, inciso II), por força das circunstâncias a que alude a justificação das normas 
regulamentares contidas no Decreto n° 53.337, de 23.12.63.  
É de se observar, ademais, que, segundo os livros técnicos e os pronunciamentos de todos os órgãos 
especializados, brasileiros e estrangeiros, o gás natural é considerado espécie do gênero “petróleo”, bem assim 
que, ao se referir a “gases raros”, quis a Lei n° 2.004, de 1953, aludir, inequivocamente, ao gás natural.  
Finalmente, não faz mais a emenda que reproduzir o que este explícito no art. 310, “caput” do Projeto e tornar 
explícito o que nele se acha iniludivelmente implícito, tendo em vista a delicadeza do assunto.  
A distribuição permanece excluída do monopólio e as atividades da indústria petroquímica também dele se 
excepcionam, no parágrafo único.  
Parecer:   

   A forma como está redigido o artigo 310 atende melhor a técnica legislativa.  
Pela Rejeição. 
   
   EMENDA:18146 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 310 do Título VIII, Capítulo I,  
a seguinte redação, suprimindo-se igualmente seus  
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incisos e acrescentando-se 3 (três) parágrafos:  
"Art. 310 - A pesquisa, a lavra, a refinação,  
o processamento, a importação, a exportação, o  
transporte marítimo e em condutos de petróleo e  
seus derivados, e do gás natural, em território  
nacional, constituem monopólio da União.  
§ 1o. A comercialização e distribuição dos  
derivados de petróleo e do álcool combustível será  
feita somente por empresas nacionais.  
§ 2o. As empresas nacionais a que se refere o  
"caput" do artigo anterior, são aquelas cujo  
controle de capital pertença a brasileiros e que,  
constituída e com sede no País, nele tenha o  
centro de suas decisões.  
§ 3o. O monopólio da União na pesquisa,  
lavra, refinação, processamento, comercialização e  
distribuição do petróleo e seus derivados e do gás  
natural, inclui todos os riscos e resultados  
decorrentes, ficando vedada a cessão ou concessão  
de qualquer tipo de participação em espécie ou em  
valor, em jazidas de petróleo ou de gás natural,  
seja a que pretexto for." 
Justificativa: 

A presente emenda tem por finalidade ampliar e melhor explicitar o monopólio estatal do petróleo, bem como 
garantir às empresas nacionais a comercialização e distribuição dos derivados do petróleo e do álcool 
combustível. 
Não obstante a Petrobrás já deter 33% da distribuição, não há por que permitir a participação de empresas 
multinacionais nessas atividades que não requerem tecnologia desconectada ao país, obtendo lucros 
formidáveis, em detrimento da própria empresa estatal ou de outras empresas nacionais privadas. 
A necessidade de fortalecimento e ampliação do monopólio estatal, exercido pela Petrobrás, resulta do sucesso 
que vem obtendo esta empresa, não só na redução de nossa dependência energética externa, mas também no 
abastecimento do mercado nacional de derivados, em condições de segurança e aos menores custos possíveis. 
Neste sentido, cabe ressaltar que a Petrobrás distribuidora vem montando postos pioneiros em regiões não 
atendidas pelas empresas multinacionais do setor. 
Assim, tive a preocupação de propor a presente norma, no sentido de contribuir para o decisivo papel que a 
Petrobrás vem exercendo no fortalecimento da iniciativa privada, notadamente a de capital nacional, com 90% de 
suas encomendas feitas no mercado interno e em diversos setores econômicos: engenharia, bem de capital, 
indústria naval, químico e de fertilizantes etc. 
Com relação ao parágrafo terceiro, objetivamos encerrar os contratos de risco celebrados pela Petrobrás com 
empresas nacionais e/ou estrangeiras e impedir que novos contratos da espécie sejam celebrados. 
Esses contratos de risco só foram autorizados em razão do regime militar autoritário permitindo a quebra do 
monopólio estatal. 
Trata-se de um fato lamentável na história do Brasil, na medida em que a Lei nº 2.004/53, que instituiu o 
monopólio estatal do petróleo, resumiu da tomada de consciência do povo brasileiro da importância do setor 
energético e, em particular, da indústria do petróleo no desenvolvimento econômico e social dos povos. 
Como a questão do petróleo, no regime autoritário passou a ser discutida num círculo cada vez mais restrito, a 
articulação do grande capital multinacional induziu à anulação do monopólio estatal. 
Essa escalada teve início em 1965 através da promulgação de três decretos-lei. O primeiro resistiu as refinarias 
privadas nacionalizadas aos seus antigos proprietários; o sentido retirou a petroquímica do monopólio e o 
terceiro retirou o xisto do monopólio. 
Em segunda, a partir de 1970, seguindo orientação governamental, a Petrobrás foi induzida a reduzir 
relativamente o esforço exploratório em território nacional, comprometendo o seu objetivo maior, que é conseguir 
a auto-suficiência nacional no campo do petróleo. 
Em, 1972, a diretoria da Petrobrás decidiu associá-la às multinacionais na exploração, produção e refino de 
petróleo fora do país (contrato de risco). Foi a preparação do argumento da “contrapartida”, para justificar os 
contratos no Brasil. 
Finalmente, em 09 de outubro de 1975, a nação assistiu perplexa o general Geisel, através de rede nacional de 
rádio e televisão, informando que a partir de então as empresas multinacionais estavam autorizadas a explorar 
petróleo no Brasil, bastando que assinassem os chamados “contratos de serviço de exploração de petróleo com 
cláusulas de risco. ” 
Era o fim do monopólio de forma autoritária, contrastando com a forma democrática com que foi instituído. Em 11 
anos, esses contratos não contribuíram com uma gota sequer de óleo para a nossa autossuficiência, permitiu o 
ingresso de irrisórios US$ 350 milhões – comparados com os investimentos da Petrobrás, entre 1978 e 1985, da 
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ordem de U$ 5,9 bilhões – e uma única descoberta de gás natural pela Pecten-Shell que só terá condições de 
produzir em 1990. 
Parecer:   

   As formas de monopólio propostos no caput do art. 310 da Emenda, exceto quanto à importação e exportação, 
já constam do texto do projeto.  
A comercialização e distribuição dos derivados do petróleo, nos termos do substitutivo, não são objeto de 
monopólio por se referirem a atividades em parte exercidas, e com relativa eficiência, pela iniciativa privada, não 
justificando-se estender a interferência do Estado sobre mais esse segmento da economia.  
O § 2o. deve ser desconsiderado, por problemas de técnica legislativa: ele trata de " empresas nacionais a que 
se refere o caput do artigo anterior" e no caput do artigo não nenhuma referência a "empresas nacionais".  
Pelas razões acima expostas fica também prejudicada a matéria objeto do § 3o. da Emenda, pelo que somos 
pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:18478 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   

   Emenda Supressiva e Aditiva  
Suprima-se os artigos 306, 307, 308, 309 e  
310, acrescentando-se os artigos que seguem e  
renumerando-se os demais.  
ART. ... As jazidas e demais recursos  
minerais e os potenciais de energia hidráulica  
constituem propriamente distinta da do solo para  
efeito de exploração ou aproveitamento industrial,  
e pertencem à União e são inalienáveis.  
ART. ... A exploração e o aproveitamento  
industrial dos recursos minerais e dos potenciais  
de energia hidráulica, nos termos da lei,  
obedecerão, dentre outros, os seguintes critérios:  
I - Ao proprietário do solo é assegurada a  
participação nos resultados da lavra;  
II - A título de indenização pela exaustão da  
jazida, parcela dos resultados da lavra, definida  
caso a caso, integrará um Fundo de Exaustão dos  
Recursos Minerais destinado à promoção do  
desenvolvimento socioeconômico do Estado e do  
Município onde se localiza a mina;  
III - A pesquisa e a lavra dos recursos  
minerais, bem como o aproveitamento dos potenciais  
de energia hidráulica, depende de autorização ou  
concessão do Poder Público, contratadas sempre no  
interesse nacional e por prazo determinado, não  
podendo ser transferidas sem prévia anuência do  
poder concedente;  
IV - A garimpagem será permitida em áreas  
especialmente reservadas e será realizada somente  
por garimpeiro ou empresa de garimpagem;  
§ 1o. - A lavra de bens minerais, só será  
feita por empresa nacionais.  
§ 2o. - Aos Estados serão conferidos os  
poderes de participar do processo de fiscalização.  
ART. ... Constituem monopólio da União:  
I - A pesquisa, a lavra, o refino, o  
processamento, a importação, o transporte marítimo  
e em conduto, do petróleo e seus derivados e do  
gás natural, em território nacional;  
II - A pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a  
industrialização e o comércio dos minerais  
nucleares;  
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Parágrafo único - O monopólio descrito neste  
artigo inclui os riscos e resultados decorrentes  
das atividades ali mencionadas, ficando vetado à  
União conceder qualquer tipo de participação em  
espécie ou valor.  
ART. ... O aproveitamento dos potenciais de  
energia hidráulica e a lavra de recursos minerais  
em terras indígenas e em faixa de fronteira, será  
definida em lei especial. 
Justificativa: 

O setor mineral, elemento principal da nossa emenda, pela particularidade de trabalhar com um bem não 
renovável e finito – o minério – e de interesse estratégico no desenvolvimento econômico do País, sendo fator, 
no mundo moderno, de independência e soberania, deve ter no novo texto constitucional um tratamento 
diferenciado.  
Devemos garantir a propriedade dos recursos minerais, da maneira inalienável, para a União, pois nesta garantia 
reside parte da nossa soberania.  
Por outro lado, o estabelecimento da figura da concessão contratada e por tempo determinado, imprimirá ao 
setor mineral maior agilidade, resguardando também os interesses nacionais.  
As outras sugestões apresentadas como a criação do Fundo de Exaustão dos Recursos Minerais, o 
estabelecimento do monopólio estatal do petróleo e dos minerais nucleares e os demais pontos levantados são, 
ao nosso ver, o mínimo indispensável para garantir a viabilidade econômica e administrativa do setor, bem como 
o seu comprometimento com o social.  
Parecer:   

 Conquanto altamente meritória, a emenda estabelece normas que ampliam, além dos limites fixados na 
elaboração do projeto, o espaço de atuação das matérias conteúdo dos artigos 306 a 310 do projeto, salvo 
melhor juízo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:18482 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RAQUEL CAPIBERIBE (PMDB/AP) 
Texto:   

   Manutenção do art. 310 e seus incisos do  
Projeto de Constituição:  
"Art. 310. Constituem monopólio da União:  
I - a pesquisa e a lavra das jazidas de  
petróleo e outros hidrocarbonetos fluidos, gases  
raros e gás natural, existentes no território nacional;  
II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;  
III - o transporte marítimo do petróleo bruto  
de origem nacional ou de derivados de petróleo  
produzidos no País, e bem assim o transporte, por  
meio de condutos, de petróleo bruto e seus  
derivados, assim como de gases raros e gás  
natural, de qualquer origem;  
IV - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a  
industrialização e o comércio de minerais  
nucleares." 
Justificativa: 

A manutenção do dispositivo é de capital importância como reforço à soberania nacional e para o controle sobre 
a intervenção do capital estrangeiro na mineração. 
Parecer:   

   A presente emenda retrata o posicionamento da maioria dos senhores constituintes.  
Pela Aprovação. 
   
   EMENDA:18622 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao art. 310 um parágrafo único,  
com a seguinte redação:  
"Parágrafo único: Não será permitida a  
realização de contratos de risco com empresas  
estrangeiras para prospecção de petróleo em  
território nacional. - Os contratos existentes  
serão rescindidos, na forma da lei." 
Justificativa: 

A nação assistiu, estarrecida, na época da ditadura, a abertura do monopólio estatal do petróleo através dos 
contratos de risco.  
Passados vários anos, nenhuma empresa estrangeira conseguiu encontrar petróleo (ou não desejou) nas áreas 
de suas concessões, ao passo que a estatal brasileira (Petrobrás) vem marcando sucessivos sucessos na 
localização de novas jazidas.  
Ao que parece, as empresas estrangeiras se contentam em mapear o território nacional, funcionando como 
verdadeiras espiãs numa área estratégica, de tamanha referência, como a da exploração petrolífera.  
Essa atividade nociva aos interesses nacionais precisa ser coibida definitivamente.  
Parecer:   

   O parágrafo único, do art. 305, através de redação mais apropriada, atende a pretensão do autor.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:18628 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao art. 310 mais um item, com a  
seguinte redação:  
I, II, III, IV.........................  
V "Importação e exportação de petróleo e seus  
derivados". 
Justificativa: 

Nosso propósito é ampliar em favor da União o monopólio do petróleo: pesquisa, lavra, refino, transporte 
marítimo, enriquecimento, industrialização e comércio de minerais nucleares, já estão consagrados no texto do 
Projeto Bernardo Cabral.  
A importação e exportação de petróleo e seus derivados havia no esquecimento.  
Parecer:   

   Trata-se de emenda oportuna que contribui para a eficácia do monopólio estatal do petróleo.  
Pela Aprovação. 
   
   EMENDA:18695 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   

   De acordo com o disposto no § 2o. do art. 23  
do Regimento Interno da Assembleia Nacional  
Constituinte, dê-se aos Capítulos I e III do  
Título VIII - da Ordem Econômica e Financeira a  
seguinte redação:  
Dê-se ao Título VIII a seguinte redação:  
Da Ordem Econômica e Financeira  
Capítulo I  
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Do Princípios Gerais  
[...] 
Art. 189. Constituem monopólio da União:  
I - a pesquisa e a lavra das jazidas de  
petróleo e outros hidrocarbonetos fluidos, gases  
raros e gás natural;  
II - a refinação do petróleo nacional ou  
estrangeiro;  
III - o transporte marítimo, a importação e  
exportação de petróleo bruto ou de derivados de  
petróleo produzidos no País, e bem assim o  
transporte, por meio de condutos, de petróleo  
bruto e seus derivados, assim como de gases e gás  
natural, de qualquer origem; e  
IV - a pesquisa, a lavra o enriquecimento, o  
reprocessamento, a industrialização e o comércio  
de minerais nucleares.  
Parágrafo único - O monopólio previsto no  
"caput" inclui os riscos e resultados decorrentes  
das atividades ali mencionadas, vedado à União  
ceder ou conceder qualquer tipo de participação,  
em espécie ou em valor, na exploração de jazidas  
de petróleo ou gás natural.  
[...] 
Justificativa: 

A redação ora proposta, de dispositivos correlatos contempla os aspectos de mérito do tema as aspirações 
sociais do povo brasileiro, a representatividade constituinte de seus signatários e a sistematização adequada à 
técnica legislativa nos termos dos debates e acordos efetuados.  
Parecer:   

   O ilustre senador José Richa e outros apresentam uma emenda substitutiva ao Título VIII do projeto de 
constituição. Examinando detidamente as sugestões da Sua Excelência, podemos nos apropriar de uma série de 
princípios, os quais incorporamos no substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:18751 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao art. 310 o seguinte  
§ Único - Para a instalação de usinas  
nucleares, lei complementar estabelecerá a forma  
plebiscitária de consulta prévia às populações das  
áreas afetadas, a ser feita sob a orientação da  
Justiça Eleitoral. 
Justificativa: 

A presente emenda, que coletamos e oferecemos à consideração da Assembleia Nacional Constitucional, foi por 
nós recolhida do acervo de proposta oferecidas, em texto coordenado, por Comissão Interpartidária da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espirito Santo. 
Parecer:   

   Leis complementares poderão estabelecer formas de consultas à sociedade, sobre quaisquer problemas, 
independentemente de constar tal prescrição em texto constitucional. Por essa razão somos pela rejeição da 
Emenda. 
   
   EMENDA:18872 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 310, Inciso II  
Acrescente-se, após a palavra "refinação" a  
expressão, "distribuição e comércio". 
Justificativa: 

Os brasileiros patriotas e de bom senso não podemos aceitar que o Estado aplique os recursos que são fruto do 
trabalho de todo o povo para pesquisar, transportar e refinar o petróleo para que depois empresas estrangeiras, 
sem gastar um centavo, possam auferir grandes lucros explorando apenas o comércio dos derivados do 
petróleo. Atualmente, basta às empresas como a Esso, Shell, Atlantic e outras montar um escritório e adquirir um 
telefone, para ter em mão um grande negócio, sem aplicar um dólar sequer na pesquisa, lavra e refinação do 
óleo negro.  
Parecer:   

 As atividades de "distribuição e comércio" do petróleo sempre foram liberadas, sem prejuízo da soberania 
nacional sobre o petróleo, à iniciativa privada, que as exerce com eficiência. Não há porque estender a ação do 
Estado, aumentando sua interferência na economia, sobre um setor que tem funcionado razoavelmente nas 
mãos da iniciativa privada. Por essa razão, somos pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:19096 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SEVERO GOMES (PMDB/SP) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 310, do Projeto de  
Constituição, nova redação, com o acréscimo de um  
parágrafo único, nos termos seguintes:  
"Art. 310 - Constituem monopólio da União:  
I - a pesquisa e a lavra das jazidas de  
petróleo de e outros hidrocarbonetos fluídos,  
gases raros e gás natural;  
II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;  
III - a importação e exportação dos produtos  
previstos nos itens I e II;  
IV - o transporte marítimo do petróleo bruto  
de origem nacional ou de derivados de petróleo  
produzidos no País, e bem assim o transporte, por  
meio de condutos, de petróleo bruto e seus  
derivados, assim como de gases raros e gás  
natural, de qualquer origem;  
V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o  
reprocessamento, a industrialização e o comércio  
de minerais nucleares.  
Parágrafo único - O monopólio previsto no  
caput deste artigo inclui os riscos e resultados  
decorrentes das atividades ali mencionadas, vedado  
à União ceder ou conceder qualquer tipo de  
participação, em espécie ou em valor na exploração  
de jazidas de petróleo ou gás natural." 
Justificativa: 

As modificações têm por objeto aperfeiçoar a redação da norma constitucional, incluindo dentre as atividades 
monopolizadas pela União, a importação e exportação do petróleo bruto ou de seus derivados, assim com o 
reprocessamento de minerais nucleares.  
Além disso, estabeleceu-se no parágrafo único proposto a expressa vedação aos contratos de risco que 
representam séria ameaça à inteireza do monopólio estatal cuja regulação ora se aperfeiçoa.  
Parecer:   

   As modificações propostas realmente aperfeiçoam o texto do Projeto, incluindo entre as formas de monopólio, 
de forma explícita, a importação e exportação do petróleo bruto de seus derivados, bem como o 
reprocessamento de minerais nucleares.  
Oportuna, igualmente, a inclusão do parágrafo único, vedando os contratos de risco que ameaçam e conflitam 
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com o monopólio proposto pelo artigo em questão e cuja inutilidade já é pública e notória à sociedade brasileira.  
Por essas razões somos pela aprovação da Emenda. 
   
   EMENDA:19099 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   

 Substituam-se os itens I, II e III do art.  
310 pela redação abaixo, que passa a figurar como  
item I do mesmo artigo, no Projeto de Constituição  
da Comissão de Sistematização; renumerando-se o  
atual inciso IV:  
"Art. 310. ..................................  
I - a pesquisa, a lavra, a refinação e o  
processamento do petróleo, sob qualquer de suas  
formas, inclusive a do gás natural, bem como o seu  
transporte e dos respectivos derivados, marítimo  
ou de condutos." 
Justificativa: 

A Lei n° 2004, de 03 de outubro de 1953, dispôs em seu artigo 1°, verbis.  
“Art. 1° Constituem monopólio da União 
I – a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e outros hidrocarbonetos fluidos e gases (ilegível), existentes no 
território nacional;  
II – a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;  
III – o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados de petróleo produzidos no País, 
e bem assim o transporte, por meio de condutos, de petróleo bruto e seus derivados, assim como de gases raros 
de qualquer origem. 
A Constituição de 1969, por seu turno, alçou à categoria de norma constitucional, a pesquisa e a lavra de 
petróleo em território nacional, como se lê do Art. 169: 
“Art. 169. A pesquisa e a lavra de petróleo em território nacional constituem monopólio da União, nos termos da 
lei.” 
É da maior importância para o resguardo dos interesses da UNIÃO e da PETROBRÁS sejam elevadas à 
categoria de norma constitucional todas as atividades que integram o monopólio instituído pela Lei n° 2004/53, o 
qual ficará, assim, protegido de eventuais mudanças da legislação ordinária.  
De outra parte, embora o gás natural seja uma forma pela qual o petróleo se apresenta na natureza, é de toda a 
conveniência explicitar tal ponto no texto constitucional, para evitar as interpretações que pretendem discutir a 
inclusão do gás natural no monopólio da Lei 2004/53.  
A presente emenda atende a solicitações formuladas pela Câmara Municipal de Ribeirão Preto, em São Paulo, e 
pelo insigne Presidente da Petrobrás, Dr. Ozires Silva.  
Parecer:   

   A emenda proposta tem o mérito de reunir, num único inciso, os 3 incisos do texto do Projeto de Constituição, 
de forma genérica e, salvo melhor juízo, englobando todas as formas de monopólio explicitados no Projeto. A 
aceitação da emenda traria, de imediato, a vantagem da economia e da racionalização do texto do Projeto, sem 
prejudicar-lhe o mérito. Por isso somos pela aprovação da emenda. 
   
   EMENDA:19200 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   

   DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 310  
EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao Art. 310, o seguinte item V:  
V - A exploração dos portos. 
Justificativa: 

Os portos integram o sistema de segurança nacional, e a exploração cabe ao Estado, que a fará em cada caso 
de acordo com o interesse público.  
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Parecer:   

   O Estado poderá exercer o necessário controle sobre a atividade portuária, como o tem feito, sem que 
necessariamente o faça através da criação de mais um monopólio. Em casos em que esteja em jogo a 
segurança nacional, há formas constitucionais de intervenção do Estado naquele setor. Por essa razão  
somos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:19318 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   

Dá nova redação aos artigos 306, 307, 308,  
309 e seus respectivos parágrafos, aos incisos I  
e III do artigo 310 e acrescenta os incisos V e VI  
do artigo 310:  
[...] 
Art. 310 - Constituem monopólio da União:  
I - A pesquisa , lavra, importação e  
exportação de petróleo hidrocarbonetos fluídos,  
gases raros e gás natural existentes em território  
nacional;  
III - O transporte marítimo, fluvial, e em  
condutos do petróleo bruto e seus derivados, assim  
como de gases raros e gás natural;  
VI - Fica vedada à União ceder ou conceder  
qualquer tipo de participação, e, espécie ou em  
valor, no desenvolvimento das atividades de que  
trata o "caput";  
VII - A União poderá autorizar os Estado e  
Municípios a realizarem os serviços de  
canalização do gás natural por ela explorado. 
Justificativa: 

A normas constitucionais vigentes que regulam a exploração de atividade mineral estão a exigir profundas 
transformações.  
As aberturas produzidas em favor do capital estrangeiro, a pretexto de estimular a pesquisa e o conhecimento 
das riquezas que jazem no subsolo, resultaram em distorções absolutamente contrárias ao interesse nacional.  
De acordo com informações do pesquisador Roberto Gama e Silva, publicadas em matéria de O GLOBO, em 
adição de 29.03.87, os grupos estrangeiros detinham, em 1985, aproximadamente 14.000 lançamentos de 
reservas de área para prospecção, abrangendo território que, somados, apresentam o dobro da superfície dos 
Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, em conjunto, ou, se preferida uma comparação internacional, ao 
território somado das duas Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Irlanda do Norte e Luxemburgo.  
As dezoito mineradoras estrangeiras que detêm maiores áreas reservadas no Brasil controlam nada menos que 
cerca de...45.000.000 hectares, conforme ilustrado no quadro seguinte.  
MINERAIS NÃO-ENERGÉTICOS 
(GRUPOS ESTRANGEIROS LANÇAMENTOS E ÁREAS RESERVADAS) 

GRUPO Número de Lançamentos Áreas Reservada: Hectares 

Bristish Petroleum – BP....... 3.739 7.181.407,8244 

Brascan Recursos Naturais S/A...(50% BP – 50% 
Brascan) 

2.304 15.486.446,5000 

Anglo American of South Africa 1.747 5.836.029,6576 

General Eletric/Utah Mines 1.091 2.710.319,6760 

Western Mining Corporation 72 881.410,0100 

International Nickel Company 647 1.197.138,3100 

Orenco Inc 616 5.705.342,7700 

Arbed Aciéris Rêuis de Burbach 304 374.000,4356 

Union Ori/Mollycorp 242 253.752,8500 

Royal Dutch Shell 236 841.702,9300 

South America Placers 123 1.190.651,8800 

Noronha Mines 121 843.790,2200 

Rhone Poulene  115 1.085.604,0200 

Rio Tinto Zinc 96 455.899,0727 
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Fluor Corp. St. Joe Minerais  94 255.361,8700 

Alcoa  75 97.580,7100 

Reynolds 72 667.616,6700 

Alcan 63 44.413,1590 

Diversos 1.796 2.957.534,0296 

Total 14.208 48.060.012,5849 

Este absurdo é tanto mais nocivo ao país quando se tem em conta que a atividade de pesquisa e eventual 
exploração de jazidas está condicionada aos interesses, estabelecidos em escala mundial, dessas 
multinacionais. Ou seja, pode ser de conveniência nacional, ou até mesmo do nosso interesse estratégico, o 
aproveitamento de um depósito mineral descoberto por uma multinacional com o conhecimento, ou não, das 
autoridades brasileiras do setor, mas, eventualmente, na ótica do minerador estrangeiro será proferível exportar 
para o Brasil o mesmo minério, a partir de jazidas situadas no exterior.  
A superação de impasses dessa natureza só pode ser conseguida na medida em que as autorizações de 
pesquisa e lavra sejam concedidas apenas a brasileiras ou a empresas nacionais.  
A questão da extensão da propriedade do solo aos recursos naturais nela contidos, ou por ela encobertos, 
apesar de ter sido equacionada, em parte, de uma forma já consagrada, ainda requer aperfeiçoamento e 
aprofundamento.  
A desvinculação da propriedade do solo da propriedade do subsolo, “para efeito de exploração ou 
aproveitamento industrial”, da Constituição em vigor (Art. 168) representa uma fórmula tímida, que o anteprojeto 
da Comissão de Estudos Constitucionais procurou aperfeiçoar, em seu Art. 328, definindo claramente e 
propriedade da União sobre o subsolo e sobre os potenciais hidrelétricos.  
Cumpre, desde logo, alargar a visão limitada do anteprojeto Afonso Arinos em relação a esse ponto (“potenciais 
de energia hidráulica”), consolidando também as disposições dos Arts. 4° e 5° da Constituição em vigor, que 
estabelece serem as águas interiores bens da União ou dos Estados, além de modernizar as noções que vêm 
desde o Código de Águas, de 1934, introduzindo o conceito mais adequado de “recursos hídricos”.  
Apesar de claramente estatuído na atual Constituição contrário, por atavismo retrógado, é frequente os 
proprietários superficiários se considerarem donos das águas, criando enormes dificuldades para as 
concessionárias de serviços e, pior, muitas vezes contando com equivocado apoio do Judiciário, por seus 
membros mal-informados.  
É importante, por conseguinte, esclarecer de modo definitivo esse ponto, atribuindo ao domínio público ou 
recursos hídricos, de maneira semelhante à aplicada aos demais recursos naturais, como os minérios, as 
florestas e a fauna, que já pertencem à União. Uma nuance especial deve ser ressalvada, porém, seguindo a 
norma vigente: a de que há rios e coleções hídricas que estão circunscritos num único Estado, ou num único 
Município, cabendo, pois, descentralizar seu domínio, bem como a responsabilidade de zelar pela preservação 
do recurso hídrico (§ 5° e § 7°).  
Outro aspecto importante é o estabelecimento da exigência constitucional de “contratos de utilização de recursos 
hídricos”, fixando normas para os diferentes usos da água (§ 1° e § 6°).  
Além de tais contratos poderem amarrar melhor os compromissos assumidos pelos mineradores, quando da 
autorização, prevendo inclusive penalidades para o seu descumprimento, seriam neles fixados os prazos eterno 
das concessões atuais, mesmo quando inconvenientes ao interesse nacional.  
Uma inovação a registrar também, é a previsão de indenização à União, (e aos Estados e Municípios no caso 
dos recursos hídricos) pela exploração de recursos naturais. A indenização se justifica não só no caso de 
recursos naturais não renováveis, como é o caso dos minérios, mas também em se tratando dos renováveis – 
como a água – sempre que o aproveitamento implica em sua degradação.  
Um conceito a introduzir é o de “interesse estratégico” de um minério, proposto § 3° e utilizado no § 4° para 
caracterizar casos em que a União poderá intervir em atividade mineradora contratada, indenizando a empresa 
de mineração autorizada.  
No artigo seguinte estamos apresentando proposta de norma constitucional sobre o monopólio do petróleo e 
seus derivados que resulta da utilização de ideia contrária aos contratos de risco, defendida por um elenco 
enorme de entidades lideradas pela AEPET – Associação de Engenheiros de Petrobrás e pelos Sindicatos dos 
Trabalhadores da Indústria do Petróleo de todo o Brasil, que chegaram a constituir uma campanha, presidida 
pelo venerável Barbosa Lima Sobrinho e capitaneada pelo incansável e ilustre engenheiro Antônio Maciel; da 
lembrança de revestir do monopólio as atividades de importação e exportação de derivados do petróleo, já 
prevista na lei 2004.  
Finalmente, reproduzimos a proposta da Comissão de Estudos Constitucionais quanto ao monopólio de minérios 
nucleares e materiais físseis.  
Parecer:   

 Conquanto altamente meritória, a emenda estabelece normas que ampliam, além dos limites fixados na 
elaboração do projeto, o espaço de atuação das matérias conteúdo dos artigos 306 a 310 do projeto, salvo 
melhor juízo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:19374 REJEITADA 
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Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ELIÉZER MOREIRA (PFL/MA) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dê-se ao Capítulo I, do Título VIII, do  
Projeto de Constituição (art. 300 a 316 - matéria  
conexa), a seguinte redação:  
[...] 
ART. 311 - Constituem monopólio da União:  
I - a pesquisa e a lavra das jazidas de  
petróleo e outros hidrocarbonetos fluidos, gases  
raros e gás natural, existentes no território nacional;  
II - a refinação do petróleo nacional e  
estrangeiro;  
III - o transporte marítimo do petróleo bruto  
de origem nacional ou de derivados de petróleo  
produzidos no País, e bem assim o transporte, por  
meio de condutos, de petróleo bruto e seus  
derivados, assim como de gases raros e gás  
natural, de qualquer origem;  
IV - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a  
industrialização e o comércio de minerais  
nucleares;  
V - o sistema nacional de serviços postais;  
VI - o sistema nacional de telecomunicações.  
[...] 
Justificativa: 

Nesta proposta, a Ordem Econômica tem estreita conexão e vinculação com a proposta de emenda do mesmo 
autor em relação aos Princípios Fundamentais, contido no Título I.  
O enunciado básico da proposta de emenda ora apresentada conduz uma visão geral e abrangente da Ordem 
Econômica e dos seus pressupostos, a partir da ótica do aproveitamento racional dos recursos naturais, 
mediante a intervenção dos demais fatores da produção conducentes ao desenvolvimento econômico – capital, 
trabalho, tecnológica. Nesta condição, a ordenação das atividades econômicas tem como princípio os fatores 
mencionados na proposta de emenda contida no art. 301, que são os princípios condicionamentos dos 
mecanismos de mercado, onde a iniciativa privada e a ação do Estado se completam e harmonizam, posto que 
são, neste enfoque, interdependentes e complementares.  
A emenda estabelece parâmetros constitucionais para a ordem econômica, não descendo a detalhes da 
competência de lei.  
Parecer:   

   A emenda, na verdade um substitutivo ao capítulo I da Ordem Econômica, não traz nenhuma contribuição 
relevante aos dispositivos onde tenta modificar e, em sua grande maioria meramente repete o texto do projeto, 
notadamente em seus itens principais como a intervenção do estado de empresa nacional e o papel do capital 
estrangeiro na economia nacional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:19393 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: Título oitavo do  
Projeto de Constituição  
Dê-se ao Título oitavo do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
Título VIII  
Da Ordem Econômica e Financeira  
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Capítulo I  
Dos Princípios Gerais, Da Intervenção do  
Estado, Do Regime de Propriedade do Subsolo e da  
Atividade Econômica  
[...] 
Art. 176 - O aproveitamento dos potenciais de  
energia hidráulica e a lavra de jazidas minerais  
em faixas de fronteira somente poderão ser  
efetuados por empresas nacionais.  
§ 1o. - A pesquisa e a lavra dos recursos  
minerais, bem assim o aproveitamento dos  
potenciais de energia hidráulica, depende de  
autorização ou concessão do poder público, no  
interesse nacional, e não poderão ser transferidas  
sem prévia anuência do poder concedente.  
§ 2o. - Não dependerá de autorização ou  
concessão o aproveitamento do potencial de energia  
renovável de capacidade reduzida.  
§ 3o. - No aproveitamento de seus recursos  
hídricos, a União, os Estados e os Municípios  
deverão compatibilizar sempre as oportunidades de  
múltipla utilização desses recursos.  
§ 4o. - Constituem monopólio da União:  

a) a pesquisa e a lavra das jazidas de  
petróleo e outros hidrocarbonetos fluidos, gases  
raros e gás natural no território nacional e a  
refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;  
b) o transporte marítimo do petróleo bruto,  
de origem nacional ou derivados de petróleo  
produzidos no País, bem assim o transporte, por  
meio de condutos, de petróleo bruto e seus  
derivados, assim como de gases raros e gás  
natural, de qualquer origem;  
c) a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a  
industrialização e o comércio de minerais  
nucleares.  
§ 5o. - Ficam excluídas do monopólio de que  
trata este artigo as refinarias em funcionamento  
no País, amparadas pelo artigo 43 da Lei No.  
12.004, de 03 de outubro de 1953.  
[...] 
Justificativa: 

Emenda sem justificativa.  
Parecer:   

   A emenda traz contribuição importante, tendo já sido contemplada, em sua maior parte, no texto do Projeto de 
Constituição. Alguns aspectos, todavia, merecem reparos. Parece razoável que as fundações públicas devam 
receber um tratamento favorecido no tocante a privilégios e subvenções. A ênfase no concurso público é 
altamente meritória. Infelizmente, no caso de empresas públicas a exigência de concurso obrigatório  
estabeleceria uma rigidez incompatível com um gerenciamento empresarial.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:19427 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   

 No artigo 310 substituir o inciso II por: "A  
refinação do petróleo, incluindo o gás natural,  
nacional ou estrangeiro". 
Justificativa: 
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O gás natural é uma das formas pelas quais o petróleo se apresenta na natureza. Para manter coerências com 
os Incisos I e III o gás natural foi explicitado. Não se pretende, ao incluir o gás natural, referir-se à petroquímica, 
mas, apenas ao processamento do gás natural para extração da gasolina e outros derivados feito habitualmente 
pela Petrobrás.  
Parecer:   

 Pelas peculiaridades do refino do gás natural, diferente do petróleo, não se considera necessário estabelecer no 
texto constitucional o monopólio do seu refino. Trata-se de processo menos complexo que poderá ser realizado 
possivelmente pelo próprio usuário. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:19434 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Suprima-se a expressão "gás natural", do  
inciso III, do Art. 310, que dispõe o seguinte:  
Art. 310 - Constituem monopólio da União:  
III - O transporte marítimo do petróleo bruto  
de origem nacional ou de derivados do petróleo  
produzidos no País, e bem assim, o transporte, por  
meio de condutos, de petróleo bruto e seus  
derivados, assim como de gases raros e gás natural  
de qualquer origem. 
Justificativa: 

O monopólio do transporte marítimo ou por meio de condutos, do petróleo bruto de origem nacional ou de 
derivados de petróleo no País, foi estabelecido pela Lei 2.004 de 03.10.1953, que criou a Petrobrás, e que, em 
seu art. 1º, inciso III, estabelece o seguinte: 
Art. 1º 
III- O transporte marítimo de petróleo bruto de origem nacional ou de derivados de petróleo no País, e bem assim 
o transporte, por meio de condutos, de petróleo bruto e seus derivados, assim como de gases raros de qualquer 
origem. 
A emenda procura estender esse monopólio ao gás natural, justamente no momento em que alguns Estados da 
Federação, mormente São Paulo e Rio de Janeiro, e o setor privado se capacitaram para executar essa tarefa, 
aliviando a Petrobrás dos vultosos investimentos que seria obrigada a realizar, objetivando cumprir com o novo 
encargo legal que a emenda pretende lhe imputar. 
A crise energética mundial e o perfil da produção e consumo de energia no País, aliada ao interminável conflito 
que atinge a principal fonte de petróleo do mundo, recomendam uma concentração de esforços na área de 
pesquisa e produção, não havendo qualquer justificativa para retirar os parcos recursos dessa área para 
colossais investimentos, que Estados da Federação e o Setor Privado podem realizar com a mesma técnica e 
competência. 
Essa extensão do monopólio da Petrobrás, ao invés de fortalece-la, vai paradoxalmente, provocar o seu 
enfraquecimento, porque, impondo a transferência de recursos da área mais essencial à segurança e do 
desenvolvimento do País (a produção), para uma área de menos prioridade (transporte de gás), onde já existe 
capacitação nacional, fará com que a empresa se distancie da autossuficiência de petróleo, abrindo espaço para 
críticas e contestações. 
Parecer:   

   A presente emenda foi aproveitada na forma proposta pelo seu autor.  
Pela Aprovação. 
   
   EMENDA:19590 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   

   No artigo 310 incluir o parágrafo: "O  
monopólio descrito no "caput" inclui os riscos e  
resultados decorrentes das atividades ali  
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mencionadas, ficando vedado à União ceder ou  
conceder qualquer tipo de participação, em espécie  
ou em valor, em jazidas de e petróleo ou de gás  
natural, seja a que pretexto for". 
Justificativa: 

Os contratos de risco são ilegais e inconstitucionais pois ferem a Lei  2004, de 03.10.53, resultado da campanha 
popular “O Petróleo é Nosso” e o artigo 169 da atual Constituição conforme atestam vários juristas como Pontes 
de Miranda, Afonso Arinos, Euzébio Rocha, dentre outros. 
Esses contratos não trouxeram quaisquer benefícios ao país nos seus doze anos de existência, com 
investimentos insignificantes, sem qualquer contribuição tecnológica.  
Parecer:   

   A presente emenda foi aproveitada na forma proposta pelo seu autor.  
Pela Aprovação. 
   
   EMENDA:20034 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   

 Substitua-se o artigo 310 e seus incisos  
pelos seguintes:  
Art. 310 - Constituem monopólio da União:  
I - a pesquisa, a lavra, o refino e a  
importação de petróleo;  
II - a pesquisa, a lavra e o processamento de  
minério nucleares. 
Justificativa: 

A emenda ressalva as atividades já monopolizadas pela União, em decorrência do texto constitucional vigente ou 
da legislação ordinária. Não há por que expandi-las, pois isto implicaria em aumentar a participação do Estado 
em atividades que são típicas da empresa privada. Também não há por que privatizar empreendimentos estatais 
que veem cumprido, com razoável eficiência, o seu papel.  
Parecer:   

 Pela rejeição.  
Tendo em vista a formulação (quase idêntica no objetivo) já referendada no projeto. 
   
   EMENDA:20156 PREJUDICADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   

 Dê-se ao item I, do Art. 310, a seguinte redação:  
Art. 310 - ............................ 
I - a pesquisa, a lavra, a refinação e o  
processamento do Petróleo, sob qualquer de suas  
formas, inclusive a do gás natural, bem como o seu  
transporte e dos respectivos derivados, marítimo  
ou em condutos. 
Justificativa: 

Propomos a alteração no Item I, do Art. 310 visando o resguardo dos interesses da União e da Petrobrás, 
através da elevação à norma constitucional todas as atividades que integram o monopólio Petróleo, instituído 
pela Lei 2004/53 ficando assim, protegidos de eventuais mudanças na lei ordinária.  
Parecer:   

 Pela prejudicialidade.  
Tendo em vista que as atividades enumeradas na emenda são já previstas quer no inciso I, quer nos demais 
incisos do Art.  
310 do projeto. 
   
   EMENDA:20204 PREJUDICADA 
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Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   

 No artigo 310 incluir o inciso: "A importação  
de petróleo bruto e seus derivados, assim como de  
gás natural". 
Justificativa: 

A importação de petróleo e derivados já é monopólio da União exercido pela Petrobrás através do Decreto 
53.337 de 23 de dezembro de 1963, de forma a otimizar as diversas fontes de suprimento, constituindo-se num 
mecanismo valioso de contrapartida para promover o incremento e a diversificação das exportações brasileiras, 
seja de matérias primas, seja de produtos industrializados, sendo assim altamente vantajosa para a economia 

nacional. 
Parecer:   

 Pela prejudicialidade.  
Tendo em vista que a matéria proposta está contida no item II do Art. 310 do projeto. 
   
   EMENDA:20321 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   

 Acrescente-se o seguinte inciso V ao art. 310:  
Art. 310 inciso V -  
A distribuição e comercialização de produtos  
derivados do petróleo e do álcool carburante, em  
todo o território nacional é privativa de empresas  
cuja a maioria do capital pertença a brasileiros e  
tenta sua sede no País. 
Justificativa: 

O monopólio estatal do petróleo foi uma conquista coletiva histórica, do povo brasileiro, escrita nas ruas e na 
mobilização popular.  
Graças a esta luta memorável e ao esforço de alguns abnegados, desfrutamos hoje inegável situação em nossa 
indústria extrativa, no refino e na distribuição dos derivados, na indústria petroquímica e de equipamentos de 
produção. 
Muitos, no entanto, foram às vezes contrários à independência nacional no setor do petróleo. 
Muitos os agentes dos oligopólios internacionais que afirmam a inexistência de petróleo em solo pátrio, a 
incompetência dos brasileiros para encontra-lo, extraí-lo, refiná-lo e distribuí-lo. 
Muitos infelizmente são os brasileiros, que traindo a sua pátria, colocaram-se à serviço de patrões de outros 
países lutando, desesperadamente, contra a ação da Petrobrás, e contra o monopólio nacional do petróleo. 
Sem alcançar seus objetivos quanto à extração e o refino conseguiram estes mais brasileiros a alteração do 
texto original de lei e excluírem a distribuição exatamente um dos setores mais lucrativos do processo, do 
domínio exclusivo da Nação brasileira.  
A Assembleia Nacional Constituinte tem o dever de reparar esta falha momento em que, por todos os meios é 
preciso estancar a remessa de divisas ao exterior. Não é possível que exatamente nos setores onde maior é o 
ganho e menor é o risco ao investimento se previne indevidamente os monopólios internacionais.  
Isto contraria a noção de segurança nacional ao permitir que estrangeiros controlem a distribuição dos 
combustíveis que fazem o país se mover.  
Isto contraria o estímulo à micro e pequena empresas de distribuição ao colocar entre a Petrobrás, que refina e 
distribui, um intermediário que só entra com a voracidade dos lucros.  
Isto contraria finalmente, a própria noção da cooperação que deve existir com o capital internacional em um país 
em desenvolvimento ou seja sua participação deve restringir-se aqueles setores onde a complexidade 
tecnológica ou necessidade de pesados investimentos dificulte a participação de empresas nacionais públicas ou 
privadas.  
E o que dizer do álcool carburante? O investimento é nosso, a tecnologia é nossa, o subsídio é nosso (que é 
dinheiro do povo), a cana de açúcar, a terra e mão de obra e as destilarias são nossas.  
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Mas na hora da distribuição parecer o intermediário, multinacional para ficar com a parte do leão mantendo 
presos contratos leoninos os micros e mini empresários que verdadeiramente efetuam a distribuição dos 
combustíveis.  
Parecer:   

 Não tem sentido a monopolização estatal do álcool carburante. Somos, dessa forma pela sua rejeição.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:20788 PREJUDICADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EMENDA POPULAR (/) 
Texto:   

   EMENDA No.  
POPULAR  
Inclui, onde couber, no Capítulo I (Dos  
Princípios Gerais, da Intervenção do Estado, do  
Regime de Propriedade do Subsolo e da Atividade  
Econômica), do Título VIII (Da Ordem Econômica e  
Financeira), o seguinte artigo e dispositivos:  
Art. - Sem prejuízo de outras atividades que  
estejam ou venham a ser definidas em lei,  
constituem monopólio da União:  
I - a pesquisa, lavra, a refinação, o  
processamento, o transporte marítimo e em condutos  
do petróleo e seus derivados e do gás natural;  
II - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a  
industrialização e o comércio dos minérios  
nucleares e materiais físseis;  
III - a pesquisa, a lavra e o beneficiamento  
dos minerais estratégicos; e  
IV - os serviços de telecomunicações e  
transmissão de dados, o lançamento de operações de  
sistemas espaciais, coleta e difusão de  
informações meteorológicas.  
Parágrafo Único - O monopólio descrito no  
"caput" inclui os riscos decorrentes da atividade  
ali mencionada, ficando vedado à União ceder ou  
conceder qualquer tipo de participação, em espécie  
ou valor.  
autor: CARLOS MANOEL VARGAS DE FIGUEIREDO E OUTROS  
(53.334 subscritores)  
ENTIDADES RESPONSÁVEIS:  
- SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE  
DESTILAÇÃO E REFINARIA DE PETRÓLEO NO ESTADO DA  
BAHIA  
- SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE  
DESTILAÇÃO E REFINARIA DE PETRÓLEO NO ESTADO DO  
RIO DE JANEIRO  
- SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA  
EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO NO ESTADO DA BAHIA  
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO  
EMENDA POPULAR No. PE - 00119, de 1987.  
"Dispõe sobre o Monopólio Estatal do  
Petróleo"  
Entidades Responsáveis:  
- Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de  
Destilação e Refinaria de Petróleo no Estado da  
Bahia  
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de  
Destilação e Refinaria de Petróleo no Estado do  
Rio de Janeiro  
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- Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da  
Extração de Petróleo no Estado da Bahia.  
Relator: Constituinte BERNARDO CABRAL  
Subscrita por 53.334 eleitores e apresentada  
pelas entidades acima mencionadas, a presente  
emenda visa a alterar o dispositivo do Projeto de  
Constituição referentes ao Monopólio Estatal do  
Petróleo Nacional, determinando ainda que os  
serviços de telecomunicações e transmissões de  
dados, o lançamento e operações de sistema  
especiais, coleta e difusão de informações  
meteorológicas constituam também monopólio estatal  
da União.  
Como, nesta fase dos trabalhos, compete a  
este Colegiado analisar a proposta apenas em seus  
aspectos formais e considerando que a iniciativa  
sob exame, segundo informações da Secretaria,  
atende às exigências previstas no art. 24 do  
Regimento Interno para sua regular tramitação, o  
meu parecer é no sentido de que esta Comissão se  
manifeste pelo recebimento da Emenda Popular no.  
00119-5, reservada a apreciação de mérito para  
ocasião própria.  
Sala da Comissão, em BERNARDO CABRAL Relator 
Justificativa: 

Emenda sem justificação.  
Parecer:   

   A presente Emenda deverá ser apreciada, no seu conteúdo, após os debates sobre o respectivo tema, 
consoante determinação do Relator.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:20789 PREJUDICADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   

   EMENDA No.  
POPULAR  
Inclui, onde couber, no Capítulo I (Dos  
Princípios Gerais da Intervenção do Estado, do  
Regimento de Propriedade do Subsolo e da Atividade  
Econômica), do Título VIII (Da Ordem Econômica e  
Financeira), os seguintes dispositivos:  
"Art. - Sem prejuízo de outras atividades que  
estejam ou venham a ser definidas em Lei,  
constituem monopólio da União:  
I) A pesquisa, a lavra, a refinação, o  
processamento, o transporte marítimo e em  
condutos, a importação, e a exportação, a  
distribuição do petróleo e seus derivados e do gás  
natural.  
II A pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a  
industrialização e o comércio dos minérios  
nucleares e materiais férteis e físseis.  
III) A pesquisa, a lavra e o beneficiamento  
dos minerais estratégicos e energéticos.  
Parágrafo Único - O monopólio descrito no  
"caput" inclui os riscos e resultados das  
atividades ali mencionadas, ficando vedado à União  
ceder ou conceder qualquer tipo de participação,  
em espécie e/ou valor." 
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Justificativa: 

A PETROBRÁS deu certo! 
Nenhum outro argumento subsidia tão intensamente a proposta de manutenção e até mesmo ampliação do 
monopólio estatal do petróleo, seus derivados e do gás natural do que o que é a PETROBRÁS hoje.  
Patrimônio do povo brasileiro, fruto das mobilizações populares do início da década de 50, na campanha o 
PETRÓLEO É NOSSO, é hoje a maior empresa nacional e uma das maiores do mundo. Um patrimônio 
constantemente ameaçado pelo capital internacional e seus aliados nacionais.  
Nós, trabalhadores, ao mesmo tempo em que fazemos uma defesa intransigente da PETROBRÁS e do 
monopólio estatal do petróleo, seus derivados e do gás natural, nos posicionamos contrários aos contratos de 
risco, exigindo a anulação dos ainda em vigor, assim como a proibição constitucional de outros, conforme o 
parágrafo Único da Proposta acima, exigindo também a plena democratização da ação do Estado na empresa.  
ENTIDADES RESPONSÁVEIS: 
- SINDICADO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE EXTRAÇÃO DO PETRÓLEO – SINDIPETRO – 
PR/SC 
- SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE EXTRADIÇÃO DO PETRÓLEO – 
SINDIPETRO/CAMPINAS/PAULÍNEA 
- SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE EXTRADIÇÃO DO PETRÓLEO – 
SINDIPETRO/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP 
 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 
1. Indefiro a proposta de emenda oferecida, de acordo com as informações da Secretaria.  
2. Dê-se ciência ao interessado.  
Parecer:   

   Trata-se de emenda de responsabilidade de entidades sindicais na área de extração de petróleo. Foi indeferida 
pelo honrado e ilustre Presidente da Comissão de Sistematização, mas encampada pelo ilustre Constituinte 
Nilson Gibson.  
O que se propõe esta, em parte, acolhido pelo Relator, dentro da orientação por ele adotada, razão por que a 
proposição fica prejudicada.  
Pela prejudicialidade. 

 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

EMENDA:20890 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   

   ------EMENDA SUPRESSIVA -  
Suprima-se do Substitutivo do Relator, o  
parágrafo único, do art. 234 que dispõe sobre  
contratos de risco, referente ao monopólio estatal  
do petróleo.  
"Ex-positis", suprima-se o PARÁGRAFO ÚNICO, do  
art. 234. 
Justificativa: 

A Petrobrás para apressar a pesquisa de petróleo no País e aliviar a empresa do encargo de avaliar as reais 
possibilidades das bacias sedimentares, anunciou, em 9.10.75 a abertura da exploração às companhias 
estrangeiras, através dos contratos de prestação de serviços para exploração de petróleo, com clausula de risco. 
Tais contratos caracterizam-se pelo fato de que a companhia contratada só será paga ou terá direito a outro tipo 
de remuneração, se for encontrado petróleo em quantidade comercial. Neste caso, o pagamento será feito com a 
própria receita gerada pelo campo petrolífero descoberto, em dólares ou em óleo, a preços do mercado 
internacional. Até dezembro de 1986, a PETROBRÁS assinou 283 contratos de exploração de petróleo com 
cláusula de risco, envolvendo 43 companhias, das quais 11 brasileiras, que assinaram 98 contratos e 42 
estrangeiras, que assinaram 165 contratos. Em dezembro de 1986, permaneciam vigentes 124 contratos. As 
empresas levantaram cerca de 151 quilômetros de linhas sísmicas e perfuraram 150 poços, com 549 mil metros 
perfurados. Ao todo, foram investidos 1 bilhão e 621 milhões de dólares, dos quais 1 bilhão e 161 milhões pelas 
companhias estrangeiras. Do esforço das companhias brasileiras resultou a descoberta do CAMPO DE 
REDONDA, na Bacia Potiguar, efetuada pela Azevedo & Travassos Petróleo S/A, que se encontra em produção. 
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O campo já produziu, até dezembro de 1986, 21.660 barris por dia. Entre as empresas estrangeiras apenas uma 
– A FECTEN – chegou a realizar descobertas, nas bacias de SANTOS e CAMAMU-ALMADA. Na BACIA DE 
SANTOS foram localizados dois campos de gás. O mais importante contém reservas mais prováveis: 8,2 bilhões 
de metros cúbicos de gás natural e entre cinco e dez milhões de barris de condensado. A PETROBRÁS vem 
negociando com a PECTEN a definição de preço para gás natural, de modo a permitir uma definição sobre a 
comercialização contratual da acumulação. A descoberta efetuada na Bacia de CAMAMU-ALMADA, com reserva 
entre 6 e 18 milhões de barris de óleo, foi considerada não-comercial nos termos do contrato devolvida sem ônus 
para a PETROBRÁS, que os resultados dos contratos de risco foram benéficos para a  PETROBRÁS, que 
assim, pode rever prioridades exploratórias das áreas avaliadas, além das descobertas de hidrocarbonetos. Por 
outro lado, os contratos de risco serviram para mostrar a competitividade das equipes técnicas da PETROBRÁS, 
em confronto com as grandes multinacionais do petróleo. Enquanto essas não conseguirem realizar descobertas 
significativas, a PETROBRÁS descobriu petróleo para compensar o volume que foi produzido e ainda aumenta 
nossas reservas recuperáveis.  
As áreas destinadas aos contratos de risco são divididas em blocos que, no mar, têm, em média, 3.000km2 e, em 
terra, 10.000 km2. No mar, as companhias têm direito de explorar esses blocos durante três anos, em terra, cinco 
anos, prazos que poderão ser prorrogados, em função de obrigações adicionais assumidas pelas contratantes. 
Não havendo prorrogação, os blocos são devolvidos à PETROBRAS contidas as informações técnicas coletadas 
pelas companhias. A PETROBRÁS fiscaliza, de todas as maneiras, a atividade das companhias estrangeiras, 
acompanhando, de perto, os trabalhos de exploração.  
Inexplicavelmente, o Substitutivo do Relator inclui medida legal, na futura Carta Política, restritiva nas cláusulas 
do contrato de risco. Data vênia, só e exclusivamente, a PETROBRÁS poderá examinar o assunto, de per sí, 
pois, os contratos têm e envolvem peculiaridades próprias.  
Ex-positis, o dispositivo deve ser supresso do texto.  
Parecer:   

   A latitude dos elementos que compõem o universo das atividades relatas a petróleo, hidrocarbonetos fluidos, 
gases raros, gás natural, e a seus derivados, bem como a minérios nucleares e seus derivados, requer que ao 
monopólio destas dê tratamento constitucional que consulte amplamente o interesse nacional, sem, contudo, ferir 
os limites razoáveis no que tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:20961 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   

   Acrescente-se ao inciso II do artigo 234 do  
Substitutivo do Relator, na sua parte "in fine", a  
seguinte proposição:  
Art. 234 - ..................................  
I - ........................................  
II - ....... e dos gases raros e gás natural. 
Justificativa: 

A presente proposição tem por finalidade ampliar e melhor explicitar o monopólio do Petróleo, constituindo 
também a refinação de gases raros e gás natural, monopólio estatal.  
A necessidade de fortalecimento e ampliação do monopólio estatal, exercido pela Petrobrás, resulta do sucesso 
que vem obtendo essa empresa, não só na redução de nossa dependência energética externa, mas também no 
abastecimento do mercado nacional de derivados, em condições de segurança e aos menores custos possíveis.  
Parecer:   

   A latitude dos elementos que compõem o universo das atividades relatas a petróleo, hidrocarbonetos fluidos, 
gases raros, gás natural, e a seus derivados, bem como a minérios nucleares e seus derivados, requer que ao 
monopólio destas dê tratamento constitucional que consulte amplamente o interesse nacional, sem, contudo, ferir 
os limites razoáveis no que tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:20964 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
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Texto:   

   Acrescente-se ao artigo 234, do Substitutivo  
do Relator; o seguinte parágrafo, renumerando-se o  
parágrafo único para parágrafo primeiro:  
Art. 234.....................................  
I - ........................................  
............................................  
V - ........................................  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. - A comercialização, e distribuição dos  
derivados do petróleo e do álcool combustível,  
será feito somente por empresas nacionais. 
Justificativa: 

Não obstante a Petrobrás já deter 33% da distribuição, não há por que permitir a participação de empresas 
multinacionais nessas atividades que não requerem tecnologia desconhecida do país, obtendo lucros 
formidáveis, em detrimento da própria empresa estatal ou de outras empresas nacionais privadas.  
A necessidade de fortalecimento e ampliação do monopólio estatal, exercido pela Petrobrás, resulta do sucesso 
que vem obtendo esta empresa, não só na redução de nossa dependência energética externa, mas também no 
abastecimento do mercado nacional de derivados em condições de segurança e aos menores custos possíveis.  
Nesse sentido, cabe ressaltar que a PETROBRÁS DISTRIBUIDORA vem montando postos pioneiros em regiões 
não atendidas pelas empresas multinacionais do setor.  
Parecer:   

   A latitude dos elementos que compõem o universo das atividades relatas a petróleo, hidrocarbonetos fluidos, 
gases raros, gás natural, e a seus derivados, bem como a minérios nucleares e seus derivados, requer que ao 
monopólio destas dê tratamento constitucional que consulte amplamente o interesse nacional, sem, contudo, ferir 
os limites razoáveis no que tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21497 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   IVO LECH (PMDB/RS) 
Texto:   

 Inclua-se após o art. 234, da ordem econômica  
e financeira, o seguinte artigo:  
"A lei disporá sobre as normas de construção  
dos logradouros públicos, dos edifícios públicos e  
dos particulares de frequência aberta ao público e  
sobre as normas de fabricação de veículos de  
transporte coletivo, bem como sobre adaptação dos  
já existentes, afim de garantir que as pessoas  
portadoras de deficiência possam a eles ter acesso  
adequado". 
Justificativa: 

O direito de ir e vir deve ser resguardado as pessoas portadoras de deficiências. 
Parecer:   

  Pela rejeição.  
A Emenda propõe diretrizes para legislação urbanística, particularmente para edificações e transportes coletivos, 
tratando de matéria infraconstitucional. 
   
   EMENDA:22068 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   GILSON MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Suprima-se o parágrafo único do art. 234 do  
Substitutivo do Relator. 
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Justificativa: 

Num país carente de capital e de tecnologia, como é o nosso, não é justo que a Constituição brasileira exclua a 
possibilidade da exploração de petróleo através de contratos de risco.  
Todos nós sabemos que a maioria das empresas brasileiras, tanto estatais como privadas, são carentes de 
poupança e de capital de giro. Por outro lado, como a tecnologia avança a cada dia, que poderá afirmar que o 
petróleo, nas próximas décadas, será tão importante quanto é hoje? Quem poderá garantir que não serão 
descobertas novas fontes de energia, que deixem o petróleo em plano secundário, como ocorre hoje com o 
carvão mineral? 
Enquanto isso não se pode conceber que a Constituição inibida a exploração de suas reservas em benefício de 
toda a sociedade.  
Parecer:   

   A latitude dos elementos que compõem o universo das atividades relatas a petróleo, hidrocarbonetos fluidos, 
gases raros, gás natural, e a seus derivados, bem como a minérios nucleares e seus derivados, requer que ao 
monopólio destas dê tratamento constitucional que consulte amplamente o interesse nacional, sem, contudo, ferir 
os limites razoáveis no que tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22119 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   

   Dispositivo Emendado: Art. 234  
Emenda Aditiva  
Art. 234 - ..................................  
I - ........................................  
VI - A exploração dos portos. 
Justificativa: 

Os portos integram o sistema de segurança nacional e sua exploração cabe ao Estado, que a fará em cada caso 
de acordo com o interesse público.  
Parecer:   

   A latitude dos elementos que compõem o universo das atividades relatas a petróleo, hidrocarbonetos fluidos, 
gases raros, gás natural, e a seus derivados, bem como a minérios nucleares e seus derivados, requer que ao 
monopólio destas dê tratamento constitucional que consulte amplamente o interesse nacional, sem, contudo, ferir 
os limites razoáveis no que tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22380 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   

   Dê-se ao Art. 234 a redação seguinte:  
"Art. 234 - Constituem monopólio da União:  
I - a pesquisa e a lavra de petróleo e gás  
natural, em território nacional;  
II - a refinação do petróleo e gás natural,  
em território, em território nacional;  
III - o transporte marítimo do petróleo bruto  
de origem nacional ou de derivados primários do  
petróleo produzidos no País, e bem assim o  
transporte de petróleo bruto e seus derivados  
primários, e do gás natural, por meio de condutos;  
IV - a pesquisa e a lavra de minérios  
nucleares primários e o processamento,  
enriquecimentos e comercialização de concentrados  
de materiais nucleares físseis e férteis." 
Justificativa: 
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A nova redação ora proposta visa expurgar as imperfeições técnicas contadas no texto do Anteprojeto. 
No inciso l, por exemplo, alterou-se a expressão "a pesquisa e lavra das jazidas de petróleo e outros 
hidrocarbonetos fluidos... " para "pesquisa e lavra de petróleo... “, porque “jazidas” são corpos minerais já 
pesquisados e definidos física e economicamente, e dos "hidrocarbonetos fluidos" o único que ocorre na 
natureza em condições normais é o petróleo. 
Retirou-se também os gases raros (hélio, argônio, neônio, xenônio e criptônio) do monopólio da União, porque 
não são, na realidade, pesquisados ou lavrados, simplesmente porque sua fonte principal é o ar atmosférico, 
embora ocorram também em concentrações anômalas com o gás natural. 
No Inciso III procurou-se explicitar melhor o texto, porque não se faz na prática "pesquisa, lavra, enriquecimento, 
industrialização e comércio de minerais nucleares", mas sim a pesquisa e lavra de minérios primários de 
elementos físseis e férteis, e o processamento, enriquecimento e a comercialização de concentrados de 
elementos físseis e férteis de interesse para a indústria nuclear. 
Parecer:   

   A latitude dos elementos que compõem o universo das atividades relatas a petróleo, hidrocarbonetos fluidos, 
gases raros, gás natural, e a seus derivados, bem como a minérios nucleares e seus derivados, requer que ao 
monopólio destas dê tratamento constitucional que consulte amplamente o interesse nacional, sem, contudo, ferir 
os limites razoáveis no que tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22397 PREJUDICADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   

 Acrescente-se ao artigo 295 o seguinte parágrafo:  
§ - As usinas, que operam com reator nuclear,  
deverão ter sua localização definida por lei  
federal, sem o que não poderão ser instaladas. 
Justificativa: 

Recentes acontecimentos que ameaçaram, dentre outras, comunidades americanas e soviéticas, exigem mais 
cautela nessas concessões, segundo critérios sempre voltados para os fundamentos técnicos-científicos do 
problema, bem como a defesa do equilíbrio ecológico.  
Parecer:   

  Entendemos que a matéria já se encontra suficientemente atendida pelo Substitutivo, especialmente quanto ao 
que decorre do art. 234 combinado com o art. 295.  
Concluímos, pela prejudicialidade da Emenda. 
   
   EMENDA:22906 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: art. 234  
Dê-se ao art. 234, seus incisos e parágrafo,  
a seguinte redação:  
"Art. 234. Constituem monopólio da União, nos  
termos da lei:  
I - a pesquisa e a lavra de petróleo em  
território nacional;  
II - a pesquisa, a lavra e o processamento de  
minérios nucleares." 
Justificativa: 

A emenda tem por objetivo manter o monopólio nos termos já expressos na Constituição vigente.  
A proposta apresentada pelo relator da Comissão de Sistematização possui um alto teor estatizante e 
impossibilita os empresários brasileiros de terem maior acesso aos investimentos no setor. Já que no 
encontramos em um regime de pleno apoio à livre iniciativa, nada mais justo do que deixar a cargo do 
empresariado nacional, a condução dos rumos das atividades.  
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É sugerido que as medidas de regulamentação desse mercado sejam fixadas a nível de legislação ordinária.  
Parecer:   

   A latitude dos elementos que compõem o universo das atividades relatas a petróleo, hidrocarbonetos fluidos, 
gases raros, gás natural, e a seus derivados, bem como a minérios nucleares e seus derivados, requer que ao 
monopólio destas dê tratamento constitucional que consulte amplamente o interesse nacional, sem, contudo, ferir 
os limites razoáveis no que tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23189 PREJUDICADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
- incluir no artigo 234 do Substitutivo o  
seguinte inciso; a ser numerado com inciso V,  
passando o atual V para VI:  
V - o transporte terrestre e a distribuição  
de derivados de petróleo, que poderão ser  
concedidos ou autorizados a brasileiros ou  
empresas nacionais. 
Justificativa: 

Não se justifica que o transporte terrestre e a distribuição de petróleo possam, como o são, ser feitos e 
controlados pelas grandes empresas multinacionais. Neste setor, que deveria ser monopolizado, os 
investimentos não demandam grandes aportes de capitais, nem tecnologia, razão pela qual devem ser 
nacionalizadas.  
Parecer:   

   A emenda é prejudicada, "ratione materiae", face ao seu tratamento na legislação ordinária.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:23371 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 234.  
Dê-se ao parágrafo único do art. 234 do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição  
a seguinte redação:  
"Art. 234 - .................................. 
Parágrafo Único - A União delegará o  
exercício do monopólio aos Estados que solicitarem  
explorar suas áreas sedimentares que não estejam  
direta ou indiretamente sob efetiva exploração da  
União, ou que não sejam objeto de Projetos  
prioritários de investimento do monopólio estatal,  
cabendo aos Estados direitos e deveres  
equivalentes aos previstos no monopólio federal". 
Justificativa: 

A Petrobrás, que em nome da União detém o monopólio da exploração petrolífera tem, em vista da escassez de 
recursos para suas variadas operações, de priorizar certas áreas que considera mais promissoras para 
exploração direta ou sob contratos de risco. 
As áreas sob efetiva exploração não representam, entretanto, mais que 5% da área sedimentar do país e de sua 
plataforma continental. A área de “reserva prioritária” atingiria 15%. 
Não há porque denegar aos Estados, plantados em áreas sedimentares, o direito de pedirem delegação da 
União, para explorarem aquelas áreas não incluídas nos programas em curso, ou planejados para imediato 
investimento da Petrobrás. 
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Parecer:   

   A latitude dos elementos que compõem o universo das atividades relatas a petróleo, hidrocarbonetos fluidos, 
gases raros, gás natural, e a seus derivados, bem como a minérios nucleares e seus derivados, requer que ao 
monopólio destas dê tratamento constitucional que consulte amplamente o interesse nacional, sem, contudo, ferir 
os limites razoáveis no que tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23644 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 234.  
Dê-se ao artigo 234 do Substitutivo do  
Relator ao Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 234 - Constituem monopólio da União,  
nos termos da lei:  
I - a pesquisa e a lavra de petróleo em  
território nacional;  
II - a pesquisa, a lavra e o processamento de  
minérios nucleares.  
PARÁGRAFO ÚNICO - A União delegará o  
exercício do monopólio aos Estados que solicitarem  
explorar suas áreas sedimentares que não estejam  
direta ou indiretamente sob efetiva exploração da  
União, ou que não sejam objeto de projetos  
prioritários de investimento do monopólio estatal,  
cabendo aos Estados direitos e deveres  
equivalentes aos previstos no monopólio federal." 
Justificativa: 

A Petrobrás, que em nome da União detém o monopólio da exploração petrolífera tem, em vista da escassez de 
recursos para suas variadas operações, de priorizar certas áreas que considera mais promissoras para 
exploração direta ou sob contratos de risco. 
As áreas sob efetiva exploração não representam, entretanto mais que 5% da área sedimentar do país e de sua 
plataforma continental. A área de “reserva prioritária” atingiria 15%. 
Não há porque denegar aos Estados, plantados em áreas sedimentares, o direito de pedirem delegação da 
União, para explorarem aquelas áreas não incluídas nos programas em curso, ou planejados para imediato 
investimento da Petrobrás. 
Parecer:   

   A latitude dos elementos que compõem o universo das atividades relatas a petróleo, hidrocarbonetos fluidos, 
gases raros, gás natural, e a seus derivados, bem como a minérios nucleares e seus derivados, requer que ao 
monopólio destas dê tratamento constitucional que consulte amplamente o interesse nacional, sem, contudo, ferir 
os limites razoáveis no que tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24161 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO) 
Texto:   

   Emenda Aditiva:  
Dispositivo Emendado - Artigo 234  
Art. 234 ....................................  
Acrescente-se ao Artigo 234 o seguinte inciso VI.  
VI - O domínio direto de todos os recursos  
naturais da plataforma continental bem como as  
riquezas submarinas das ilhas, de todos os  
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minerais ou substâncias que constituam depósitos  
cuja natureza difere dos componentes dos terrenos,  
tais como os minerais dos que se extraem metais e  
metaloides utilizados na indústria as jazidas de  
pedras preciosas, de sal de gema e as salinhas  
formadas diretamente pelas águas marinhas, os  
produtos derivados da composição das rochas,  
quando sua exploração necessitem de trabalhos  
subterrâneo as jazidas minerais ou orgânicas de  
materiais susceptíveis de serem utilizadas como  
fertilizantes; os combustíveis minerais sólidos, o  
petróleo e todos os compostos binários de carbono  
e hidrogeno sólidos, líquidos e gasosos; e o  
espaço situado sobre o território nacional, na  
extensão e término que fixe o direito  
internacional. 
Justificativa: 

É de assegurar na constituição o direito soberano de nossas riquezas da plataforma bem como as riquezas 
submarinas das ilhas reconhecidas como território nacional.  
Parecer:   

   A latitude dos elementos que compõem o universo das atividades relatas a petróleo, hidrocarbonetos fluidos, 
gases raros, gás natural, e a seus derivados, bem como a minérios nucleares e seus derivados, requer que ao 
monopólio destas dê tratamento constitucional que consulte amplamente o interesse nacional, sem, contudo, ferir 
os limites razoáveis no que tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24249 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RUBERVAL PILOTTO (PDS/SC) 
Texto:   

   Dê-se ao Art. 234, seus incisos e parágrafos,  
a seguinte redação:  
"Art. 234 - Constituem monopólio da União,  
nos termos da lei:  
I - a pesquisa e a lavra de petróleo em  
território nacional;  
II - a pesquisa, a lavra e o processamento de  
minérios nucleares." 
Justificativa: 

Partindo do pressuposto de que o Art. presente no anteprojeto é de caráter altamente estatizante, apresentamos 
esta emenda como objetivo de possibilitar aos empresários do setor terem ampliados os seus investimentos.  
A emenda mantém o monopólio do petróleo nos mesmos níveis existentes na Constituição em vigor e reforça a 
ideia de valorização e apoio à livre iniciativa, como consta das metas do País.  
Caberia então a legislação ordinária sugerir reguladoras desse mercado.  
Parecer:   

   A latitude dos elementos que compõem o universo das atividades relatas a petróleo, hidrocarbonetos fluidos, 
gases raros, gás natural, e a seus derivados, bem como a minérios nucleares e seus derivados, requer que ao 
monopólio destas dê tratamento constitucional que consulte amplamente o interesse nacional, sem, contudo, ferir 
os limites razoáveis no que tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24326 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DÁLTON CANABRAVA (PMDB/MG) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
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Dispositivo Emendado - inciso IV do artigo 234.  
Ao inciso IV, do artigo 234, acrescente-se a expressão:  
"..., ressalvado o direito de transporte do  
importador, quando o produto se destinar à  
exportação". 
Justificativa: 

Na forma em que está redigido o inciso IV, do artigo 234, no Substitutivo do Relator, a matéria atende, com 
perfeição absoluta, o interesse do País e de sua navegação de cabotagem e interior. 
Entretanto, cria problemas em se tratando do produto destinado à exportação, pois, mantida a redação na forma 
em que se encontra, somente embarcações nacionais poderiam atender ao interesse do importador. 
Deve à Constituição garantir ao importador o direito de usar o transporte que mais lhe favoreça, sobretudo 
considerando o percurso que vai além das águas nacionais. 
Parecer:   

   A latitude dos elementos que compõem o universo das atividades relatas a petróleo, hidrocarbonetos fluidos, 
gases raros, gás natural, e a seus derivados, bem como a minérios nucleares e seus derivados, requer que ao 
monopólio destas dê tratamento constitucional que consulte amplamente o interesse nacional, sem, contudo, ferir 
os limites razoáveis no que tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24443 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PMDB/GO) 
Texto:   

   EMENDA  
Suprima-se o "parágrafo único" do art. 234,  
do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 

A supressão do dispositivo mencionado atende aos interesses da Petrobrás e tendo em vista o instituto da 
reciprocidade nos contratos de risco.  
Parecer:   

   A latitude dos elementos que compõem o universo das atividades relatas a petróleo, hidrocarbonetos fluidos, 
gases raros, gás natural, e a seus derivados, bem como a minérios nucleares e seus derivados, requer que ao 
monopólio destas dê tratamento constitucional que consulte amplamente o interesse nacional, sem, contudo, ferir 
os limites razoáveis no que tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24444 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PMDB/GO) 
Texto:   

   EMENDA  
Suprima-se o item III, do art. 234, do  
Projeto de Constituição. 
Justificativa: 

A manutenção de tal monopólio à União prejudica aos interesses nacionais, constituindo um retrocesso e não um 
avanço na política financeira-econômica do transporte e do enriquecimento do petróleo.  
Parecer:   

   A latitude dos elementos que compõem o universo das atividades relatas a petróleo, hidrocarbonetos fluidos, 
gases raros, gás natural, e a seus derivados, bem como a minérios nucleares e seus derivados, requer que ao 
monopólio destas dê tratamento constitucional que consulte amplamente o interesse nacional, sem, contudo, ferir 
os limites razoáveis no que tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24514 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 234, inciso I.  
O inciso I, do artigo 234 do Substitutivo do  
Relator, passa a ser assim redigido:  
Art. 234 - ..................................  
I - A pesquisa, a comercialização, a  
distribuição e a lavra das jazidas de petróleo e  
outros hidrocarbonetos fluidos, gases raros e gás  
natural, existentes no território nacional. 
Justificativa: 

O monopólio da pesquisa e lavra do petróleo e seus derivados está intrinsecamente interligada ao ser transporte 
e sua comercialização.  
Aliás, ao se buscar essa compatibilização outra coisa não estamos a fazer senão convalidar dispositivos já 
consagrados e imanentes a Lei 2004/53 reguladora da espécie.  
Parecer:   

   A latitude dos elementos que compõem o universo das atividades relatas a petróleo, hidrocarbonetos fluidos, 
gases raros, gás natural, e a seus derivados, bem como a minérios nucleares e seus derivados, requer que ao 
monopólio destas dê tratamento constitucional que consulte amplamente o interesse nacional, sem, contudo, ferir 
os limites razoáveis no que tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24623 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   

 Substitua-se o art. 234 pelo seguinte:  
Art. 234 - Constituem monopólio da União:  
I - a pesquisa, a lavra, o refino e a  
importação de petróleo;  
II - a pesquisa, a lavra e o processamento de  
minérios nucleares. 
Justificativa: 

A emenda ressalva as atividades já monopolizadas pela União, em decorrência do texto constitucional vigente ou 
da legislação ordinária. Não há por que expandi-las, pois isto implicaria em aumentar a participação do Estado 
em atividades que são típicas da empresa privada. Também não há por que privatizar empreendimentos estatais 
que veem cumprindo, com razoável eficiência, o seu papel. 
Parecer:   

   A latitude dos elementos que compõem o universo das atividades relatas a petróleo, hidrocarbonetos fluidos, 
gases raros, gás natural, e a seus derivados, bem como a minérios nucleares e seus derivados, requer que ao 
monopólio destas dê tratamento constitucional que consulte amplamente o interesse nacional, sem, contudo, ferir 
os limites razoáveis no que tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26353 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   

 Acrescente-se o seguinte item VI, ao art.  
234, do Substitutivo do Projeto de Constituição:  
"O setor de diagnóstico da saúde". 
Justificativa: 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 150  

 

O Brasil, hoje, é o maior produtor de reagentes para diagnósticos da saúde, do terceiro mundo. Temos que 
proteger esta conquista e este patrimônio Nacional de mercado e garantir que este setor continue livre, 
soberanos e independente, atendendo os interesses nacionais, sem onerar nossa balança de pagamentos.  
Parecer:   

   A latitude dos elementos que compõem o universo das atividades relatas a petróleo, hidrocarbonetos fluidos, 
gases raros, gás natural, e a seus derivados, bem como a minérios nucleares e seus derivados, requer que ao 
monopólio destas dê tratamento constitucional que consulte amplamente o interesse nacional, sem, contudo, ferir 
os limites razoáveis no que tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26365 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ERALDO TRINDADE (PFL/AP) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 234, Inciso I  
Art. - 234  
I - a pesquisa e a lavra das jazidas de  
petróleo e outros hidrocarbonetos, gases raros e  
gás natural, existentes no território nacional; 
Justificativa: 

O monopólio de combustíveis de petróleo deve ser preservado, independentemente de serem sólidos ou 
líquidos. Como está posto a pesquisa e lavra do xisto, deixará de ser monopólio da União, perdendo-se um 
trabalho de pesquisa e desenvolvimento da tecnologia de exploração do xisto para outras empresas, sobretudo, 
estrangeiras.  
Deve-se lembrar da importância de nossas reservas de xisto betuminoso, que já são objeto de exploração a nível 
piloto, pela Petrobrás.  
Parecer:   

   A latitude dos elementos que compõem o universo das atividades relatas a petróleo, hidrocarbonetos fluidos, 
gases raros, gás natural, e a seus derivados, bem como a minérios nucleares e seus derivados, requer que ao 
monopólio destas dê tratamento constitucional que consulte amplamente o interesse nacional, sem, contudo, ferir 
os limites razoáveis no que tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27553 PREJUDICADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: inciso III, art. 234  
Dê-se ao inciso III do art. 234 a seguinte redação:  
"III - a importação, exportação,  
processamento e distribuição dos produtos  
previstos nos itens I e II;" 
Justificativa: 

É fundamental garantir que o monopólio estatal do petróleo seja extensivo ao processamento á a distribuição, 
fases fundamentais do processo de comercialização e desenvolvimento tecnológico desse importante produto.  
Parecer:   

   A emenda é prejudicada, "ratione materiae", face ao seu tratamento na legislação ordinária.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:27646 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR) 
Texto:   

 Dê-se ao item I, do art. 234, do Substitutivo  
do Relator, a seguinte redação:  
Art. 234.....................................  
I - a pesquisa, a lavra das jazidas de  
petróleo e outros hidrocarbonetos fluidos, bem  
como a refinação e o processamento, existentes no  
território nacional; 
Justificativa: 

Propomos a alteração no item I do Art. 234 do Substitutivo do Relator, visando resguardar os interesses 
nacionais na exploração petrolífera, elevando à norma Constitucional todas as atividades que integram o 
monopólio estatal do petróleo.  
Parecer:   

   A latitude dos elementos que compõem o universo das atividades relatas a petróleo, hidrocarbonetos fluidos, 
gases raros, gás natural, e a seus derivados, bem como a minérios nucleares e seus derivados, requer que ao 
monopólio destas dê tratamento constitucional que consulte amplamente o interesse nacional, sem, contudo, ferir 
os limites razoáveis no que tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27762 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ANTÔNIO CÂMARA (PMDB/RN) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
O artigo 234 do capítulo I do Título VIII do  
substitutivo passa a viger acrescido do parágrafo  
2o. renumerando-se o atual parágrafo único para  
parágrafo 1o., na seguinte forma:  
Art. 234 - ..................................  
..................................................  
Parágrafo 1o. - O monopólio previsto neste  
artigo inclui os riscos e resultados decorrentes  
das atividades ali mencionadas.  
Parágrafo 2o. - A participação do  
proprietário do solo no caso da lavra de petróleo  
ou gás será igual a 1% do valor da produção. 
Justificativa: 

Na forma como está redigido, o atual parágrafo único do artigo 234 é injustificável. Enquanto o parágrafo 2° do 
Artigo 231 assegura o proprietário do solo a participação nos resultados da lavra de produtos minerais, o referido 
parágrafo único exclui de igual benefício o proprietário do solo no caso da lavra de petróleo e gás natural.  
Esta situação se torna ainda mais absurda, se considerarmos que o petróleo e o gás são as únicas substâncias 
minerais cuja extração implica no pagamento de “royalties” aos Estados, Territórios e Municípios detentores das 
jazidas.  
Nada mais correto, portanto, que aproveitar-se o ensejo da elaboração da Carta, para a alteração deste quadro 
verdadeiramente injusto.  
No caso específico do petróleo e do gás, o valor da participação não pode ser calculado dentro da mesma 
sistemática aplicável às outras substâncias minerais, uma vez que sobre eles não incide o Imposto único sobre 
Minerais.  
Também não podemos nos basear em um percentual estipulado a partir do Imposto púnico sobre Lubrificantes e 
Combustíveis Líquidos e Gasosos, já que este tributo não incide sobre a matéria-prima bruta, mais sobre os 
produtos de refino, com diferentes alíquotas para cada derivado.  
O valor que propusemos, equivalente a um por cento do valor da produção, enquadra-se, dentro da faixa 
correspondente ao dízimo do Imposto único sobre Minerais, proporcionalmente ao montante da produção de 
bens minerais em geral.  
Com efeito, as alíquotas aplicáveis sobre o valor tributável das substâncias minerais são variáveis, atingindo até 
quinze por cento para as substâncias minerais em geral destinadas ao mercado interno. Neste caso, a 
participação do superficiário corresponderia a, 5% do valor tributável.  
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A alíquota aplicável aos materiais nobres, pedras preciosas, lapidáveis e carbonadas, equivalente a um por 
cento, é excepcionalmente baixa, em virtude do caráter “volátil” desta modalidade de substâncias, que, se 
taxadas a níveis normais, escorregariam, inevitavelmente, para os subterrâneos da economia informal, o que já 
acontece em grande escala.  
Se não levarmos em conta esta anomalia, a alíquota mais baixa, aplicável às substâncias minerais em geral 
destinadas à exportação equivalente a 0,4% do valor tributável da produção.  
O percentual de 1% sobre o valor da produção corresponde aproximadamente, por conseguinte, à média das 
participações que o superficiário percebe sobre a lavra de diferentes substâncias.  
Parecer:   

   A latitude dos elementos que compõem o universo das atividades relatas a petróleo, hidrocarbonetos fluidos, 
gases raros, gás natural, e a seus derivados, bem como a minérios nucleares e seus derivados, requer que ao 
monopólio destas dê tratamento constitucional que consulte amplamente o interesse nacional, sem, contudo, ferir 
os limites razoáveis no que tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27855 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MÁRIO LIMA (PMDB/BA) 
Texto:   

   Acrescente-se ao artigo 234, como § 2o., a  
disposição seguinte:  
§ 2o. A União poderá incumbir os Municípios,  
por prazo determinado e sucessivamente prorrogável  
da execução dos serviços de transporte, por  
condutos, de gás natural ou de gases combustíveis  
derivados do petróleo, nos estritos limites da  
região urbana, a serem realizados diretamente ou  
mediante concessão a empresas públicas ou  
sociedades de economia mista, mantidos o  
disciplinamento legal a cargo da União e a  
orientação regulamentar e a fiscalização do  
Governo Federal. 
Justificativa: 

O transporte por condutos do gás natural e dos gases combustíveis derivados do petróleo abrange os serviços 
de canalização dos mesmos gases no perímetro urbano. Como se trata de um serviço para o qual não deve a 
PETROBRÁS desviar sua atenção, é melhor que fique confiado aos municípios nas condições estabelecidas no 
dispositivo ora proposto. A execução de tais serviços por outrem que não a PETROBRÁS era uma ilegalidade 
que se vinha tolerando a bem do interesse coletivo. 
Se os municípios terão de recorrer a empresa pública ou sociedades de economia mista estaduais para se 
desincumbirem dessa tarefa é problema que recai na sua exclusive a esfera de competência.  
Parecer:   

   A latitude dos elementos que compõem o universo das atividades relatas a petróleo, hidrocarbonetos fluidos, 
gases raros, gás natural, e a seus derivados, bem como a minérios nucleares e seus derivados, requer que ao 
monopólio destas dê tratamento constitucional que consulte amplamente o interesse nacional, sem, contudo, ferir 
os limites razoáveis no que tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27862 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   

   Título VIII Capítulo I  
Suprima-se o inciso III, do art. 234. 
Justificativa: 

A importação e a exportação dos produtos previstos nos itens I e II, do art. 234, constituem severa restrição à 
liberdade de comércio internacionais.  
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Assim, a supressão visa dar ao comércio ampla capacidade de sua realização, sem exclusividade da União, que 
não podendo comerciar diretamente, naturalmente o fará, através de estatais, cujo resultado deficiente é 
despiciendo ressaltar.  
Parecer:   

   A latitude dos elementos que compõem o universo das atividades relatas a petróleo, hidrocarbonetos fluidos, 
gases raros, gás natural, e a seus derivados, bem como a minérios nucleares e seus derivados, requer que ao 
monopólio destas dê tratamento constitucional que consulte amplamente o interesse nacional, sem, contudo, ferir 
os limites razoáveis no que tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28714 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: parágrafo único do artigo 234  
Suprima-se o parágrafo único do artigo 234 
Justificativa: 

Sabido é que o País atravessa sérias dificuldades de ordem econômico-financeira, que internas, quer externas.  
A economia está desmantelada e as autoridades debatem-se em longas e estéreis discussões na tentativa de 
renegociar a dívida externa, oriunda de empréstimos cuja destinação muitas vezes desviou-se de suas 
finalidades.  
Na área de energia e prospecção embora louvável o trabalho desenvolvido pela Petrobrás, empresa séria e de 
méritos reconhecidos, existe a possibilidade de colapso iminente.  
A Estatal petrolífera debate-se com preços defasados, acusando dificuldades de caixa.  
Os valores recebidos em decorrência do empréstimo compulsório o que deveriam, em tese, ser repassados ao 
F.N.D (Fundo Nacional de Desenvolvimento) sequer são entregues ao Governo.  
Servem, tais valores, quando muito, para socorrer a Petrobrás, que a cada dia tem sua situação agravada.  
Já existem hoje, e é de conhecimento geral, inúmeras medidas judiciais em andamento objetivando extinguir o 
compulsório.  
A Petrobrás, já estrangulada financeiramente, talvez sequer sobreviva a essa nova ocorrência, caso sentenças 
favoráveis sejam proferidas para os consumidores.  
Na área da prospecção, em particular, impelida vê-se a Petrobrás a contrair empréstimos externos para que a 
busca de novas jazidas prossiga em ritmo normal.  
Estes empréstimos, em ocorrendo, dada a oscilação dos preços internacionais do barril, deixarão de ser 
interessantes, particularmente pelo fato de abrirem a possibilidade de aumentar o endividamento.  
Pior ainda; a Petrobrás, resultando de luta nacionalista cujo maior defensor foi Lobato, poderá quebrar de vez.  
Não se entende, nem se aceita que num País, com tantos problemas como o nosso, adote-se ponto de vista 
radical e intransigente como o previsto no parágrafo único do artigo 234 do Projeto.  
A Argentina com programa nuclear mais avançado que o nosso e cujo espirito patriótico e nacionalista não 
admite dúvidas, antecipou-se ao Brasil e promulgou legislação em 1985 destinada a aumentar a participação de 
iniciativa privada na busca do petróleo. 
Quis desse modo diminuir seu endividamento externo e reduzir sua dependência no setor energético.  
Países desenvolvidos como a Inglaterra e a Noruega criaram incentivos tendentes a aumentar suas reservas.  
Nós, prisioneiros de legislação retrograda e distanciada do avanço social fático verificado nos últimos anos, em 
meados 1980 demos alguns passos significativos.  
Foi introduzida em nosso meio a figura dos “contratos de risco”, pelos quais a empresas de grande porte era 
franqueada a busca de petróleo em território Nacional, fossem elas estrangeiras ou nacionais.  
Não obstante, o preconceito era tão grande que se ofereceu e delimitou, aos interessados, áreas potencialmente 
duvidosas, como se o intuito fosse não localizar novas jazidas.  
O resultado foi o fracasso das pesquisas e hoje o Brasil ainda importa óleo cru, enquanto a Colômbia, que optou 
pelos “Contratos de Associação” emerge, potencialmente, como exportadora.  
Sabe-se, é certo, que o monopólio deve e tem de ser preservado, do que somos partidários.  
Entretanto, induvidoso é que as leis ordinárias elaboradas sob a batuta de um legislativo forte e representativo 
como se afigura o nosso podem perfeitamente criar mecanismos de fiscalização e resguardo dos elevados 
interesses pátrios.  
Pensar-se que é necessária a vedação extrema e absoluta, via Carta Magna dos particulares na prospecção, é 
descabido.  
Mais ainda; é aceita-se que o Congresso não é confiável e poderá por a perder longos anos de luta nacionalista 
que fizeram florescer no Brasil a indústria de extração e refino sob os olhos e a proteção do Estado.  
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Ademais isso, quando da assinatura dos Contratos de Risco, nenhum perigo se faz presente.  
A Nação, como sempre o fez, soube fazer-se respeitar o fantasma do intervencionismo estrangeiro não pairou 
uma só vez sobre o Brasil.  
Ao contrário; se o petróleo tivesse sido encontrado, certamente nossa dependência teria diminuído e os valores 
da dívida externa seriam outros.  
Por esse motivo, representamos a presente proposição esperando seja suprimido o parágrafo único do artigo 
234 de Projeto.  
Parecer:   

   A latitude dos elementos que compõem o universo das atividades relatas a petróleo, hidrocarbonetos fluidos, 
gases raros, gás natural, e a seus derivados, bem como a minérios nucleares e seus derivados, requer que ao 
monopólio destas dê tratamento constitucional que consulte amplamente o interesse nacional, sem, contudo, ferir 
os limites razoáveis no que tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28832 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   

   --------------EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se o seguinte item ao art. 234 do Substitutivo:  
"Art. 234 - Constituem monopólio da União:  
"...a importação de matérias primas para  
produção de medicamentos". 
Justificativa: 

A manipulação dos preços das matérias primas destinadas à indústria farmacêutica existente no País, 
majoritariamente estrangeira, artificialmente elevados, acarreta o elevado preço do produto final comercializado 
no País, razão pela qual é plenamente justificável que a importação em causa constitua monopólio da União.  
Parecer:   

   A latitude dos elementos que compõem o universo das atividades relatas a petróleo, hidrocarbonetos fluidos, 
gases raros, gás natural, e a seus derivados, bem como a minérios nucleares e seus derivados, requer que ao 
monopólio destas dê tratamento constitucional que consulte amplamente o interesse nacional, sem, contudo, ferir 
os limites razoáveis no que tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28834 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   

   -------------EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao art. 234 do Substitutivo o  
seguinte item:  
"...a atividade bancária". 
Justificativa: 

Se existe uma atividade que deve ser típica e exclusivamente estatal é a bancária, eis que nesse setor a ação do 
estado não deve limitar-se às que são cometidas ao Conselho Monetário e ao Banco Central, mas atingir a 
própria operacionalidade do sistema financeiro que, exercido pela iniciativa privada, não vai além de uma 
atuação parasitária do mundo econômico e produtivo.  
Parecer:   

   A latitude dos elementos que compõem o universo das atividades relatas a petróleo, hidrocarbonetos fluidos, 
gases raros, gás natural, e a seus derivados, bem como a minérios nucleares e seus derivados, requer que ao 
monopólio destas dê tratamento constitucional que consulte amplamente o interesse nacional, sem, contudo, ferir 
os limites razoáveis no que tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28945 REJEITADA 
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Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FERNANDO SANTANA (PCB/BA) 
Texto:   

   Emenda Aditiva ao Parágrafo Único do art.  
234, visando a declarar também nulos e  
insubsistentes os contatos de risco porventura já  
efetuados.  
Acrescente-se ao texto do Parágrafo Único do  
art. 234 as seguintes palavras finais:  
Parágrafo único - O monopólio previsto neste  
art. inclui os riscos e resultados decorrentes das  
atividades ali mencionadas, vedado à União ceder  
ou conceder qualquer tipo de participação, em  
espécie ou em valor, na exploração de jazidas de  
petróleo ou gás natural, nulos, sem ônus e  
insubsistentes os contratos porventura efetuados  
em desacordo com esta disposição. 
Justificativa: 

O parágrafo único destinou-se a tornar explícito o que era consequência lógica da Lei 2.004, bem como dos 
textos dos arts. 162 da Constituição de 1967 e 169 da atual, pois, se a pesquisa e a lavra constituem monopólio 
da União, essas atividades não poderiam ser partilhadas com empresas privadas sem ferir a norma da lei maior.  
Além disto, os contratos de risco foram constituídos sem prévia lei, o que exclui qualquer validade jurídica.  
É indispensável, todavia, que se aproveite a oportunidade constitucional para, desde logo, desencorajar e 
eliminar controvérsias judiciais que poderiam eternizar a indisponibilidade das jazidas ocupadas pelas empresas 
estrangeiras empenhadas em chantagear para auferir benefícios ilícitos.  
Parecer:   

   A latitude dos elementos que compõem o universo das atividades relatas a petróleo, hidrocarbonetos fluidos, 
gases raros, gás natural, e a seus derivados, bem como a minérios nucleares e seus derivados, requer que ao 
monopólio destas dê tratamento constitucional que consulte amplamente o interesse nacional, sem, contudo, ferir 
os limites razoáveis no que tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28949 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FERNANDO SANTANA (PCB/BA) 
Texto:   

   Emenda aditiva destinada a ampliar o  
monopólio da União à distribuição a empresas  
privadas com maioria de capital nacional.  
Acrescente-se aos art. 234 o inciso V,  
remunerando-se o atual inciso V, para VI, e dando-  
se a seguinte redação:  
Art. 234 Constituem monopólio da União:  
.............................................  
V - a distribuição dos derivados do petróleo  
e dos gases de qualquer origem, facultada a  
delegação do desempenho a empresas privadas  
constituídas com sede no País e maioria de capital  
nacional, por prazo determinado, no interesse  
nacional e só transferível mediante prévia  
anuência do poder concedente. 
Justificativa: 

Uma das mais incompreensíveis e vultuosas sangrias sofridas pela economia nacional decorre da distribuição 
dos derivados de petróleo. 
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Para instituir o monopólio estatal do petróleo, o Brasil foi obrigado a deixar em poder do cartel mundial o 
privilégio da distribuição que era o filé mignon do processo operativo. A importação do óleo bruto encontrava-se 
em poder do truste. 
Com a diversificação dos fornecedores, a PETROBRAS passou a ocupar espaço, sem mais temer retaliações e 
a diminuir a margem no preço final da gasolina. Por outro lado, as Shell, Esso, Atlantic e Texaco deixaram de 
investir em postos, transporte e armazenagem. Os postos, os carros pipas e os depósitos, em sua maior parte 
agora pertencem a brasileiros. O investimento dessas companhias é apenas uma telefonista que recebe pedidos 
dos postos e comunica aos motoristas dos carros-pipa e à refinaria, motoristas que pagam a elas depositando o 
dinheiro nos bancos indicados, apanham a gasolina na refinaria e entregam nos postos que só são estrangeiros 
na placa. 
Não há negócio mais lucrativo no mundo. 
Não há composição do preço do litro da gasolina, a PETROBRAS recebe menos pelo refino do que é pago à 
distribuição e revenda. Num litro de gasolina vendido por Cz$ 25,80, a PETROBRAS recebe pelo refino Cz$ 
0,32; as distribuidoras Cz$ 0,30 e a revenda nos postos CZ$ 1,40. O resto são subsídios e impostos. 
Dessa incrível marmelada, cabe à Shell, 21%; a Esso 15%; à Atlantic 9,8%; à Texaco 8,9%; à Ipiranga 9,5% e a 
outras 0,6%. 
Em junho último um gaúcho, Daniel Birmann, dono da Arbi Participações S/A, candidatou-se a comprar essa 
fabulosa guitarra da Atlantic e, segundo Isto é, de 17.6.87, esteve se dispondo a pagar 200 a 250 milhões de 
dólares. 
Negócios assim vantajosos apenas existiam na China de antes de 1949 e eram universalmente conhecidos 
como “Negócios da china”. 
Assim se explica porque o Brasil não tem recursos para hospitais, escolas, saneamento, equipamentos das 
Forças Armadas, polícia, tribunais e ainda mata 300.000 crianças de fome por ano. 
As responsabilidades desta Assembleia Nacional Constituinte e de todos que lhe podem dar respaldo são, como 
se vê, imensas e as gerações vindouras não lhes perdoarão tamanha ignorância, pusilanimidade e perversidade. 
A Sony para montar nos Estados Unidos uma fábrica de aparelhos de som, indústria que existe similar no país, 
foi obrigada a atribuir o controle acionário a empresários norte-americanos. 
Esta emenda modestamente pede que a distribuição, tarefa que não é uma indústria mas apenas uma telefonia 
seja dividida com empresários brasileiros. 
Parecer:   

   A latitude dos elementos que compõem o universo das atividades relatas a petróleo, hidrocarbonetos fluidos, 
gases raros, gás natural, e a seus derivados, bem como a minérios nucleares e seus derivados, requer que ao 
monopólio destas dê tratamento constitucional que consulte amplamente o interesse nacional, sem, contudo, ferir 
os limites razoáveis no que tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28991 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   

   -------------EMENDA MODIFICATIVA  
-----DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 234  
Seja dada ao inciso V, do Artigo 234, a  
seguinte redação:  
V - A pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o  
reprocessamento, a industrialização e comércio de  
minerais raros, nobres e estratégicos, inclusive os  
nucleares. 
Justificativa: 

Os recursos materiais são renováveis devem receber toda a atenção, devendo as atividades a eles inerentes ser 
nacionalizados.  
No que concerne aos minerais raros, nobres e, estratégicos, a União deve ter o monopólio por exigência do mais 
elementar interesse nacional.  
Parecer:   

   A latitude dos elementos que compõem o universo das atividades relatas a petróleo, hidrocarbonetos fluidos, 
gases raros, gás natural, e a seus derivados, bem como a minérios nucleares e seus derivados, requer que ao 
monopólio destas dê tratamento constitucional que consulte amplamente o interesse nacional, sem, contudo, ferir 
os limites razoáveis no que tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:30266 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 234 Item III.  
Suprime-se o item III do Artigo 234 do  
Substitutivo do Relator da Comissão de  
Sistematização.  
"Art. 234 - Constituem monopólio da União:  
I ............................  
II ...........................  
III - a importação e exportação dos produtos  
previstos nos itens I e II. 
Justificativa: 

O monopólio do petróleo existente na Constituição atual é restrito à pesquisa e lavra das jazidas, nos termos da 
lei (artigo 169). Não obstante, em momento algum o legislador deixou ao desamparo as premissas básicas de 
segurança e soberania nacionais.  
Além de contrariar aos seus próprios ditames nos artigos (ilegível) (seu item IV) e 228, o Substitutivo não leva em 
conta que a tensão do monopólio também às atividades de importação e exportação de hidrocarbonetos 
representará um achatamento sensível dos mercados de trabalho de empresas nacionais e estrangeiras atuam 
no setor. São as “trades companies” que empregam grande contingente de mão-de-obra especializada em 
comércio internacional que dificilmente conseguirá novas oportunidades de emprego.  
O monopólio, desnecessário nessa atividade, conduzirá o mercado de “trades” a uma acomodação prematura, 
pois impedirá a busca permanente de maiores e melhores índices de produtividade.  
a) desestimulando a prática salutar da procura dos melhores preços, prazos e condições de pagamento.  
b) impedindo o barateamento dos custos, dos processos e das tecnologias, pelo emperramento da máquina 
burocrática estatal; 
c) igualando, por baixo, o País, às republiquetas cujas economias, políticas e regimes de governo induzem a 
prática de que comércio internacional só se faz de governo a governo e somente com “certas pessoas do 
governo”.  
Parecer:   

 Falece razão ao argumento quando confronta os textos de duas constituições - a de 1967 (emendada, em vigor) 
e a presente, "in fieri".  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30268 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 234 item IV:  
Suprime-se o item IV do artigo 234 da  
proposta da Comissão de Sistematização  
"Art. 234: constituem monopólio da União:  
I ..................................  
II .................................  
III ................................  
IV ...o transporte marítimo do petróleo bruto  
de origem nacional ou de derivados de petróleo  
produzido no País, e bem assim o transporte, por  
meio de condutos, de petróleo bruto e seus  
derivados, assim como de gases raros e gás  
natural, de qualquer origem". 
Justificativa: 
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Ora, o monopólio previsto e acalentado pelo povo brasileiro desde a campanha “O petróleo é nosso” do 
inesquecível MONTEIRO LOBATO, acha-se respaldado no artigo 169 da Constituição de 1967, e se refere às 
áreas de pesquisa e lavra jazidas. A complementação legal da proteção necessária soberania e segurança 
nacionais, acha-se regulada pela 2.004 de 03 out 1953. 
E o País jamais viu-se tolhido ou em situação das econômico-sociais pelo fato de não deter monopólio 
transportes de hidrocarbonetos. 
Lançar al proposta a nível de Constituição, é xenofobia descabida. A legislação ordinária vem cuidando com zelo 
e eficiência desse assunto. 
A cabotagem de graneis líquidos, onde se inclui o petróleo e seus derivados, já vem sendo feita quase que 
totalmente pela FRONAPE (Frota Nacional da Petrobrás) e não se justifica estipular em “Carta Magna”, que não 
poderá ser feita pela iniciativa privada. 
A prevalecer tal proposição, haverá perdas econômico-financeiras, e atrasos de suprimentos. Por exemplo, um 
navio estrangeiro afretado, trazendo petróleo bruto, após descarga em determinado porto nacional, atualmente, 
poderia ser utilizado para carregamento de derivados de petróleo ou álcool (cabotagem ou para exportação), 
com expressiva economia de frete por se caracterizar “frete de retorno”. Com o monopólio preconizado, esta 
situação não se concretizaria, com perdas financeiras para o País. 
O Substitutivo da Comissão de Sistematização desprotege os direitos adquiridos de empresas privadas que 
constroem e operam dutos de insumos e produtos petroquímicos, existentes na Baixada Fluminense/RJ.  
Parecer:   

 Falece razão ao argumento quando confronta os textos de duas constituições - a de 1967 (emendada, em vigor) 
e a presente, "in fieri".  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30270 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: Artigo 234 Parágrafo único.  
Suprime-se o Parágrafo Único do Art. 234 do  
Substitutivo da Comissão de Sistematização.  
"Art. 234 constituem monopólio da União.  
I .................................  
II ...............................  
III ...............................  
IV ...............................  
V ................................  
Parágrafo Único: O monopólio previsto neste  
artigo inclui os riscos e resultados decorrentes  
das atividades ali mencionados, vedadas à União  
ceder ou conceder qualquer tipo de participação,  
em espécie ou em valor, na exploração de jazidas  
de petróleo ou gás natural". 
Justificativa: 

Na Constituição de 1967, ainda vigente, o monopólio do petróleo está restrito às atividades de pesquisa.  
As demais áreas ou setores econômicos envolvendo petróleo e derivados, como o abastecimento, o transporte, o 
fino, a distribuição e o consumo, são objetos de Legislação Ordinária (Leis, Decretos e Portarias do Conselho 
Nacional do Petróleo), em especial a Lei 2.004 de 03 Out 53.  
O atual Substitutivo peca por recomendar o estabelecimento de um monopólio que ele próprio abomina em seu 
Art. 228. Também o Art. 225 e seu item IV, preconizam a livre concorrência e a livre iniciativa.  
A legislação ordinária existente é, de persi, suficiente para garantir a soberania e a segurança nacional, no 
campo dos chamados “contratos de exploração de petróleo com cláusulas de risco”.  
A expressa proibição de celebração de “contratos de risco” (no Parágrafo Único), já que é “vedado à União ceder 
ou conceder qualquer participação em espécie ou em valor na exploração de jazidas de petróleo ou gás natural”, 
é, de persi, pouco inteligente, porque xenófoba.  
Embutida na “Lei Maior” tal proibição impedirá que, em momentos futuros, possa tal dispositivo ser aplicado, se 
regulamentado em lei ordinária, devido à hierarquia das Leis. E, então, o País poderá ver prejudicado o seu 
esforço de um mais rápido e efetivo levantamento de suas potencialidades hidrocarbonetos, por razão de ordem 
tecnológica e econômico-financeira. 
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Caso esse assunto (contratos de risco) permanecer sendo norteado por legislação ordinária, manter-se-ia a 
válvula que permite ora abrir, ora fechar tal dispositivo, na conformidade das necessidade e estratégias 
brasileiras, do comportamento da economia internacional e do mercado mundial de petróleo.  
As cláusulas empregadas pela PETROBRÁS em seus “contratos de risco”, absolutamente, não atentam contra a 
segurança e soberania nacionais. Pelo contrário, preservam-nas. São escolhidos os lotes geológicos menos 
conhecidos ou de chances mais remotas ou aqueles com perspectivas de custos de perfuração mais elevados. A 
sai própria exploração a PETROBRÁS reserva as áreas mais promissoras, mais conhecidas e com perspectivas 
de menores custos operacionais.  
As estatísticas mostram o acerto dessa estratégia: desde a sua concepção, a modalidades de exploração com 
clausula de risco possibilitou um substantivo aumento do conhecimento de nossas bacias sedimentares, uma 
economia de divisas superior aos US$ 1,6 bilhão (montante dos valores dispendidos pelo conjunto de empresas 
estrangeiras engajadas nos “contratos de risco” em território brasileiro) e a incorporação de tecnologias, 
mapeamentos e sistemas ao acervo da PETROBRÁS. 
O único jazimento localizado, com características merciais, foi MERLUZA, um poço de gás natural na (ilegível) 
Continental de SANTOS/SP, descoberto pela PECTEN. A discussão técnica sobre o aproveitamento vem 
esbarrando na questão (ilegível) o que significa, definitivamente, que tais contratos não ferem, por si, a soberania 
nacional. A PETROBRÁS negocia há mais de um ano, soberanamente, a variável preço, tendo como 
balizamento o preço internacional.  
Considere-se ainda, que no setor petroleiro, desde a criação da PETROBRÁS, o BRASIL vem experimentando 
um crescendo constante nas performances de pesquisa, lavra, reserva, produção, refino, transporte e consumo 
de hidrocarbonetos, fruto de aperfeiçoamento permanente, tanto de tecnologia aplicada e da estrutura 
operacional de nossa estatal do petróleo, como do aprimoramento da legislação sobre o assunto.  
A posição desfrutada pela PETROBRÁS nos “rankings” nacional e internacional é a prova insofismável dos 
acertos de suas administrações ao longo de sua vida útil. As dificuldades financeiras momentâneas, quando 
ocorrem, refletem muito mais as questões de política econômica interna embutidas no cenário (como contenção 
de gastos das estatais, limitações de investimentos, combate ao déficit público, congelamento de preços de 
derivados de petróleo, subsídio ao álcool, não recebimento de faturas e outros créditos junto a empresas estatais 
e organismos de governo, etc.  
Dessa forma, todos os indicadores refletem a sensatez da legislação vigente sobre petróleo, não justificando 
proposta de alteração no “status quo” atual. Mormente agora, quando sentimos cada vez mais acentuada a 
necessidade de complementariedade internacional das economias, maior internacionalização dos meios de 
produção, e grande interdependência do capital e do trabalho, seria extremamente inoportuno evitar, via Lei 
Magna, a participação de capital estrangeiro complementando as nossas necessidades, sem afetar nossa 
segurança e soberania.  
Parecer:   

 Falece razão ao argumento quando confronta os textos de duas constituições - a de 1967 (emendada, em vigor) 
e a presente, "in fieri".  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30462 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   Acrescente-se ao Substitutivo ao Projeto de  
Constituição o seguinte: ao Capítulo I, onde  
couber  
"art. - Constituem monopólio da União a  
pesquisa, inclusive a do gás natural, bem como o  
seu transporte e dos respectivos derivados,  
marítimo ou em condutos". 
Justificação 

A Lei nº 2004, de 03 de outubro de 1953, dispõe em seu artigo 1º, verbis. 
Art. 1º Constituem monopólio da União. 
I – a pesquisa e lavra das jazidas de petróleo e outros hidrocarbonetos fluidos e gases raros, existentes no 
território nacional;  
II – a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; 
III – o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados de petróleo produzidos no país 
e, bem assim o transporte por meio de condutos, de petróleo bruto e seus derivados, assim como os de gases 
raros de qualquer origem. ” 
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A Constituição de 1969, por seu turno, alcançou à categoria de norma constitucional, a pesquisa e lavra de 
petróleo em território nacional, como se lê no artigo 169: 
“Art. 169 – A pesquisa e a lavra de petróleo em território nacional – constituem monopólio da União nos termos 
da lei. ” 
É da maior importância para o resguardo dos interesses da União e da Petrobrás sejam elevadas à categoria de 
norma constitucional todas as atividades que integram o monopólio instituído pela Lei nº 2004/53, o qual ficará, 
assim, protegido de eventuais mudanças da legislação ordinária. 
De outra parte, embora o gás natural seja uma forma pela qual o petróleo se apresenta na natureza, é de toda 
conveniência explicar tal ponto no texto constitucional, para evitar as interpretações que pretendem discutir a 
inclusão do gás natural no monopólio da Lei 2004/53. 
Parecer:   

   A latitude dos elementos que compõem o universo das atividades relatas a petróleo, hidrocarbonetos fluidos, 
gases raros, gás natural, e a seus derivados, bem como a minérios nucleares e seus derivados, requer que ao 
monopólio destas dê tratamento constitucional que consulte amplamente o interesse nacional, sem, contudo, ferir 
os limites razoáveis no que tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:30668 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - Artigo 234  
Adite-se o Inciso VI, e alíneas "a" e "b"  
VI - A exploração de serviços públicos de  
telecomunicações, comunicação postal, telegráfica  
e de dados.  
a) O fluxo de dados transfronteiras será  
processado por intermédio de rede pública operada  
pela União.  
b) É assegurada a prestação de serviços de  
informação por entidades de direito privado  
através de rede pública operada pela União. 
Justificativa: 

Os serviços públicos de telecomunicações, comunicação postal, telegráfica e o de dados, representam condição 
fundamental para estimular o progresso e o desenvolvimento e garantir e soberania nacional. Somente na 
condição de Monopólio Estatal poder-se-á assegurar o seu pleno funcionamento e incentivar o desenvolvimento 
da tecnologia nacional no setor.  
Parecer:   

   A emenda foi rejeitada porque não se deseja transformar as telecomunicações, a comunicação postal, 
telegráfica e de dados em monopólio da União.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30801 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 234, Inciso II  
O Inciso II do Artigo 234 passa a ter a  
seguinte redação:  
Art. 234 - ............................. 
II - A refinação do petróleo e do gás  
natural, nacional ou estrangeiros. 
Justificativa: 
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O gás natural é uma das formas pelas quais o petróleo se apresenta na natureza. Para manter coerências com 
os Incisos I e III o gás natural foi explicitado. Não se pretende, ao incluir o gás natural, referir-se á petroquímica, 
mas, apenas ao processamento do gás natural para extração da gasolina e outros derivados feito habitualmente 
pela Petrobrás.  
Parecer:   

   A latitude dos elementos que compõem o universo das atividades relatas a petróleo, hidrocarbonetos fluidos, 
gases raros, gás natural, e a seus derivados, bem como a minérios nucleares e seus derivados, requer que ao 
monopólio destas dê tratamento constitucional que consulte amplamente o interesse nacional, sem, contudo, ferir 
os limites razoáveis no que tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31364 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA AO ART. 234 DO SUBSTITUTIVO DO  
CONSTITUINTE RELATOR BERNARDO CABRAL AO PROJETO DE  
CONSTITUINTE:  
Art. 234 - Acrescentar ao texto deste artigo o seguinte:  
" § 2o. - ficam excluídas do monopólio de que  
trata este artigo, as refinarias em funcionamento  
no País, comparadas pelo Art. 43 da Lei 2.004, de  
03 de outubro de 1953". 
Justificativa: 

Não se compreende que haja intenção de eliminar direitos garantidos por lei, sem especificar o destino das 
empresas, e seus patrimônios.  
Nem seria justo, por isso, é necessária e ressalva outra emenda.  
Parecer:   

   A latitude dos elementos que compõem o universo das atividades relatas a petróleo, hidrocarbonetos fluidos, 
gases raros, gás natural, e a seus derivados, bem como a minérios nucleares e seus derivados, requer que ao 
monopólio destas dê tratamento constitucional que consulte amplamente o interesse nacional, sem, contudo, ferir 
os limites razoáveis no que tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32176 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva ao Capítulo I do Título VIII  
Dos Princípios Gerais, da Intervenção do  
Estado do Regime de Propriedade  
Do subsolo e da Atividade Econômica  
Substitua-se o Texto Constante do Capítulo I  
do Título VIII do Projeto de Constituição do  
Relator Constituinte Bernardo Cabral, pela  
seguinte redação:  
Título VIII  
Da Ordem Econômica E Financeira  
Capítulo I  
Dos princípios gerais, da intervenção do  
Estado, do regime de propriedade do subsolo e da  
atividade econômica  
[...] 
Art. 184 - Constituem monopólio da União:  
I - a pesquisa e a lavra das jazidas de  
petróleo e outros hidrocarbonetos fluidos, gases  
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raros e gás natural , existentes no território nacional;  
II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;  
III - a importação e exportação dos produtos  
previstos nos itens I e II;  
IV - o transporte marítimo do petróleo bruto  
de origem nacional ou de derivados de petróleo  
produzidos no País, e bem assim o transporte, por  
meio de condutos, de petróleo bruto e seus  
derivados, assim como de gases raros e gás  
natural, de qualquer origem; e  
V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento o  
reprocessamento, a industrialização e o comércio  
de minerais nucleares.  
§ 1o. O monopólio previsto neste artigo  
inclui os riscos e resultados decorrentes das  
atividades ali mencionadas, vedada à União ceder  
ou conceder qualquer tipo de participação, em  
espécie ou em valor, na exploração de jazidas de  
petróleo ou gás natural.  
§ 2o. - Ficam excluídas do monopólio de que  
trata este artigo, as refinarias em funcionamento  
no país, comparadas pelo art. 43 da lei 2.004, de  
03 de outubro de 1953.  
[...] 
Justificativa: 

Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática como 
surgirem os dispositivos contidos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, para que elas se revelassem em 
toda a sua força, o texto precisava se lapidado, retirando-se lhe a massa informe das minúcias casuísticas, e, 
muitas vezes, as imperfeições surgidas pela fusão às vezes emotiva de matéria-prima ideológica.  
No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existente: procuramos apenas 
desbastar a pedra opaca para descobrir lhe o brilho.  
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto da Constituição uma nova 
consistência; na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e reguladoras às leis 
complementares ou ordinárias; no mérito, procura o fio filosófico nas raízes tradicionais da nossa Sociedade – a 
liberdade da pessoa, a democrática, a representação do povo pela tripartição dos poderes, e uma Ordem 
Econômica onde o Social e o Econômico se harmonizam para a construção de um grande país.  
Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o Trabalho e o Capital surgirá um 
renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressividade, ascender a níveis da vida mais 
elevados.  
Parecer:   

   A emenda, múltipla, refere o título VIII, Capítulo I do Substitutivo do Relator. Acrescenta expressões ao artigo 
226, parágrafo do artigo 234 (exclui do monopólio as refinarias em funcionamento do País), altera as redações 
dos parágrafos 3o. do artigo 236 e único do artigo 241, bem assim suprime o de número 242. No mais, 
repetindo-o, mantém o texto do Substitutivo do relator. Quanto a este, embora tivéssemos mantido inalteradas 
inúmeras das suas formulações, boa parte dessas evoluíram no processo de negociação, em alguns casos 
substancialmente.  
Pela aprovação na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:32516 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
No artigo 234 substituir o inciso II por:  
"A refinação do petróleo, incluindo o gás  
natural, nacional ou estrangeiro". 
Justificativa: 

O gás natural é uma das formas pelas quais o petróleo se apresenta na natureza. Para manter a coerência com 
os demais incisos o gás natural foi explicitado. Não se pretende incluir o gás natural com referência à 
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petroquímica mas, apenas ao processamento do gás natural para extração da gasolina e outros derivados feitos 
habitualmente pela Petrobrás.  
Embora os interessados ao enfraquecimento do monopólio estatal, relacionado aos hidrocarbonetos, procurem 
discutir a inclusão do gás natural no monopólio do petróleo, referido monopólio, sem sombra de dúvida, abrange 
o gás natural, de vez que a expressão petróleo inclui forma sólida (asfalto) líquida (óleo) e gasosa (gás natural), 
o que é corroborado pela literatura técnica internacional.  
Parecer:   

   A latitude dos elementos que compõem o universo das atividades relatas a petróleo, hidrocarbonetos fluidos, 
gases raros, gás natural, e a seus derivados, bem como a minérios nucleares e seus derivados, requer que ao 
monopólio destas dê tratamento constitucional que consulte amplamente o interesse nacional, sem, contudo, ferir 
os limites razoáveis no que tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33679 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SEVERO GOMES (PMDB/SP) 
Texto:   

   Emenda Aditiva:  
Acrescente-se ao parágrafo Único, do art. 234,  
in fine, as expressões "salvo com autorização da  
Câmara Federal e do Senado da República". 
Justificativa: 

A emenda visa estabelecer um procedimento especial, com a aprovação da Câmara Federal e do Senado da 
República, para que a vedação dos “contratos de riscos” na exploração do petróleo, como regra geral, possa ser 
excepcionada nos casos em que, a juízo do legislador, isso se torna conveniente aos interesses nacionais.  
Parecer:   

   A latitude dos elementos que compõem o universo das atividades relatas a petróleo, hidrocarbonetos fluidos, 
gases raros, gás natural, e a seus derivados, bem como a minérios nucleares e seus derivados, requer que ao 
monopólio destas dê tratamento constitucional que consulte amplamente o interesse nacional, sem, contudo, ferir 
os limites razoáveis no que tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34132 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AFIF DOMINGOS (PL/SP) 
Texto:   

 Dê-se ao § único do art. 234 do Substitutivo  
do Relator, a seguinte redação:  
"Art. 234 - ....................... 
§ único - o monopólio previsto neste artigo  
inclui os riscos e resultados decorrentes das  
atividades ali mencionadas, vedado à União ceder  
ou  
conceder qualquer tipo de participação, em espécie  
ou em valor, na exploração de jazidas de petróleo  
ou gás natural, salvo com autorização expressa do  
Congresso Nacional." 
Justificativa: 

É importante estabelecer o princípio geral de que a União não deve conceder participação não exploração de 
jazidas de petróleo ou gás natural. Caso contrário, estaríamos enfraquecendo o poder de monopólio que o povo 
quis dar à União. Não se pode, no entanto, fechar definitivamente qualquer possibilidade de empreendimento 
conjunto com a União, já que se desconhece os rumos dessa atividade no futuro. De existir a possibilidade de o 
Congresso Nacional, como legítimo representante do povo, autorizar eventuais exceções ao monopólio.  
Parecer:   

   A latitude dos elementos que compõem o universo das atividades relatas a petróleo, hidrocarbonetos fluidos, 
gases raros, gás natural, e a seus derivados, bem como a minérios nucleares e seus derivados, requer que ao 
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monopólio destas dê tratamento constitucional que consulte amplamente o interesse nacional, sem, contudo, ferir 
os limites razoáveis no que tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34763 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO  
Inciso V art. 234, do Substitutivo do Relator  
ao Projeto de Constituição.  
Substitua-se a expressão minerais nucleares,  
contida na redação do inciso V do art. 234, pela  
seguinte:  
(...) minérios nucleares e seus derivados. 
Justificativa: 

O inciso XXII, do Art. 31, dispõe a competência da União para o exercício do monopólio estatal (...) de minérios 
nucleares e seus derivados. 
Minérios e não minerais – é expressão tecnicamente correta, além de já consagrada na tradição legislativa 
brasileira. Não há, pois, razão para duplica-la ou alterá-la, em prejuízo da semântica constitucional. 
Parecer:   

 Aceito o argumento por seu caráter técnico.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:34771 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA E MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO:  
Art. 234, parágrafo único, do Substitutivo do  
Relator, ao Projeto de Constituição.  
Renumere-se o Parágrafo único, referido, que  
passa a ser § 1o., e acrescente-se o seguinte  
parágrafo:  
§ 2o. A lei estabelecerá critérios para a  
aplicação e extensão do monopólio, previsto no  
item V, aos minérios considerados de interesse  
para o processamento, uso ou produção de materiais  
nucleares. 
Justificativa: 

Além dos “minérios nucleares e seus derivados” – já submetidos ao monopólio estatal – há substâncias minerais 
de enorme, essencial e indissociável interesse para o desenvolvimento nuclear. Materiais que, por sua 
relevância, são indispensáveis ao uso, processamento ou produção de materiais nucleares; e que, por isso, têm 
sido objeto de permanentes cuidados comerciais, por parte dos países industrializados.  
Verifica-se, rotineiramente, que as salvaguardas impostas à comercialização de materiais nucleares, estendem-
se à disponibilidade de produtos minerais de natureza não-nuclear, convencional. Com isso, o Brasil vê-se objeto 
de restrições ao livre acesso ao seu mercado, ao mesmo tempo em que não dispõe de qualquer proteção para 
nossos recursos naturais específicos.  
O monopólio impõe-se, assim, como medida de proteção imperativa, ditada pelo interesse da soberania nacional; 
sem significar qualquer superfetação estatizante.  
Por isso mesmo é que se deixa à lei complementar ou ordinária, a competência para disciplinar o instituto, 
resguardar as conveniências da livre iniciativa.  
Parecer:   

   A latitude dos elementos que compõem o universo das atividades relatas a petróleo, hidrocarbonetos fluidos, 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 165  

 

gases raros, gás natural, e a seus derivados, bem como a minérios nucleares e seus derivados, requer que ao 
monopólio destas dê tratamento constitucional que consulte amplamente o interesse nacional, sem, contudo, ferir 
os limites razoáveis no que tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:34489 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
Texto:   

   Título VIII  
Capítulo I  
Ordem Econômica  
Dê-se ao Capítulo I a seguinte redação:  
[...] 
Art. 233 - Constituem monopólio da União:  
I - a pesquisa e a lavra das jazidas de  
petróleo e outros hidrocarbonetos fluidos,  
existentes no território nacional.  
II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;  
III - a importação ou exportação dos produtos  
mencionados nos itens I e II;  
IV - o transporte marítimo, ou por conduto, do  
petróleo bruto e de seus derivados combustíveis.  
V - a pesquisa, a lavra o enriquecimento, o  
reprocessamento, a industrialização e o comércio  
de minerais nucleares.  
Parágrafo Único - o monopólio previsto neste  
artigo inclui os riscos e resultados decorrentes  
das atividades ali mencionadas, vedado à União ou  
conceder qualquer tipo de participação em espécie  
ou em valor, na exploração de jazidas de petróleo  
ou gás natural, salvo com autorização do Senado e  
da Câmara Federal.  
[...] 
Justificativa: 

É inegável o esforço do Relator para elaborar um texto ajustado às aspirações nacionais.  
A emenda apresentada corresponde a uma simples revisão de sua proposta, após longa discussão com 
parlamentares diversos, com pessoas e entidades representativas da comunidade brasileira, com técnicos em 
legislação e com especialista no assunto.  
O conteúdo do texto do Relator foi praticamente mantido. Expressões ou artigos e parágrafos acasos suprimidos, 
correspondem a repetições ali contidas ou a incorporações em outro dispositivo, para economia do texto. As 
mudanças conceituais são pequenas e pouca numerosas.  
Parecer:   

 Como expresso na própria justificação do autor, a Emenda em análise promove aperfeiçoamentos no texto do 
Relator, com supressões pertinentes de expressões, artigos e parágrafos repetitivos e desnecessários, sem 
incorrer, em grande parte, em mudanças conceituais, merecendo, assim, a nossa aprovação parcial nos termos 
do Substitutivo. 

 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   EMENDA:00001 APROVADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ALBANO FRANCO (PMDB/SE) 
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Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o inciso V do art. 207 do Projeto  
de Constituição (A) da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 

Minha atuação na política nacional, e os cargos que tenho a honra de assumir na direção do empresariado 
nacional, e minha vida como empresário, por si só, explicam o posicionamento contrário a este dispositivo e a 
qualquer outro que permita a ingerência do Estado, em atividades econômicas exploradoras lucrativamente e de 
maneira socialmente úteis, pela iniciativa privada. 
Ademais, o próprio Relator Bernardo Cabral, por ocasião da vontade da emenda que inclui esse inciso, proferiu 
voto contrário, no que foi acompanhado por todos os seus relatores auxiliares. 
Desnecessário, portanto, alongar-me nesta justificativa. 
Parecer:   

   O objetivo desta emenda é o de suprimir o inciso V do artigo 207, que define a distribuição dos derivados de 
petróleo como sendo monopólio da União e que permite a delegação dessa atividade a empresas nacionais 
unicamente. O Constituinte autor da emenda defende a participação do capital estrangeiro na distribuição dos 
derivados de petróleo.  
A Emenda merece ser acolhida nos termos de sua justificação.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00206 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   GONZAGA PATRIOTA (PMDB/PE) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao art. 207 do Projeto de  
Constituição o item VII com a seguinte redação:  
Art. 207 - Constituem-se monopólio da União  
I - (...)  
II - (...)  
III - (...)  
IV - (...)  
v - (...)  
VI - (...)  
VII - A implantação, manutenção e exploração dos  
serviços públicos de telecomunicações, comunicação  
de dados, inclusive transfronteiras, comunicação  
postal e telegráfica; facultada a implantação de  
serviços privados, desde que se utilizem das redes  
públicas de telecomunicações exploradas pelo  
Estado. 
Justificativa: 

Em Plenário.  
Parecer:   

Tecnicamente, somos pela rejeição da presente Emenda, embora, no mérito, sejamos favoráveis a ela.  
O assunto se reporta ao artigo 23 do Projeto de Constituição (A) em que a redação que preferimos resulta da  
fusão de 3 Emendas: a de número 00772/4, do Deputado José Costa, número 00726/1, do Deputado Oswaldo 
Lima Filho e número 00205/6, do Deputado Gonzaga Patriota. Desta fusão, resultaria a alteração do texto dos 
incisos XI e XII do artigo 23 do Projeto, da seguinte maneira:  
"Art. 23. Compete à União:  
XI- explorar diretamente os serviços públicos de  
telecomunicações, inclusive telefônicos e de transmissão de  
dados;  
XII - explorar diretamente ou mediante concessão  
ou permissão:  
a) os serviços de radiodifusão sonora, de   
televisão e demais serviços de telecomunicações;"  
Esta fusão, defenderemos em plenário. 
   
   EMENDA:00237 REJEITADA 
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Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 201  
Acrescente-se o seguinte é 2 ao art. 201 do  
Projeto de Constituição (A), passando o atual  
parágrafo único a constituir o é 1, e, em  
consequência, suprima-se o inciso V do art. 207  
Art. 201 ....................................  
§ 1 ........................................  
§ 2 A lei de que trata este artigo  
disciplinará especificamente a participação das  
empresas brasileiras de capital estrangeiro nas  
atividades de distribuição de combustíveis e  
lubrificantes, derivados do petróleo, e do álcool  
etílico hidratado, com vistas à fixação dos  
limites máximos de participação individual de cada  
empresa nas mencionadas atividades e à vedação de  
formação de oligopólios ou cartéis. 
Justificativa: 

Esta emenda oferece um posicionamento mais real diante da tormentosa questão da distribuição de 
combustíveis no país. Não afasta a presença das companhias de capital estrangeiro mas delega à lei fixar um 
percentual máximo de participação nessa importante atividade comercial.  
Saliente-se que o pretendido monopólio, constante do projeto, vem recebendo inúmeras críticas dos setores 
responsáveis do país além de ter contra si a própria Petrobrás que, em tese, seria a maior beneficiária.  
Parecer:   

   Esta Emenda propõe a supressão do Inciso V do Art. 207, que determina o controle, pelas empresas nacionais, 
da distribuição de derivados do petróleo e de álcool.  
Ao mesmo tempo, pretende introduzir parágrafo ao Art.201 determinando que Lei específica fixará os limites 
máximos de participação individual de cada empresa, vedando a formação de oligopólios e cartéis.  
Não concordamos com a proposta, uma vez que a empresa nacional, estatal e privada, tem plenas condições de 
absorver as mencionadas atividades, porém se vê impedida pela força do poder econômico das multinacionais 
do setor.  
A redação contida no texto do Projeto Constitucional está mais condizente com os anseios da maioria do povo 
brasileiro e atende à realidade econômica do País no estágio em que se encontra o processo de 
desenvolvimento econômico.  
Assim, pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:00282 APROVADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RAIMUNDO BEZERRA (PMDB/CE) 
Texto:   

 Dê-se ao parágrafo único do Art. 207 do  
Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação:  
PARÁGRAFO ÚNICO - O monopólio previsto neste  
artigo inclui os riscos e os resultados  
decorrentes das atividades ali mencionadas, vedado  
à União ceder ou conceder qualquer tipo de  
participação, em espécie ou valor, na exploração  
de jazidas de petróleo ou gás natural, salvo à  
empresa nacional mediante prévia autorização do  
Congresso. 
Justificativa: 
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O Art. 207 consagra, como o faz a vigente Constituição, o monopólio estatal da pesquisa e exploração de 
petróleo, tem sido entendido, entretanto, que a empresa estatal à qual incumbe monopolizar a atividade, pode 
celebrar os chamados “contratos de riscos” em que, sob seu controle e a seu critério, são delegados a terceiros 
inclusive empresas estrangeiras, parcelas de sua responsabilidade. 
O Parágrafo único do Art. 207 do Projeto impede, a toda evidencia, a elaboração desses “contratos de risco”. 
Sendo certo que o objetivo maior da disposição é assegurar o controle, pelo País, de suas riquezas petrolíferas, 
não prejudicaria essa diretriz, admitir a celebração de contratos de risco com empresas nacionais condicionando 
a concretização do ato à expressa autorização do Congresso Nacional: Além de não prejudicar a soberania 
nacional, iria ao encontro do fortalecimento da iniciativa privada, homenageando princípios adotados no Art. 199 
do Projeto ora em apreciação. 
Parecer:   

 Aprovada na parte referente à exceção, para a empresa nacional, na exploração de jazidas de petróleo e gás 
natural, nos termos do parecer à emenda número 00397-4. 
   
   EMENDA:00293 APROVADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ FERNANDES (PDT/AM) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se, no Projeto de Constituição, o Inciso V  
do Artigo 207. 
Justificativa: 

Em Plenário. 
Parecer:   

   Pela aprovação, em face da aprovação da emenda número 2P00001-1. 
   
   EMENDA:00397 APROVADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AÉCIO NEVES (PMDB/MG) 
Texto:   

   Dê-se, ao parágrafo único do art. 207 do Projeto  
de Constituição (A), da Sistematização, a seguinte  
redação:  
PARÁGRAFO ÚNICO - O monopólio previsto neste  
artigo inclui os riscos e resultados decorrentes  
das atividades ali mencionadas, vedado à União  
ceder ou conceder qualquer tipo de participação,  
em espécie ou em valor, na exploração de jazidas  
de petróleo ou gás natural, salvo, se apreciada  
pelo Congresso Nacional:  
I - em relação à pessoa jurídica constituída e com  
sede no Brasil, cujo controle decisório de capital  
votante seja da titularidade, direta ou indireta,  
de pessoas físicas domiciliadas no País ou de  
entidades de direito público interno;  
II - em decorrência do direito de reciprocidade,  
quanto a país no qual empresa brasileira explora  
efetivamente essas atividades. 
Justificativa: 

O artigo 207 consagra, como o faz a vigente Constituição, o monopólio estatal da pesquisa e exploração do 
petróleo. Tem sido entendido, entretanto, que a empresa estatal à qual incumbe monopolizar a atividade pode 
celebrar os chamados “contratos de risco”, em que, sob seu controle e a seu critério, são delegados a 
TERCEIROS, inclusive empresas estrangeiras, parcelas de sua responsabilidade. 
O Parágrafo único do artigo 207 do Projeto impede, a toda evidencia desses “contratos de risco”. 
Sendo certo que o objetivo maior da disposição é assegurar o controle, pelo País, de suas riquezas petrolíferas, 
não prejudicaria essa diretriz admitir a celebração de contratos de risco com empresas nacionais, condicionando 
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a concretização do ato à apreciação do Congresso Nacional. Além de não prejudicar a soberania nacional, a 
medida, como proposta, iria ao encontro do fortalecimento da iniciativa privada, homenageando princípios 
adotados no art. 199 do Projeto ora em exame. 
Ao lado disso, excepcionar da rigidez do monopólio também a hipótese de reciprocidade constitui, em alguns 
casos, exigência para que o Brasil possa desenvolver atividades de exploração de petróleo em outros países. 
Parecer:   

 Merece aprovação a Emenda, porque confere ao Congresso Nacional a competência para cessão ou concessão 
de qualquer tipo de participação nos monopólios previstos no art. 207 do Projeto de Constituição, a qual, em 
princípio, é vedada.  
E a cessão ou concessão só podem contemplar empresa nacional ou decorrer da reciprocidade internacional.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00416 APROVADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO ROSSI (PTB/SP) 
Texto:   

 Suprima-se o inciso V, do artigo 207 do  
Projeto de Constituição (A) 
Justificativa: 

Com a supressão do inciso V, fica garantida, também, a participação do capital estrangeiro, na distribuição dos 
derivados do petróleo.  
Parecer:   

 Pela aprovação nos termos do parecer emitido na Emenda no. 2P0001-1. 
   
   EMENDA:00672 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO CARNEIRO (PMDB/DF) 
Texto:   

   Emenda supressiva  
Título VII  
da Ordem Econômica e Financeira  
Capítulo I  
Dos princípios gerais da intervenção do Estado, do  
Regime de Propriedade do Subsolo e da Atividade  
Econômica  
Art. 207:  
- suprima-se integralmente o inciso V,  
renumerando-se os demais.  
- suprima-se integralmente o parágrafo único. 
Justificativa: 

A nacionalização da distribuição dos derivados de petróleo e consequentemente ampliação do monopólio da 
União nesta distribuição, como consta no Projeto da Comissão de Sistematização, em muito prejudica a Nação. 
Teríamos sérias dificuldades para ter empresas nacionais ocupando este setor da economia nacional. São mais 
de 160 (cento e sessenta) depósitos de combustíveis e lubrificantes, uma frota própria de 379 (trezentos e 
setenta e nove) caminhões de 1.500 (mil e quinhentos) vagões. Postos de propriedade das distribuidoras 
perfazendo um total de 1.673 (mil, seiscentos e setenta e três), sem contar tudo e mais: financiamento do capital 
de giro dos postos de serviço, alocação de equipamentos básicos nestes postos (bombas, tanques, placas com 
logotipo, etc), investimentos na produção dos lubrificantes e riscos extraordinários inerentes ao setor, formam um 
patrimônio que equivale aproximadamente a US$ 2,1 bilhões. Seria muita ousadia de nossa parte desviar 
recursos desta ordem de outras áreas de investimento nacional (até mesmo da exploração de novos poços) 
apenas para cobrir um setor que já existe e funciona muito bem. 
O texto como está no Projeto desincentiva mais ainda alguma pretensa iniciativa nacional privada, quando trata 
que seria “facultada a delegação...por prazo determinado, no interesse nacional”. Já não seria muito fácil a 
obtenção de recursos para ocupar o setor e ainda ter de ficar na insegurança de prazos determinados. A 
distribuição do petróleo é uma atividade altamente controlada, de investimentos pesados e de rentabilidade 
limitada (não superior a 10%). 
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Tais compromissos são compatíveis apenas com empresas de grande capital e disposição para permanência no 
negócio a longo prazo. 
Existem mais dois aspectos importantes a serem ressaltados. Parece ser um paradigma internacional do 
capitalismo, a ideia de que a concorrência gera melhores produtos, melhores serviços e custos mais baixos. A 
medida proposta no Projeto da Comissão de Sistematização torna-se pois, contraproducente ao eliminar a livre 
concorrência. 
O segundo aspecto reza sobre os bens sociais advindos deste setor. Além de há mais de 75 (setenta e cinco) 
anos, gerar milhares de empregos, treinamento profissional, aperfeiçoamento administrativo e tecnológico, o 
setor tem estado na vanguarda das negociações trabalhistas. São exemplos concretos desta política: as 
distribuidoras foram, em 1962, o primeiro grupo empresarial a negociar, e assinar convenções coletivas de 
trabalho com os vinte e três Sindicatos que representam seus empregados em todo o Brasil. Estas convenções, 
que são revisadas a cada dois anos, preveem avanços em relação à Legislação Trabalhista, tais como a adoção 
da semana de quarenta e quatro horas, o piso salarial de três salários mínimos, a gratificação por tempo de 
serviço, o pagamento de horas extras em percentuais muito superiores aos da Lei, o auxílio refeição, o salário 
família complementar, creches e auxílio natalidade. Acresce ainda que essas empresas têm efetivamente 
respaldado programas comunitários e culturais (música popular brasileira, teatro, artes plásticas, esporte, 
preservação histórica, etc.) com patrocínios constantes. 
No nosso relacionamento externo, teríamos ainda problemas mais sérios. 
Somos conhecedores de que a Petrobrás tem inúmeras participações de exploração de petróleo, montagem de 
plataformas e até mesmo venda de tecnologia no exterior. 
Não sejamos inocentes ao ponto de pensar que esses países romperiam inexoravelmente com o princípio da 
reciprocidade comercial, enfatizando ainda o desestímulo mundial dos investimentos externos que seriam 
gerados, em um momento em que o País, mais do que nunca, carece de aportes de capital. 
Finalmente as distribuidoras privadas têm mantido uma política de reinvestimento maciço dos seus lucros, 
contribuindo para o crescimento do setor e da economia em áreas prioritárias para o país. 
Em suma, trata-se de gastar do pouco que se dispõe, para criar nada, pois tudo já existe. 
Parecer:   

Pela rejeição, em face da aprovação da emenda número 00874-7. 
   
   EMENDA:00708 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   

 Acrescentar item ao art. 207 do Substitutivo:  
Art. 207 - Constituem monopólio da União:  
VII - A exploração dos serviços postais e dos  
serviços públicos de Telecomunicações inclusive  
transmissão de dados. 
Justificativa: 

Os serviços públicos de telecomunicações precisam ser definidos claramente como monopólio da União.  
Parecer:   

 Rejeitada nos termos do Parecer à Emenda número 00206/4. 
   
   EMENDA:00801 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MANOEL RIBEIRO (PMDB/PA) 
Texto:   

   Introduza-se no Projeto de Constituição da  
Comissão de Sistematização as seguintes  
alterações:  
I - Dê-se ao item x e à alínea a do item XI  
do art. 23 a seguinte redação:  
"Art. 23. Compete à União:  
X - manter o correio aéreo nacional, explorar  
diretamente o serviço postal e os serviços  
públicos de telecomunicações, inclusive  
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transmissão de dados, e permitir a execução dos  
serviços privados de telecomunicações;  
XI - explorar diretamente ou mediante  
concessão ou permissão:  
a) os serviços de rádio e televisão;"  
II - Acrescente-se ao art. 207 o seguinte  
item:  
"Art. 207. Constituem monopólio da União:  

VII - a exploração dos serviços postais e dos  
serviços públicos de telecomunicações, inclusive  
transmissão de dados."  
III - Dê-se ao § 2o. e ao § 4o. do art. 256 a  
seguinte redação:  
"Art. 256. É assegurada aos meios de  
comunicação ampla liberdade, nos termos da lei.  
§ 2o. Os meios de comunicação de massa não  
podem, direta ou indiretamente, ser objeto de  
monopólio ou oligopólio, público ou privado.  
§ 4o. É assegurada a prestação de serviços de  
informações por entidades de direito privado,  
através de rede pública."  
IV - Acrescente-se ao ato das disposições  
Constitucionais Gerais e Transitórias o seguinte artigo:  
"Art. As concessões de serviços públicos de  
telecomunicações atualmente em vigor ficam  
mantidas nos termos fixados, pelos prazos nelas  
estabelecidos." 
Justificativa: 

A nova redação que se propõe para o item X e alínea a do item XI do art. 23 exclui os serviços públicos de 
telecomunicações (inclusive transmissão de dados) dos serviços que podem ser atribuídos ao setor privado 
mediante concessão ou permissão.  
A redação dada pelo Substitutivo da Comissão de Sistematização à alínea a do item XI exclui da competência da 
União os serviços de telecomunicações interestaduais e municipais. Isto acaba com o Sistema Telebrás 
atualmente composto pelas Empresas Operadoras Estaduais mais a Embratel (que opera com os sistemas 
nacionais e internacionais).  
O destaque dado à transmissão de dados na redação do Substitutivo permite uma legislação específica, 
facilitando a terceiros explorá-los através de concessão, como acontece com os serviços de radiodifusão. O 
interesse se justifica por se tratar dos serviços de maior futuro e rentabilidade. Tecnicamente, entretanto, essa 
distinção é supérflua, pois o Brasil é signatário de acordos internacionais que definem a comunicação de dados 
como um dos serviços de telecomunicações.  
Na Constituição em vigor, a redação do dispositivo correspondente se limita a indicar “os serviços de 
telecomunicações”.  
A inclusão do item VII ao art. 207 é de fundamental importância porque é neste Capítulo (art. 202) que são 
definidas as condições para que o Estado possa intervir no domínio econômico ou estabelecer o monopólio. 
Além disso, compatibilizará a redação do art. 207 ao art. 23.  
A inclusão no § 2° do art. 256 da expressão “de massa” objetiva dirimir toda dúvida possível quanto ao objeto 
focalizado pelo legislador.  
Sem essa expressão poder-se-ia interpretar que também as telecomunicações não podem ser objeto de 
monopólio.  
A nova redação proposta para o § 4° do art. 256, da mesma forma, objetiva evitar que entidades de direito 
privado se sintam com direito a prestar serviços de telecomunicações.  
O direito universal de utilizar os serviços das redes públicas (veicular informações) não pode ser confundido com 
o direito de prestar os serviços de transmissão de informações através delas (explorar telecomunicações).  
Apesar disso, é importante garantir o acesso universal às redes públicas bem como a prestação de serviços de 
informações através delas.  
O artigo acrescentado às Disposições Gerais e Transitórias objetiva preservar as concessões atualmente 
existentes e evitar a sua estatização compulsória.  
Tais casos são localizados e não influenciam significamente o sistema nacional.  
Parecer:   

   Pretende o ilustre Constituinte modificar a redação dos incisos X e XI e da alínea "a" do Art. 23 do Projeto de 
Constituição, que trata da exploração pela União, dos serviços de telecomunicações e transmissão de dados.  
O parecer é pela rejeição, face aprovação da emenda no. 2P01077-6 que oferece tratamento adequado à 
disciplina da matéria. 
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   EMENDA:00843 APROVADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   

 Dê-se ao parágrafo único do art. 207 do  
Projeto de Constituição (A), da Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação:  
Parágrafo único: o monopólio previsto neste  
artigo inclui os riscos e resultados decorrentes  
das atividades ali mencionadas, vedado à União  
ceder ou conceder qualquer tipo de participação,  
em espécie ou em valor, na exploração de jazidas  
de petróleo ou gás natural, salvo à empresa  
nacional mediante prévia autorização do Congresso. 
Justificativa: 

O artigo 207 consagra, como o faz a vigente Constituição, o monopólio estatal da pesquisa e exploração do 
petróleo. Tem sido entendido, entretanto, que a empresa estatal à qual incumbe monopolizar a atividade pode 
celebrar os chamados “contratos de risco”, em que, sob seu controle e a seu critério, são delegados a terceiros, 
inclusive empresas estrangeiras, parcelas de sua responsabilidade. 
O Parágrafo único do artigo 207 do Projeto impede, a toda evidencia desses “contratos de risco”. 
Sendo certo que o objetivo maior da disposição é assegurar o controle, pelo País, de suas riquezas petrolíferas, 
não prejudicaria essa diretriz admitir a celebração de contratos de risco com empresas nacionais, condicionando 
a concretização do ato à apreciação do Congresso Nacional. Além de não prejudicar a soberania nacional, a 
medida, como proposta, iria ao encontro do fortalecimento da iniciativa privada, homenageando princípios 
adotados no art. 199 do Projeto ora em apreciação. 
Parecer:   

 Aprovada, na parte referente à exceção, para empresa nacional na exploração de jazidas de petróleo e gás 
natural, nos termos do parecer à emenda número 2p02397-4. 
   
   EMENDA:00874 APROVADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ LUIZ DE SÁ (PL/RJ) 
Texto:   

   Suprima-se o item V do Art. 207, que será  
substituído pelo seguinte artigo, a ser inserido  
entre os de n. 207 e 208:  
Art. - À empresa brasileira de capital  
nacional compete a distribuição dos derivados de  
petróleo na forma que a lei estabelecer.  
Em consequência, acrescente-se ao Art. 27 do  
Ato das Disposições constitucionais Gerais e  
Transitórias, o seguinte Parágrafo único:  
Parágrafo único - A União assegurará, pelo  
prazo a ser fixado na lei de que trata o Art. ,  
o funcionamento o exercício das atividades das  
empresas distribuidoras de petróleo, cujo capital  
seja total ou majoritariamente estrangeiro. 
Justificativa: 

A emenda vem eliminar as interpretações distorcidas e tendenciosas de representantes e defensores das 
multinacionais, quanto à medida aprovada pela Comissão de Sistematização. 
Vem exorcizar o fantasma da estatização, tornando claro que se deseja prestigiar a iniciativa privada nacional. 
Vem exorcizar o fantasma das despesas mirabolantes com opulentas “indenizações” às multinacionais, que 
disporão de prazo e condições para exercerem e depois ajustarem suas atividades aos critérios que a lei vier 
estabelecer. 
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Afinal, as distribuidoras ganham mais (1,38) para emprestar sua marca, do que a PETROBRÁS (1,2%), no preço 
do derivado do petróleo, para pesquisar, produzir ou importar e refinar. 
A emenda atende ao mais legítimo interesse nacional. 
Parecer:   

   A emenda, redigida com inteligência e oportunidade, soluciona as controvérsias surgidas com a aprovação do 
dispositivo (item V do art. 207) pela Comissão de Sistematização.  
Defende a empresa nacional, à qual competirá a distribuição dos derivados de petróleo, nela compreendida a 
PETROBRÁS, sem prejuízo da continuidade dos serviços das empresas estrangeiras, tudo na forma e nos 
prazos que serão definidos em lei.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01078 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FERNANDO SANTANA (PCB/BA) 
Texto:   

   Emenda destinada a nacionalizar a  
distribuição dos derivados de petróleo.  
Acrescente-se ao art. 207 o inciso V,  
renumerando-se os demais e dando-se a seguinte  
redação:  
............................................  
V - A distribuição dos derivados de petróleo,  
facultada a delegação do desempenho a empresas  
privadas constituídas com sede no País e maioria  
de capital nacional, só transferível mediante  
anuência do poder concedente. 
Justificativa: 

Uma das mais incompreensíveis e vultuosas sangrias sofridas pela economia nacional decorre da distribuição 
dos derivados de petróleo. 
Para instituir o monopólio estatal do petróleo, o Brasil foi obrigado a deixar em poder do cartel mundial o 
privilégio da distribuição que era o filé mignon do processo operativo. A importação do óleo bruto encontrava-se 
em poder do truste. 
Com a diversificação dos fornecedores, a PETROBRAS passou a ocupar espaço, sem mais temer retaliações e 
a diminuir a margem no preço final da gasolina. Por outro lado, as Shell, Esso, Atlantic e Texaco deixaram de 
investir em postos, transporte e armazenagem. Os postos, os carros pipas e os depósitos, em sua maior parte 
agora pertencem a brasileiros. O investimento dessas companhias é apenas uma telefonista que recebe pedidos 
dos postos e comunica aos motoristas dos carros-pipa e à refinaria, motoristas que pagam a elas depositando o 
dinheiro nos bancos indicados, apanham a gasolina na refinaria e entregam nos postos que só são estrangeiros 
na placa. 
Não há negócio mais lucrativo no mundo. 
Não há composição do preço do litro da gasolina, a PETROBRAS recebe menos pelo refino do que é pago à 
distribuição e revenda. Num litro de gasolina vendido por Cz$ 25,80, a PETROBRAS recebe pelo refino Cz$ 
0,32; as distribuidoras Cz$ 0,30 e a revenda nos postos CZ$ 1,40. O resto são subsídios e impostos. 
Dessa incrível marmelada, cabe à Shell, 21%; a Esso 15%; à Atlantic 9,8%; à Texaco 8,9%; à Ipiranga 9,5% e a 
outras 0,6%. 
Em junho último um gaúcho, Daniel Birmann, dono da Arbi Participações S/A, candidatou-se a comprar essa 
fabulosa guitarra da Atlantic e, segundo Isto é, de 17.6.87, esteve se dispondo a pagar 200 a 250 milhões de 
dólares. 
Negócios assim vantajosos apenas existiam na China de antes de 1949 e eram universalmente conhecidos 
como “Negócios da china”. 
Assim se explica porque o Brasil não tem recursos para hospitais, escolas, saneamento, equipamentos das 
Forças Armadas, polícia, tribunais e ainda mata 300.000 crianças de fome por ano. 
As responsabilidades desta Assembleia Nacional Constituinte e de todos que lhe podem dar respaldo são, como 
se vê, imensas e as gerações vindouras não lhes perdoarão tamanha ignorância, pusilanimidade e perversidade. 
A Sony para montar nos Estados Unidos uma fábrica de aparelhos de som, indústria que existe similar no país, 
foi obrigada a atribuir o controle acionário a empresários norte-americanos. 
Esta emenda modestamente pede que a distribuição, tarefa que não é uma indústria, mas apenas uma telefonia 
seja dividida com empresários brasileiros. 
Parecer:   

   Objetiva a Emenda em exame alterar o item V do art. 207 do Projeto de Constituição para acrescentar a 
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delegação de desempenho na distribuição dos derivados de petróleo por empresas privadas e retirar o "prazo 
determinado, no interesse nacional".  
Na Justificação, o Autor alega que sua proposta visa garantir a distribuição de derivados de petróleo também por  
empresários brasileiros, visto que isso atualmente não é feito pelas empresas estrangeiras, mas apenas por 
uma telefonista que dá ordens aos motoristas de carros-pipa e a refinaria.  
Entendemos que, redigido como está, o texto constitucional atenderá melhor aos interesses nacionais.  
Portanto, para manter o texto do art. 207 do Projeto, somos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:01153 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   OLAVO PIRES (PMDB/RO) 
Texto:   

   Dê-se ao Parágrafo V do Art. 207 do Projeto  
de Constituição a seguinte redação:  
"V - A distribuição dos derivados de petróleo  
e suas alternativas carburantes caberá com  
exclusividade às empresas nacionais, ressalvando-  
se o direito adquirido das empresas nacionais,  
ressalvando-se o direito adquirido das empresas  
estrangeiras que operam no País, às quais é vedada  
a construção de novos postos." 
Justificativa: 

A redação proposta atende plenamente o propósito de proteger a empresa nacional, além de harmonizar-se com 
o preceito Constitucional previsto no Parágrafo 4º do Art. 6º, que determina o respeito ao direito adquirido, o ato 
jurídico perfeito ou à coisa julgada”. 
O propósito salutar de proteger a empresa nacional não deve chegar ao ponto de alijar as empresas 
distribuidoras de capital estrangeiro que há várias décadas mantém a maioria dos postos de distribuição no 
Brasil. 
 Evidentemente, seria nocivo ao interesse nacional a retirada pura e simples do Item V do Art. 207 do Anteprojeto 
da Comissão de Sistematização, pois, isso acarretaria na permanência do Status vigente, onde as Multinacionais 
auferem vultuosos lucros e as empresas distribuidoras brasileiras vivem sufocadas pela pressão do poder 
econômico. 
 Tal matéria merece uma detida reflexão por parte do legislador, pois, muito mais do que mero interesse 
econômico envolve fatos concretos relacionados com a Segurança Nacional. 
Quando a Argentina envolveu-se em conflito armado com a Inglaterra, deu-se conta que a distribuição de 
combustível estava totalmente nas mãos da SHELL (inglesa) e da ESSO, da TEXACO e da ATLANTIC 
(americanas). O inesperado inimigo exercia literalmente o controle do tráfego interno de todos os veículos 
automotores, além das fábricas cujos motores também dependessem de combustível. Se o conflito armado 
perdurasse, seria inevitável uma paralização total do fornecimento de combustível pois, quem não era inimigo 
declarado, era aliado dele. 
No Brasil, essas quatro irmãs controlam 60% da distribuição do Rio Grande do Sul a Roraima quem pretender 
abrir um posto de distribuição, terá plena viabilidade se contar com o beneplácito de tais empresas. A força de 
seus tentáculos é tão grande que várias empresas brasileiras fecharem suas portas, impossibilitadas de operar 
no ramo. Tal é o caso da Petrominas, da Matarazzo, da Nacional e outras que já operavam na distribuição e 
desapareceram sufocadas pela força do cartel. 
E não diga em defesa das multinacionais distribuidoras que elas sejam fontes permanentes geradoras de 
emprego a brasileiros. A SHELL que é do porte da VOTORANTIM emprega 20.000 funcionários, enquanto a 
nossa nacional emprega 60.000 brasileiros. 
Os investimentos que tais empresas efetuam no Brasil foram realizados com o próprio capital brasileiro, quando 
há 25 anos comprovam o produto da Petrobrás para pagar em 90 dias e o revendiam à vista ao consumidor. A 
frota de caminhões em sua grande maioria foi comprada mediante financiamento privilegiado do FINAME. E 
agora estão distribuindo até o álcool de norte a sul do Brasil, deixando aos brasileiros apenas a cachaça para 
adocicar as amarguras. 
Nenhum brasileiro de bom senso pretenderá, que a Constituinte venha a institucionalizar uma xenofobia que não 
faz parte da nossa tradição histórica. O que pretendemos é que se encontre uma fórmula hábil para domar essa 
hipertrofia do capital estrangeiro, em detrimento do progresso da empresa genuinamente Nacional. Para tanto, 
bastaria que a Lei Maior estimulasse o investimento das empresas nacionais no setor da distribuição e limitasse 
o crescimento das empresas estrangeiras, mediante a proibição de abertura de novos postos, ressalvando o 
direito adquirido. 
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A negligência de nossa legislação permitindo a hipertrofia das empresas Multinacionais no mercado brasileiro, 
gerou um passado ônus à nossa economia. 
Há pouco tempo, a empresa privada brasileira detinha 70% da indústria farmacêutica nacional, que hoje se reduz 
a desqualificados 10% com produtos de pouco interesse. 
Assim também ocorreu na área da eletrônica e das comunicações onde uma série de concessões dadas a 
corporações transacionais desalojaram totalmente a indústria de pouco interesse. 
Assim também ocorreu na área da eletrônica e das comunicações onde uma série de concessões dadas a 
corporações transacionais desalojaram totalmente a indústria nacional do mercado interno brasileiro. 
A emenda ora proposta, ao mesmo tempo em que bloqueia o crescimento das empresas Multinacionais, estimula 
o crescimento dos grupos nacionais que poderiam assumir em breve futuro, o comandamento do mercado, 
contrariamente ao que ocorreu com as outras indústrias que acabaram perecendo. 
A retirada pura e simples do Item V do Artigo 207 do Anteprojeto não mudaria em nada a atual situação e as 
Multinacionais continuariam a dominar o mercado. Mas a Constituinte veio para mudar. E mudar para melhor, 
como única forma de justificar sua existência. 
A redação ora proposta visa tão somente harmonizar sem ferir o direito adquirido das empresas de capital 
estrangeiro que operam no setor de distribuição de combustível. 
Parecer:   

 Rejeitada, em face da aprovação da emenda número 2P00874-7. 
   
   EMENDA:01455 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado art. 207  
Adite-se ao art. 207, inciso com a seguinte redação.  
Art. 207 - Inciso VII  
A exploração dos serviços postais e dos  
serviços públicos de telecomunicações, inclusive  
transmissão de dados. 
Justificativa: 

A emenda proposta visa garantir o “status” de MONOPÓLIO ESTATAL para o setor de telecomunicações 
(inclusive transmissão de dados.), por sua qualidade de setor de RELEVANTE INTERESSE COLETIVO, por seu 
interesse para a SEGURANÇA NACIONAL e por suas características técnico-operacionais – econômicas de 
SISTEMA INTEGRADO, e assim proporcionar a consolidação de uma SOCIEDADE VERDADEIRAMENTE 
PLURALISTA, DEMOCRÁTICA E SOBERANA, com crescente REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 
REGIONAIS.  
Parecer:   

 Pela rejeição, nos termos do parecer à emenda no. 00726-1. 
   
   EMENDA:01456 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   HUMBERTO SOUTO (PFL/MG) 
Texto:   

   Da Saúde  
Art. - a proteção à saúde é direito de todos  
e dever do Estado.  
Art. - As ações e serviços públicos de saúde  
integram uma rede regionalizada, hierarquizada e  
descentralizada, organizada em sistema unificado  
na forma que a lei dispuser.  
Parágrafo único - O sistema unificado público  
de saúde será financiado com recursos  
orçamentários da União e da Seguridade Social, de  
acordo com a lei.  
Art. - A assistência à saúde é livre à  
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iniciativa privada, de acordo com os preceitos  
éticos e técnicos estabelecidos em lei.  
Art. - As instituições privadas  
poderão participar do sistema público unificado de  
saúde, mediante contrato ou convênio, tendo  
preferência para este fim as entidades  
filantrópicas e sem fins lucrativos  
§ 1o. - É vedada a participação de empresas e  
capitais estrangeiros no sistema público unificado  
de saúde, salvo nos casos previstos em lei.  
§ 2o. - A lei disporá sobre remoção de  
órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de  
transplante e pesquisa, vedado todo tipo de  
comercialização.  
Art. - A lei regulamentará o sistema  
nacional único de saúde, com as seguintes  
atribuições, além de outras que estabelecer.  
I - Fiscalizar a produção e controlar a  
qualidade de medicamentos, equipamentos  
imunológicos, hemoderivados e outros insumos, e  
dela participar;  
II - executar as ações de vigilância  
sanitária e epidemiológica e cooperar com a saúde  
ocupacional;  
III - orientar a formação e a utilização de  
recursos humanos e as ações de saneamento básico,  
na área de interesse imediato;  
IV - incrementar, em sua área de atuação, o  
desenvolvimento científico e tecnológico;  
V - fiscalizar a produção e controlar a  
qualidade nutricional dos alimentos;  
VI - estabelecer normas para o controle e  
fiscalizar a utilização de tóxicos e inebriantes;  
VII - colaborar para proteção do meio  
ambiente.  
Artigo 207  
Acrescente-se um parágrafo ao art. 207, com a  
seguinte redação:  

§ - A lei disciplinará a distribuição de  
derivados de Petróleo e Álcool carburante,  
preservando-se a livre iniciativa, com prioridade  
para as empresas com maioria de capital nacional. 
Justificativa: 

Emenda sem justificação. 
Parecer:   

   A emenda modifica toda a Seção I do Capítulo II - DA SAÚDE, especialmente nos aspectos seguintes:  
- a proteção à saúde e não a saúde em si como direito de todos e dever do Estado;  
- sistema unificado público de saúde em vez de sistema único de saúde;  
- financiamento através de recursos orçamentários da União e da Seguridade Social, excluídos os recursos 
orçamentários dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, dos Territórios e outras fontes;  
- a participação do setor privado é condicionada a preceitos éticos e técnicos;  
- descentralização da rede de serviços de saúde do sistema unificado;  
- omissão das diretrizes organizacionais do sistema de saúde;  
- omissão do dispositivo que veda a destinação de recursos públicos para investimentos em instituições privadas  
de saúde com fins lucrativos;  
- omissão do dispositivo que atribui ao Poder Público a regulamentação, execução e controle das ações e 
serviços de saúde.  
A emenda tem um sentido mais privatizante e não apresenta justificativa.  
Rejeitada nos termos do art. 3o. item II do Projeto de Resolução no. 21-B, de 1987, que altera o Regimento 
Interno da Assembleia Nacional Constituinte: " ... II - emendas individuais, que deverão incidir sobre artigo, 
parágrafo, inciso ou alínea do Projeto de Constituição, ..." 
   
   EMENDA:01457 APROVADA 
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Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   HUMBERTO SOUTO (PFL/MG) 
Texto:   

   Artigo 207  
Acrescente-se um parágrafo ao art. 207, com a  
seguinte redação:  
§ - A lei disciplinará a distribuição de  
derivados de Petróleo e Álcool carburante,  
preservando-se a livre iniciativa, com prioridade  
para as empresas com maioria de capital nacional. 
Justificativa: 

O petróleo vendido no Brasil, hoje com perto de 60% produzido pela Petrobrás, custa grande sacrifício ao povo 
brasileiro, não sendo justo que a venda e revenda no mercado interno não perceba pelo menos lima prioridade 
para empresas com maioria de capital nacional.  
Parecer:   

   A emenda vem preencher lacuna existente no texto.  
Por esse motivo, somos pela sua aceitação, nos termos e com a redação da emenda no. 2p00874-7. 
   
   EMENDA:01458 APROVADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   HUMBERTO SOUTO (PFL/MG) 
Texto:   

   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: art. 207  
Acrescente-se um § 2o. ao art. 207, passando  
o atual parágrafo único a § 1o.  
"§ 2o. - É vedado à União ceder ou conceder  
qualquer tipo de participação, em espécie ou em  
valor, na exploração de jazidas de petróleo ou gás  
natural, salvo em casos de reciprocidade, em  
relação àqueles países onde entidades brasileiras  
exerçam ou venham a exercer tais atividades." 
Justificativa: 

Busca-se com a presente emenda estabelecer um sistema de reciprocidade em relação aos chamados contratos 
de risco, visto que a PETROBRAS, como sabemos, tem interesses da mesma natureza no exterior, não se 
justificando que a exploração de nossas jazidas petrolíferas sejam objeto de contrato sem uma necessária 
contrapartida. 
Com essa medida, portanto, não se veda totalmente os contratos de risco, mas se estabelece um sistema que 
nos parece justo e equânime. 
Parecer:   

 Aprovada na parte referente à exploração de jazidas de petróleo e gás natural, no caso de reciprocidade, nos 
termos do parecer à emenda número 2p00397-4. 
   
   EMENDA:01486 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   

   Emenda aditiva  
Acrescente-se, ao art. 207, o seguinte  
parágrafo 2o. renumerando-se o atual parágrafo  
único como § 1o.:  
"2o. - A lei disporá sobre o sistema nacional  
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de abastecimento de combustíveis e álcool  
carburante, obedecidos os seguinte critérios:  
a) na distribuição para revenda, pelas  
empresas distribuidoras;  
b) na venda retalho, com entrega a domicilio,  
pelas empresas transportadoras-revendedoras-  
retalhistas;  
c) na venda a varejo, para abastecimento  
automotivo, pelos postos revendedores. 
Justificativa: 

É ponto fundamental de segurança nacional a normalidade do abastecimento de combustíveis e o perfeito 
disciplinamento dos segmentos distribuidores dos derivados de petróleo.  
Todo o sistema transportador, responsável pela circulação da riqueza nacional, pelo abastecimento das 
populações e pelo escoamento dos corredores de exportação está indissoluvelmente ligado àquela premissa.  
Para que se atinja aquele objetivo, impõe-se uma perfeita integração entre a população petrolífera e o seu refino 
e os segmentos responsáveis pela distribuição dos derivados de petróleo, principalmente os combustíveis, 
inclusive o álcool carburarem – que interessa a uma significativa parcela da frota nacional de veículos 
automotores uma vez que desse conjunto de atividades depende a vida da nação.  
A emenda pretende prevenir eventuais distorções, de custos e repercussões altamente danosas para a 
economia brasileira, propondo uma legislação definitiva, disciplinando essa importante e vital atividade que, 
embora empiricamente, vem-se implantando no país, no curso de seu desenvolvimento.  
Parecer:   

 Rejeitada, em face da aprovação da emenda número 00874-7. 
   
   EMENDA:01568 APROVADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CARDOSO ALVES (PMDB/SP) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo emendado: art. 207, (Título VII,  
Capítulo I)  
Acrescente-se parágrafo ao art. 207 ao  
Projeto de Constituição, com a redação seguinte:  
A lei disciplinará a distribuição de  
derivados de petróleo e álcool carburante,  
preservando-se a livre iniciativa inclusive na  
venda e revenda. 
Justificativa: 

A consciência nacional não admite a extinção do monopólio da União sobre a lavra das jazidas de petróleo e 
outros hidrocarbonetos fluidos, gases raros e gás natural e sobre outras questões vinculadas à matéria a que se 
trata de assunto intimamente ligado ao bem-estar da coletividade e de capital importância para a segurança 
nacional. 
Retendo o poder público o domínio do núcleo da questão do petróleo – pesquisa, lavra e refino – fica ele apto a 
reprimir eventuais abusos no exercício daquela atividade. Portanto, não há qualquer conveniência em incluir-se 
no monopólio estatal do petróleo, o do transporte até a porta do consumidor. 
O disciplinamento legal desse aspecto da questão petrolífera irá, com certeza, impossibilitar a concessão de 
privilégios a esta ou aquela empresa por meio de simples atos administrativos de autoridades de segundo ou até 
terceiro escalão. 
Sob a proteção de normas legais, as empresas privadas irão disputar a distribuição do produto em foco num 
clima de sadia competição que produz, sempre, bons resultados em favor do consumidor. 
“A lei disciplinará a distribuição de derivados de petróleo e álcool carburante, preservando-se a livre iniciativa 
inclusive na venda e revenda”. 
Parecer:   

Opinamos pelo acolhimento da Emenda em face da aprovação da de nº 00874-7.  
Pela aprovação 
   
   EMENDA:01571 APROVADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   GILSON MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado: Inciso V do Artigo 207  
do Projeto de Constituição (A) do Relator da  
Comissão de Sistematização.  
Suprima-se o inciso V do art. 207 do Projeto  
de Constituição (A). 
Justificativa: 

A supressão proposta objetiva retirar do texto constitucional, norma lesiva aos legítimos interesses da Economia 
Nacional. 
Efetivamente, ao ser vedada a participação de capital internacional na distribuição de petróleo, nenhum objetivo 
nacional é protegido. 
Ao contrário, o único resultado prático, será o isolamento da comunidade internacional em área onde a reserva 
de mercado para Empresas Nacionais não se justifica. 
Parecer:   

  Opinamos pelo acolhimento da proposição.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01638 APROVADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AMAURY MULLER (PDT/RS) 
Texto:   

 Inclua-se como § 1o. do art. 207, renumerando  
o atual parágrafo único, o seguinte dispositivo:  
"§ 1o. Fica, excluídos do monopólio  
estabelecido no inciso V as distribuidoras  
estrangeiras em funcionamento no País, às quais  
não será autorizada a ampliação de suas  
atividades." 
Justificativa: 

A presente emenda tem por objetivo ressalvar os direitos das distribuidoras estrangeiras – EXXON, SHEEL, 
TEXACO e ATLANTIC -  que operam no Brasil, sem revogar o preceito que assegura o monopólio da União. 
Desta forma as distribuidoras estrangeiras poderão continuar operando no País, com as instalações existentes 
na data da promulgação da Constituição. 
A sugestão proposta na emenda reproduz a solução adotada pela Lei 2004, de 3 de outubro de 1953, que exclui 
do monopólio as refinarias em funcionamento no País e proibiu a ampliação de sua capacidade. 
Em face da bilionária companhia publicitária promovida pelas Distribuidoras Estrangeiras e das pressões 
exercidas pelo “lobby” contra o monopólio estatal, julgamos oportuno reproduzir na presente justificação trechos 
do relatório final da CPI que apurou as atividades dos grupos SHELL e ESSO no Brasil, aprovado pela 
Resolução nº 20, de 1959. 
Da leitura destes tópicos se conclui que as Distribuidoras Estrangeiras nunca foram os “anjinhos” que a 
propaganda institucional procura impingir a opinião pública. 
Pelo contrário. Ao longo de quase 75 anos de atuação no Brasil, elas primaram pela fraude, remessa clandestina 
de lucros e jamais tiveram preocupação de contribuir efetivamente para o desenvolvimento do País. 
Prefiram sempre o lucro fácil, a sonegação fiscal, as fraudes contábeis e cambiais. 
Cresceram com base em reinvestimentos de lucros, e não de investimentos de capital e cambiais. 
Cresceram com base em reinvestimentos de lucros, e não de investimentos de capital estrangeiro. 
Sempre usaram as verbas de publicidade para domesticar jornais e demais veículos de comunicação como ficou 
claramente comprovado na referida Comissão Parlamentar de Inquérito. 
Eis alguns tópicos das denúncias: 
- As companhias distribuidoras de gasolina (de real importância) que operam no território brasileiro são todas 
filiais ou subsidiárias de grandes organizações petrolíferas mundiais, que se dedicam também à lavra, ao refino e 
ao transporte do petróleo. 
Algumas, como a Esso Standard do Brasil Inc., aqui se estabeleceram há longo tempo, mais de 50 anos. O 
investimento inicial foi necessariamente pequeno, pois o negócio também o era no começo. Com a expansão do 
consumo, elas também se expandiram, construindo terminais, depósitos e redes de distribuição. Seus capitais se 
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agigantaram, pela re-inversão da parte dos lucros; e hoje controlam um dos mais críticos setores comerciais 
brasileiros, com um montante anual de vendas superior a 40 bilhões de cruzeiros. 
Apesar de não existirem no passado obstáculos legais de monta, nunca demonstram empenho efetivo em 
pesquisar, lavrar ou refinar petróleo dentro de nossas fronteiras. 
Obtiveram concessões, mas não as utilizaram. Em particular a Standard Oil, através da Companhia Geral de 
Petróleo Pan-Brasileiro obteve, em 1934, uma concessão de 4 mil hectares no Município de Ribeirão Claro, no 
Estado do Paraná, deixando-a, porém, caducar. (Decreto nº 23.752, de 16.1.1934). 
Quanto a refinarias, apensar da existência de condições econômicas favoráveis, não ouve nenhum empenho 
positivo na sua instalação. 
Limitavam-se, portanto, as companhias petrolíferas a vender os derivados, produzidos em suas refinarias 
localizadas no exterior. 
É claro que dessa maneira não havia condições de viabilizar para o estabelecimento de firmas distribuidoras 
nacionais, permanecendo essa área comercial inacessível ao capital e à atividade brasileira. 
O controle manso e pacífico do mercado consumidor nacional, verdadeiro monopólio de fato, até então mantido 
pela “entente” amigável de 5 companhias estrangeiras defrontou-se pela primeira vez com uma séria ameaça. 
Ameaça de perder grandes clientes; ameaça de enfrentar ativa concorrência. 
Existe um monopólio de fato no setor distribuição de gasolina, exercido em conjunto por cinco companhias 
estrangeiras: a Esso, a Shell, a Atlantic, a Gulf e a Texas. As companhias nacionais que pretendem entregar-se 
a esse ramo de comércio nada tem conseguido do CNP. 
Até agora os grandes consumidores estatais ou não como as Forças Armadas, as Cias de Navegação, as 
Estradas de Ferro, as grandes indústrias como Volta Redonda não se abastecem diretamente das refinarias 
nacionais, devendo adquirir os produtos através das Distribuidoras. Só duas Companhias estrangeiras 
conseguiram obter essa isenção de intermediário. 
Vários derivados são tabelados entre os quais a gasolina. 
O preço desses produtos é o somatório de diversos itens, tais como o custo básico ao sair da refinaria, o imposto 
único, e mais as parcelas referentes às despesas de transporte, armazenamento, despesas gerais e lucro do 
sistema de distribuição. 
Devido ao seu completo desaparecimento, o CNP limita-se a aceitar os cálculos das Cias Distribuidoras no 
concernente às citadas despesas sem qualquer possibilidade de uma averiguação acurada. 
Da simples leitura destes trechos se constata que as distribuidoras estrangeiras jamais tiveram compromissos 
com o desenvolvimento do País. 
Podiam livremente pesquisar a explorar petróleo. Não o fizeram. Contrataram geólogos para divulgar e ensinar 
que o Brasil não tem petróleo. 
Podiam construir reinarias. Preferiam importar gasolina. 
Ao invés de concorrência celebraram “acordos”, “gentlemen agréments”, em prejuízo do Paz e dos 
consumidores. 
Estabeleceram um monopólio de fato no Brasil. Através de anúncios, controlavam a imprensa e alguns 
jornalistas, para divulgar que no Brasil não havia petróleo, e que o monopólio estatal seria tolice. 
“Monopólio de nada” – diziam. Milhares de brasileiros que acreditavam na existência de petróleo no Brasil foram 
presos e processados na luta pela PETROBRAS. 
Hoje elas dispendem bilhões de cruzados nas televisões e jornais para “vender” a opinião pública a imagem de 
que há 75 anos elas contribuem para o progresso do país. 
No entanto, para que não se acuse a Assembleia Nacional Constituinte de Xenofobia, propomos manter as 
distribuidoras estrangeiras, proibindo a ampliação de suas atividades. 
Desta forma, ressalvam-se os direitos destas empresas e mantem-se o monopólio e o mercado nacional para as 
empresas genuinamente brasileiras. 
Parecer:   

 Aprovada, em face da aprovação da emenda número 00874-7. 
   
   EMENDA:01741 APROVADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o inciso V do artigo 207. 
Justificativa: 

Na distribuição dos derivados de petróleo, é importante a livre concorrência para melhor atender às 
necessidades do mercado interno.  
Parecer:   

 Aprovada, em face da aprovação da emenda número 2P00001-1. 
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   EMENDA:01766 APROVADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SAMIR ACHÔA (PMDB/SP) 
Texto:   

   Emenda supressiva do inciso V do art. 207. 
Justificativa: 

O monopólio na forma atualmente em vigor, atingiu plenamente os seus objetivos, não havendo nenhuma razão 
para ampliá-lo a atividade de Distribuição de derivados de petróleo. 
A proposta de ampliação do monopólio a esta atividade acarretaria indenizações da ordem de 2 a 3 bilhões de 
dólares, sem alterar em nada a situação do setor e acarretamento ainda sérios prejuízos ao consumidor final 
pela falta de concorrência e ao revendedor pelas limitações das suas opções de negociação e oportunidades 
reais. 
A nacionalização deste setor não interessa nem mesmo a Petrobrás como já manifestamos expressa, 
publicamente, pelo Sr. Presidente dessa Empresa, além de acarretar dispendidos anuais desnecessários à 
Empresa e desviar recursos escassos de outras áreas prioritárias de investimento, que representam cerca de 
US$ 120 milhões. 
Deve-se considerar ainda, conforme pronunciamento do Presidente da Federação Nacional do Comércio 
Varejista de Derivados de Petróleo, Empresas de Garagem, Estacionamento, Limpeza e Conservação de 
Veículos, órgão que congrega 21.000 revendedores em todo o País, que tal medida significaria a eliminação de 
cerca de 12.000 pequenos empresários (atuais donos de postos de serviço), redundando na eliminação de mais 
de 120.000 empregos. 
Parecer:   

 Aprovada.  
É objetivo da emenda em questão a supressão do inciso J, do artigo 207 do Projeto de Constituição, a que 
assegura à União o monopólio da distribuição dos derivados de petróleo, facultada a delegação a empresas 
privadas constituídas e celadas no País, com maioria de capital nacional, nas condições  
que estabelece.  
Por considerar que a emenda aperfeiçoa o texto do Projeto, opinamos por sua aprovação. 
   
   EMENDA:01791 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ LOURENÇO (PFL/BA) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 207 a seguinte redação:  
"Art. 207 - Constituem monopólio da União:  
I - a pesquisa e a lavra das jazidas de  
petróleo e outros hidrocarbonetos fluídos, gases  
raros e gás natural.  
II - a refinação do petróleo nacional ou  
estrangeiro.  
III -a importação e exportação dos produtos  
previstos nos incisos I e II.  
IV - o transporte marítimo do petróleo bruto  
de origem nacional ou de derivados de petróleo  
produzidos no País, bem assim o transporte, por  
meio de condutos, de petróleo bruto e seus  
derivados, gases raros e gás natural de qualquer  
origem.  
V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o  
reprocessamento, a industrialização e o comércio  
de minérios nucleares e seus derivados.  
§ 1 - O monopólio previsto neste artigo  
inclui os riscos e resultados decorrentes das  
atividades ali mencionadas.  
§ 2 - É vedado à União ceder ou conceder  
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qualquer tipo de participação em espécie ou em  
valor, na exploração de jazidas de petróleo ou gás  
natural, salvo nos casos de reciprocidade, em  
relação àqueles países onde entidades brasileiras  
exerçam tais atividades." 
Justificativa: 

A Lei nº 2004, de 03 de outubro de 1953, dispõe em seu artigo 1º, verbis. 
Art. 1º. Constituem monopólio da União. 
I – a pesquisa e lavra das jazidas de petróleo e outros hidrocarbonetos fluidos e gases raros, existentes no 
território nacional;  
II – a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; 
III – o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados de petróleo produzidos no país 
e, bem assim o transporte por meio de condutos, de petróleo bruto e seus derivados, assim como os de gases 
raros de qualquer origem. ” 
A Constituição de 1969, por seu turno, alcançou à categoria de norma constitucional, a pesquisa e lavra de 
petróleo em território nacional, como se lê no artigo 169: 
“Art. 169 – A pesquisa e a lavra de petróleo em território nacional – constituem monopólio da União nos termos 
da lei. ” 
É da maior importância para o resguardo dos interesses da União e da Petrobrás sejam elevadas à categoria de 
norma constitucional todas as atividades que integram o monopólio instituído pela Lei nº 2004/53, o qual ficará, 
assim, protegido de eventuais mudanças da legislação ordinária. 
De outra parte, embora o gás natural seja uma forma pela qual o petróleo se apresenta na natureza, é de toda 
conveniência explicar tal ponto no texto constitucional, para evitar as interpretações que pretendem discutir a 
inclusão do gás natural no monopólio da Lei 2004/53. 
A inclusão objetiva possibilitar o prosseguimento de atividades exercidas no exterior pela PETROBRÁS, através 
de sua subsidiária BRASPETRO, a qual atua, em vários países, na exploração de petróleo, com participação nos 
resultados dessas pesquisas. 
Como está atualmente redigido, o Parágrafo Único do Artigo 207 poderia inviabilizar o prosseguimento dessas 
atividades de BRASPETRO no exterior e a celebração pela mesma de futuros contratos de exploração 
petrolífera. 
O Brasil é hoje, detentor de valiosa tecnologia de exploração de petróleo, principalmente em aguas profundas, 
que representa importante patrimônio a ser utilizado para a participação brasileira em tais atividades no exterior. 
Por outro lado, a cooperação internacional na exploração do petróleo tem de desenvolvido fortemente e a 
disposição restritiva constante do Parágrafo Único do Art. 207, em sua atual redação, poderia deixar o Brasil à 
margem dessa cooperação, com prejuízos para o País e para seus técnicos. 
No que se refere ao inciso V do artigo 207, a redação proposta reproduz a do inciso VI do Projeto. 
A alteração da numeração resulta da supressão do dispositivo anterior, que levava tal indicação numérica. 
Entende-se necessária a permanência do referido inciso no texto em virtude do disposto no inciso XXII do artigo 
23 do Projeto Constitucional. 
Parecer:   

Aprovada, na parte referente ao parágrafo segundo proposto ao artigo, no que concerne a exploração de jazidas 
de petróleo ou gás natural, nos casos de reciprocidade em relação aos países onde entidades brasileiras 
exerçam tal exploração, nos termos do parecer à emenda número 00397-4.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01903 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ CARLOS GRECCO (PMDB/SP) 
Texto:   

 Suprimir o § 1o. art. 22 e incluir parágrafo  
novo no art. 207.  
"Parágrafo... - É assegurada aos Estados, ao  
Distrito Federal, aos Municípios e órgãos da  
administração direta da União, nos termos da lei  
complementar, participação pela exploração  
econômica e aproveitamento pela União das jazidas  
de petróleo e gás natural em seus territórios, bem  
como na plataforma continental e no mar  
territorial respectivos.' 
Justificativa: 
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A redação do parágrafo do Art. 22 pode vir a representar para o Poder Público uma forma de extrair recursos 
compulsoriamente da sociedade mais ampla que através de tributos, sem sujeitar-se às normas e regras 
previstas no capítulo pertinente – notadamente, as garantias ao contribuinte.  
Com a participação na exploração na exploração refere-se a “todos” recursos naturais, conforme o apetite do 
legislador, pode o Estado, através deste mecanismo, obter parte da renda gerada em atividades com pesca, 
agricultura, pecuária, mineração e silvicultura. Ora, são atividades econômicas, como outras, já tributadas pelos 
mais diferentes tipos de impostos. A medida representaria um ônus adicional injustificado sobre estes setores.  
Se a intenção é destinar recursos a governos estaduais e municipais onde se localizam a referida exploração 
econômica, vale notar que estados já ganham com a arrecadação ampliada de ICM que, com a nova 
Constituição, passará a incidir sobre minerais, combustíveis e energia elétrica. Ao mesmo tempo, o município 
tem ampliado o valor adicionado gerado em seu território e, por conseguinte, sua cota-parte do imposto estadual. 
Sem contar que sobre estes produtos, em algum momento, incide o IR e o IPI, repartidos pela União através dos 
Fundos de Participação, significativamente aumentados.  
É verdade que, no Brasil, há distribuição de recursos no sentido do dispositivo questionado, mas específica a 
uma atividade. Assim, desde a definição do monopólio estatal sobre a exploração de petróleo e gás, 
estabeleceu-se mecanismos para destinar a estados e municípios pequena parcela do valor da produção destes 
minerais. Recentemente, após intensa mobilização política, o chamado “royalty” do petróleo passou a abranger 
também a produção marítima (onde se concentra a exploração no País) tornando-se importante fonte de receita 
de algumas unidades federadas. Logo, ponderando estes fatos, propõe-se que a permanência do dispositivo 
esteja a uma limitação de sua abrangência apenas à exploração das jazidas de petróleo e gás natural.  
Parecer:   

   A modificação proposta pelo ilustre Constituinte, restringindo a participação dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios para exploração econômica apenas do petróleo e gás natural não é objeto de consenso de uma 
parcela significativa de Constituintes.  
Por isto, preferimos a forma original do § 1o. do artigo 22 do Projeto de constituição "A".  
O texto do projeto garante direitos mais amplos e abrangentes, estendendo a participação no resultado da 
exploração de todos os recursos naturais.  
O texto do projeto garante direitos mais amplos e abrangentes, estendendo a participação no resultado da 
exploração de todos os recursos naturais.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01938 APROVADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao Parágrafo Único do art. 207 a  
seguinte redação:  
"Art. 207 - ................................  
Parágrafo Único - O monopólio previsto neste  
artigo inclui os riscos e resultados decorrentes  
das atividades ali mencionadas, vedado à União  
ceder ou conceder qualquer tipo de participação,  
em espécie ou em valor, na exploração de jazidas  
de petróleo ou gás natural, salvo nos casos de  
reciprocidade, em relação àqueles países onde  
entidades brasileiras exerçam tais atividades." 
Justificativa: 

O Brasil é hoje, detentor de valiosa tecnologia de exploração de petróleo, principalmente em aguas profundas, 
que representa importante patrimônio a ser utilizado para a participação brasileira em tais atividades no exterior. 
Por outro lado, a cooperação internacional na exploração do petróleo tem de desenvolvido fortemente e a 
disposição restritiva constante do Parágrafo Único do Art. 207, em sua atual redação, poderia deixar o Brasil à 
margem dessa cooperação, com prejuízos para o País e para seus técnicos. 
Parecer:   

 Aprovada na parte referente à exploração de jazidas de petróleo e gás natural, no caso de reciprocidade, nos 
termos do parecer à emenda número 00397-4. 
   
   EMENDA:01939 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao Capítulo I, do Título VII,  
um novo artigo, de n. 208, renumerando-se o atual  
artigo 208 e os demais e suprimindo, em  
consequência, o inciso V, do art. 207, com a  
seguinte redação:  
"Art. 208 - A atividade de distribuição de  
combustíveis e lubrificantes derivados do  
petróleo, e de álcool etílico hidratado, é  
privativa de empresas nacionais, ressalvada, às  
empresas brasileiras de capital estrangeiro a  
atual participação física individual que detenham  
no mercado." 
Justificativa: 

A valorização da empresa privada nacional é um dos requisitos essenciais do desenvolvimento econômico do 
país. Cabe, portanto, à Constituição, criar as condições para a sua consolidação e expansão em todos os 
setores em que são seja imprescindível, por motivo estratégico ou de segurança nacional, a atuação direta do 
Estado.  
Ocorre que a extensão do monopólio da União à distribuição de derivados do petróleo e do gás natural, como 
constante do inciso V do art. 207, além de desnecessária e contraproducente, apresenta aspectos altamente 
perniciosos para o desenvolvimento do setor privado nacional e até mesmo para os interesses dos 
consumidores. Além disso, estar-se-ia criando mais um regime de concessão, com todos os inconvenientes da 
burocratização e da formação de interesses cartoriais que dele decorreriam. Como se sabe, o Governo Federal 
já se encontra sobrecarregado de atribuições que contribuem par a crescente ineficiência do setor público.  
Louvável, no entanto, é o intuito de ampliar a participação de empresas privadas nacionais na distribuição de 
derivados do petróleo, álcool carburante e gás liquefeito de petróleo. Tal participação é, hoje, extremamente 
reduzida, situando-se em torno de 10% do mercado, enquanto as empresas estrangeiras detêm cerca de 50%.  
A presença das empresas estrangeiras no setor foi, de início, uma decorrência inevitável do seu patrimônio em 
todas as fases de pesquisa, exploração, refino e comercialização do petróleo e de seus derivados. Não existia 
frota nacional, nem tecnologia capazes de dar segurança a esse tipo de atividade. Hoje, no entanto, esses 
recursos encontram-se amplamente dominados, sendo que, no caso do álcool etílico hidratado, foram 
inteiramente desenvolvidos no Brasil. Acresce, ainda, que a indústria automobilística nacional já produz a 
totalidade de veículos utilizados no transporte especializado desse tipo de carga.  
Assim sendo, é do mais alto interesse nacional que se amplie o acesso de empresas genuinamente brasileiras 
ao setor. Não se trata, no caso, de uma proposição de índole nacionalista radial ou de restrição á presença do 
capital estrangeiro no país. Ao contrário, entende-se que o investimento alienígena deva ser direcionado para 
setores carentes de capital e tecnologia, nos quais a empresa privada nacional não tem condições de atuar 
automaticamente.  
O dispositivo proposto coaduna-se, portanto, com a norma do art. 201 que estabelece que os investimentos 
estrangeiros serão admitidos exclusivamente no interesse nacional.  
Por outro lado, garante-se às empresas estrangeiras a preservação de seus atuais níveis de participação no 
mercado interno. Na medida em que se amplie o mercado – fruto inevitável do crescimento econômico – haverá 
oportunidade para que as empresas nacionais aumentem sua participação, propiciando, assim, o desejável 
equilíbrio entre o setor estatal, o setor privado nacional e o capital estrangeiro. 
Parecer:   

 Rejeitada, em face da aprovação da emenda número 00874-7. 
   
   
   EMENDA:02043 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   

   Dispositivo emendado – TÍTULO VII 
 
Dê-se ao Título VII do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte redação: 
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TÍTULO VII 
DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA 
CAPÍTULO I 
DOS PRINCÍPIOS GERAIS, DA INTERVENÇÃO DO ESTADO, DO REGIME DE PROPRIEDADE DO SUBSOLO 
E DA ATIVIDADE ECONÔMICA. 
[...] 
Art. 206 - Constituem monopólio da União: 

I. A pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e outros hidrocarbonetos fluidos. 
II. A refinação do petróleo nacional ou estrangeiro. 
III. A importação e exportação dos produtos previstos nos Incisos I e II. 
IV. O transporte marítimo ou por meio de conduto do petróleo bruto e do gás natural e de derivados combustíveis 
de petróleo produzido no País; 
V. A pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e 
minerais nucleares e seus derivados. 
Parágrafo único - A lei disporá sobre o transporte e a utilização de materiais radioativos no território nacional.  
[...] 

Assinaturas  

1. Luiz Eduardo 

2. Amaral Netto 

3. Antônio Salim Curiatti 

4. José Luiz Maia 

5. Carlos Virgílio 

6. Mário Bouchardet 

7. Melo Freire 

8. Leopoldo Bessone 

9. Aloísio Vasconceos 

10. Messias Góis 

11. Expedito Machado 

12. Manuel Vian 

13. Luíz Marques 

14. Orlando Bezerra 

15. Furtado Leite 

16. Ismael Wanderley 

17. Antônio Câmara 

18. Henrique Eduardo 

Alves 

19. Sadie Hauache 

20. Siqueira Campos 

21. Aluízio Campos  

22. Eunice Michiles 

23. Samir Uchoa 

24. Maurício Nasser 

25. Francisco Dornelles 

26. Stélio Dias 

27. Airton Cordeiro 

28. José Camargo 

29. Mattos Leão 

30. José Tinoco 

31. João Castelo 

32. Guilherme Palmeira 

33. Carlos Chiarelli 

34. Roberto Torres 

35. Arnaldo Faria de Sá 

36. Sólon Borges dos Reis 

37. Ézio Ferreira 

38. José Dutra 

39. Carrel Benevides 

40. Joaquim Sucena 

41. Daso Coimbra 

42. João Resek 

43. Roberto Jefferson 

44. João Menezes 

45. Vinat Rosado 

46. Cardoso Alves 

47. Paulo Roberto 

48. Lourival Baptista 

49. Ruben Branquinho 

50. Cleonâncio Fonseca 

51. Bonifácio de Andrada 

52. Agripino de Oliveira 

Lima 

53. Narciso Mendes 

54. Marcondes Gadelha 

55. Mello Reis 

56. Arnold Foravante 

57. Jorge Arbage 

58. Chagas Duarte 

59. Álvato Pacheco 

60. Felipe Mendes 

61. Alysson Paulinelli 

62. Aloísio Chaves 

63. Sotero Cunha 

64. Gastone Righi 

65. Dirce Tutu Quadros 

66. José Elias Murad 

67. Mozarildo Cavalcante 

68. Flávio Rocha 

69. Gustavo de Faria 

70. Flávio Palmier da 

Veiga 

71. Gil César 

72. João da Mata 

73. Dioníso Hage 

74. Leopoldo Peres 

75. Carlos Sant’anna 

76. Délio Braz  

77. Gilson Machado 

78. Nabor Júnior 

79. Geraldo Fleming 

80. Osvaldo Sobrinho 

81. Osvaldo Coelho 

82. Hilário Braun 

83. Edivaldo Motta 

84. Paulo Zirzur 

85. Nilson Gibson 

86. Milton Reis 

87. Marcos Lima 

88. Nilton Barbosa 

89. Francisco Sales 

90. Assis Canuto 

91. Chagas Neto 

92. José Viana 

93. Lael Varella 

94. Rosa Prata 

95. Mário de Oliveira 

96. Sílvio de Abreu 
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97. Luiz Leal 

98. Génesio Bernardino 

99. Alfredo Campos 

100. Vírgilio Galassi  

101. Alfredo Campos 

102. Theodoro Mendes 

103. Amilcar Moreira 

104. Oswaldo Almeida 

105. Ronaldo Carvalho 

106. José Freire 

107. José Mendonça Bezerra  

108. José Lourenço 

109. Vinícius Consanção 

110. Ronaldo Corrêa  

111. Paes Landim 

112. Alércio Dias 

113. Mussa Demes 

114. Jessé Freire 

115. Gandi Jamil 

116. Alexandre Costa 

117. Alberico Cordeiro 

118. Iberê Ferreira 

119. José Santana de 

Vasconcellos 

120. Christovam Chiaradia 

121. Djenal Gonçalves 

122. José Egreja 

123. Ricardo Isar 

124. Afif Domingos 

125. Jayme Paliarin 

126. Delfim Netto 

127. Farabulini Júnior 

128. Fausto Rocha 

129. Tito Costa 

130. Caio Pompeu 

131. Felipe Cheidde 

132. Monoel Moreira 

133. Marluce Pinto 

134. Ottomar Pinto 

135. Olavo Pires 

136. Victor Fontana 

137. Orlando Pacheco 

138. Ruberval Pilotto 

139. Jorge Bornhausen 

140. Alexandre Puzyna 

141. Artenir Werner 

142. Cláudio Ávila 

143. Divaldo Suruagy 

144. Denisar Arneiro 

145. Jorge Leite 

146. Aloysio Teixeira 

147. Roberto Augusto 

148. Messias Soares 

149. Dálton Canabrava 

150. Enoc Vieira 

151. Joaquim Haickel 

152. Edison Lobão 

153. Victor Trovão 

154. Onofre Corrêa 

155. Albérico Filho 

156. Vieira da Silva 

157. Costa Ferreira 

158. Eliezer Moreira 

159. José Teixeira 

160. Oscar Corrêa 

161. Maurício Campos 

162. Sérgio Werneck 

163. Raimundo Resende 

164. José Geraldo 

165. Álvaro Antônio 

166. Asdrubal Bentes 

167. Jarbas Passarinho 

168. Gerson Peres 

169. Carlos Vinagre 

170. Fernando Velasco 

171. Arnaldo Moraes 

172. Fausto Fernandes 

173. Domingos Juvenil 

174. José Elias  

175. Rodrigues Palma 

176. Levy Dias 

177. Ruben Figueiró 

178. Rachid Saldanha Derzi 

179. Ivo Cersósimo 

180. Matheus Iensen 

181. Antônio Ueno 

182. Dionísio Dal Prá 

183. Jacy Scanagata 

184. Basílio Villani 

185. Oswaldo Trevisan 

186. Renato Jonhsson 

187. Ervin Bonkoski 

188. Jovanni Masini 

189. Paulo Pimentel 

190. José Carlos Martinez 

191. Júlio Campos 

192. Ubiratan Pinelli 

193. Jonas Pinheiro 

194. Louremberg Nunes 

Rocha 

195. Roberto Campos 

196. Cunha Bueno 

197. Inocêncio Oliveira 

198. Salatiel Carvalho 

199. José Moura 

200. Marco Maciel 

201. Ricardo Fiuza 

202. Paulo Marques 

203. João Lobo 

204. Telmo Kirst 

205. Darcy Pozza 

206. Arnaldo Prieto 

207. Osvaldo Bender 

208. Adyson Motta 

209. Paulo Mincarone 

210. Adroaldo Streck 

211. Victor Faccioni 

212. Luis Roberto Ponte 

213. João de Deus Antunes 

214. Arolde de Oliveira 

215. Rubem Medina 

216. Irapuan Costa Junior 

217. Roberto Balestra 

218. Luiz Soyer 

219. Naphtali Alves Souza 

220. Jalles Fontoura 

221. Paulo Roberto Cunha 

222. Pedro Canedo 

223. Lúcia Vânia 

224. Nion Albernaz 

225. Fernando Cunha 

226. Antônio de Jesus 

227. Nyder Barbosa 

228. Pedro Ceolin 

229. José Lins 

230. Homero Santos 

231. Chico Humberto 

232. Osmundo Rebouças 

233. Francisco Carneiro 

234. Meira Filho 

235. Márcia Kubitschek  

236. Aécio de Borba  

237. Bezerra de Melo 

238. Eraldo Tinoco 

239. Benito Gama 

240. Jorge Vianna 

241. Ângelo Magalhães 
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242. Leur Lomanto 

243. Jonival Lucas 

244. Sérgio Brito 

245. Roberto Balestra 

246. Waldeck Dornelas 

247. Francisco Benjamim 

248. Etevaldo Nogueira 

249. João Alves 

250. Francisco Diógenes 

251. Antônio Carlos Mendes 

Thame 

252. Jairo Carneiro 

253. Paulo Marques 

254. Rita Furtado 

255. Jairo Azi 

256. Fábio Raunheitti 

257. Feres Nader 

258. Eduardo Moreira 

259. Manoel Ribeiro 

260. José Mello 

261. Jesus Tajra 

262. Francisco Coelho 

263. Érico Pegoraro 

264. Fernando Gomes 

265. Evaldo Gonçalves 

266. Raimundo Lira 

267. César Cals Neto 

268. Eliel Rodrigues 

269. Max Rosenmann 

270. Carlos de Carli 

271. Mauro Borges 

272. Albano Franco 

273. Sarney Filho 

274. Odacir Soares 

275. Mauro Miranda 

276. João Machado 

Rollemberg 

277. José Carlos Coutinho 

278. Miraldo Gomes 

279. Antonio Carlos Franco 

280. Wagner Wagner 

281. Osmar Leitão 

282. Simão Sessim 

283. Annibal Barcellos 

284. Geovani Borges 

285. Eraldo Trindade 

286. Antonio Ferreira 

287. Maria Lúcia 

288. Maluly Neto 

289. Carlos Alberto 

290. Gidel Dantas 

291. Adauto Pereira 

 
Justificativa:   

   O fortalecimento de nossa economia é objetivo que se procura alcançar a serviço dos interesses sociais do País. Tal objetivo, 
modernamente, só pode ser atingido com a valorização do trabalho humano e com prestigio a livre iniciativa. Temos necessidade 
premente, para crer no aproveitamento de nossas potencialidades, de orientação firme e segura no texto constitucional, que 
garante estímulo à atividade produtiva. Por isso os dispositivos constantes deste título estão ao mesmo tempo, projetados para os 
avanços futuros e conciliados com a realidade presente. 
Assim, a começar pelo elenco de princípios que devem nortear a atividade econômica, passando pela noção já incorporada ao 
nosso Direito, do que seja uma empresa brasileira ou nacional, buscar-se enfatizar a primazia da livre empresa como fator 
predominante do desenvolvimento econômico, ao mesmo tempo em que se definem os parâmetros gerais do Estado nesse 
campo. 
Em linhas gerais, o novo texto procura traçar um perfil compatível com as diretrizes da economia de mercado e da aceitação de 
investimento estrangeiro, observadas algumas exceções em atividades consideradas fundamentais ao desenvolvimento 
tecnológico e à segurança nacional. 
Em relação à reforma agraria, duas alterações básicas foram introduzidas, a primeira refere-se ao direito da propriedade do imóvel 
rural, cuja utilização deve preencher uma função social, a segunda visa proteger a propriedade produtiva contra a desapropriação. 
A reforma urbana está adequada aos fins a que se destina, tendo a redação sido ajustada para dela retirarem-se as exceções e as 
impropriedades. 
Parecer:   

 Acolho, na forma do privilégio regimental, para as emendas com mais de 280 (duzentos e oitenta) assinaturas (Art.1º. Resolução 
nº 3/88). Pela aprovação, no mérito, com ressalva dos destaques pedidos por membros da Bancada do PMDB e do disposto na 
emenda 2P01776-2, a que dei minha aprovação (relativamente ao parágrafo 2o., do artigo 214). 
CAPÍTULO I: 
PELA APROVAÇÃO: Incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII do Art. 199 e seu Parágrafo único; Parágrafo único do Art. 201; § 2º do Art. 
202; § 1º do Art. 203; incisos I, II, III e IV do Art. 204; §§ 1º, 4º e 5º do Art. 205; Art. 206 ("caput"), incisos II, III, V, e seu 
Parágrafo único; Art. 207 ("caput"); Art. 210 ("caput"); Art. 211 ("caput") e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 199 ("caput"), inciso IX; Art. 200 ("caput"), §§ 1º, 2º e 3º; Art. 201 ("caput"); Art. 202 ("caput"), §§ 1º e 3º; 
Art. 203 ("caput"), §§ 2º e 3º (Emenda nº 2 336-2, Marcos Lima); Art. 204 ("caput"); Art. 205 ("caput"), § 3º; incisos I e IV do Art. 
206; Art. 208 ("caput"); Art. 209 ("caput"). 

CAPÍTULO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 217 ("caput"), § 2º , § 5º, inciso I e § 6º; Art. 218 ("caput") e seu Parágrafo único; §§ 1º, 2º e 3º do Art. 
221; Art. 222 ("caput"); Art. 223 ("caput"); 
PELA REJEIÇÃO: 
Art. 216 ("caput"), Parágrafo único, incisos I, II, III e IV; § 1º do Art. 217; Art. 219 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 220 ("caput") e seu 
Parágrafo único; Art. 224 ("caput"). 
CAPÍTULO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 225 ("caput"), incisos I, II e III, alíneas "a" , "b" e "C"; incisos IV, VI, VII e VIII, §§ 1º e 2º ; 
PELA REJEIÇÃO: Inciso V do Art. 225. 
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FASE U 

 EMENDA:00198 APROVADA 
Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   

 Acrescentar ao final do § 1o. do art. 183 a  
expressão "...ressalvado o disposto no § 1o. do  
art. 20.'' 
Justificativa: 

O art. 183 veda à União ceder ou conceder qualquer tipo de participação, em espécie ou em valor, na exploração de 
jazidas de petróleo ou gás natural.  
A inclusão de ressalva se justifica, para fazer valer o § 1° do art. 20, que assegura, nos termos da lei, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação na exploração de 
petróleo ou gás natural, no respectivo território.  
Caso contrário, haverá contradição insanável entre os dois dispositivos, o que poderá vir a prejudicar especialmente os 
Estados e Municípios em cujo território exista gás ou petróleo. 
Parecer:   

   Trata-se de assegurar a participação aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e a órgãos da administração direta 
da União na exploração do petróleo ou gás natural existente no respectivo território.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00322 REJEITADA 
Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   

 Suprima-se o § 1o. do art. 183 do Projeto de  
Constituição (B). 
Justificativa: 

A interdição da pesquisa e lavra de petróleo às empresas privadas brasileiras – as de capital nacional ou estrangeiro – 
golpeia o programa para a conquista de autossuficiência do País nesse estratégico setor energético. Se os contratos de 
risco não tivessem sido celebrados, a partir do Governo Geisel, as despesas da PETROBRÁS teriam sido acrescidas, no 
mínimo de 1,6 bilhões de dólares, que é a quanto correspondem os investimentos deste então feitos pelas empresas 
contraentes. Sob a vigência dos contratos de risco, recolheu a PETROBRÁS um acervo tecnológico inestimável e 
importantíssimas informações de natureza geológica, sem comprometer um centavo de seu orçamento. Esse acervo, aliás, 
tem sido de utilidade fundamental para a PETROBRÁS em suas operações exploratórias no Mar do Norte e no Golfo do 
México, através de sua subsidiária, a BRASPETRO. O elastério monopolístico do Art. que se pretende suprimir atira o País 
ao isolamento internacional, em prejuízo dos próprios empreendimentos que desenvolve em sítios internacionais, tanto por 
meio de empresas estatais quanto privadas. 
Parte-se do princípio que estamos elaborando uma Constituição para as futuras gerações, e não podemos permitir que a 
Constituição engesse a possibilidade destes tipos de contrato, à luz de crises no mercado mundial de petróleo. 
Defendemos que o petróleo seja da Petrobrás, mas que os riscos sejam rateados entre aqueles que desejam investir no 
desenvolvimento do País. Entendemos que o Petróleo é nosso, porém o risco não pode ser restrito ao Estado. 
Parecer:   

   Segundo o art. 183, caput, do Projeto de Constituição (B), constituem monopólio da União todas as atividades 
relacionadas com pesquisa, lavra e aproveitamento de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluídos, bem como 
de minérios e minerais nucleares e seus derivados, conforme especificado em cinco itens.  
Conforme o § 1o., do Art. 183, "o monopólio previsto neste artigo inclui os riscos e resultado s decorrentes das  
atividades nele mencionadas, vedado à União ceder ou conceder qualquer tipo de participação, em espécie ou em valor, na 
exploração de jazidas de petróleo ou gás natural".  
A emenda propõe a supressão do citado § 1o., o que nos parece injustificável.  
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:00323 REJEITADA 
Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   JÚLIO CAMPOS (PFL/MT) 
Texto:   

   Suprima-se do § 1o. do artigo 183 do Projeto  
(B) de Constituição a expressão "... ou em valor..." 
Justificativa: 

Os contratos de risco significaram até o momento uma entrada de capital ao país da ordem de US$ 1.6 bilhões de dólares. 
Fechar nossas portas a tal aporte de capital. Significa forçar a Petrobrás a colocar seus fundos em risco num tipo de 
operação para qual ela possui total controle através instrumentos contratuais existentes. 
A supressão da expressão “ou em valor” veda os contratos de risco para pagamento em petróleo, mantem o espirito do 
monopólio e mantem o país aberto para contratos de serviços com clausula de risco para pagamento em dinheiro. 
Parecer:   

   Segundo o Art. 183, caput, do Projeto de Constituição (B), constituem monopólio da União todas as atividades 
relacionadas com pesquisa, lavra e aproveitamento de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluídos, bem como 
de minérios e minerais nucleares e seus derivados, conforme especificado em cinco itens.  
Conforme o § 1o., do Art. 183, "o monopólio previsto neste artigo inclui os riscos e resultados decorrentes das  
atividades nele mencionadas, vedado à União ceder ou conceder qualquer tipo de participação, em espécie ou em valor, na 
exploração de jazidas de petróleo ou gás natural".  
A emenda propõe que se suprima do § 1o. a expressão "ou em valor", o que nos parece injustificável.  
Pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:00592 REJEITADA 
Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   

   SUPRIMA-SE O § 1o. DO ART. 183 DO PROJETO DE  
CONSTITUIÇÃO "B" 
Justificativa: 

O objetivo central do parágrafo cuja supressão propomos é, inegavelmente, o de proibir contratos de risco para prospecção 
de petróleo. 
Não concordamos com essa medida, porque o Brasil é um país carente de petróleo que não possui recursos financeiros 
nem tecnológicos para desenvolver, sozinho e em prazo razoável, o gigantesco trabalho de pesquisa e descoberta desse 
precioso hidrocarboneto. 
Se considerarmos nossas necessidades energéticas, as extremas dificuldades financeiras e econômicas que atravessamos 
e, principalmente, que a prospecção constitui a etapa mais onerosa e aleatória do setor petrolífero concluiremos que, em 
vez de proibir a participação de empresas estrangeiras, deveríamos ampliar as condições para que elas possam intensificar 
seu trabalho no país. 
A outra conclusão não chegaremos se compararmos a performance da Petrobrás com a do conjunto de empresas que 
operam nos Estados Unidos: enquanto, aqui, no ano passado, perfuramos apenas 140 poços, lá perfuraram 20.000 poços. 
Como se vê, ante resultados tão bisonhos, que, de forma alguma, nos conduzirão à tão almejada autonomia energética, 
faz-se mister que, abandonemos essa injustificada prevenção que vimos nutrindo contra o capital externo e que adoremos 
medidas capazes de atraí-las para o nosso país. 
Parecer:   

   Segundo o art. 183, caput, do Projeto de Constituição (B), constituem monopólio da União todas as atividades 
relacionadas com pesquisa, lavra e aproveitamento de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluídos, bem como 
de minérios e minerais nucleares e seus derivados, conforme especificado em cinco itens.  
Conforme o § 1o., do Art. 183, "o monopólio previsto neste artigo inclui os riscos e resultado s decorrentes das  
atividades nele mencionadas, vedado à União ceder ou conceder qualquer tipo de participação, em espécie ou em valor 
, na exploração de jazidas de petróleo ou gás natural".  
A emenda propõe a supressão do citado § 1o., o que nos parece injustificável.  
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:00668 REJEITADA 
Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JARBAS PASSARINHO (PDS/PA) 
Texto:   

   Suprimir a expressão; "ou em valor"" do §  
1o. do Art. 183 do Projeto de Constituição "B". 
Justificativa: 

O contrato de risco, na forma habitualmente em uso no mundo, transgride o princípio do monopólio estatal do petróleo, uma 
vez que, em caso de descoberta de poço produtor, a Petrobrás estaria necessariamente associada a outra companhia, 
nacional ou estrangeira, na lavra. 
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Já o contrato de serviço com cláusula de risco é diferente. Não existe o perigo de violar o monopólio estatal. A Petrobrás, 
seria o único juiz da conveniência de contratar terceiros, sem nenhum ressarcimento em caso da pesquisa infrutífera. 
Parecer:   

   Segundo o Art. 183, caput, do Projeto de Constituição (B), constituem monopólio da União doas as atividades 
relacionadas com pesquisa, lavra e aproveitamento de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluídos, bem como 
de minérios e minerais nucleares e seus derivados, conforme especificado em cinco itens.  
Conforme o § 1o., do Art. 183, "o monopólio previsto neste artigo inclui os riscos e resultados decorrentes das  
atividades nele mencionadas, vedado à União ceder ou conceder qualquer tipo de participação, em espécie ou em valor, na 
exploração de jazidas de petróleo ou gás natural".  
A emenda propõe que se suprima do § 1o. a expressão "ou em valor", o que nos parece injustificável.  
Pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:00669 RETIRADA 
Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JARBAS PASSARINHO (PDS/PA) 
Texto:   

   ------Suprimir a expressão: "minérios e", do Art.  
183, inciso V.  
. ................................... 
***RETIRADA PELO AUTOR*** 
Justificativa: 

Enquanto países desenvolvidos, como os domínios brancos da Grã-Bretanha, abrem espaço à presença do capital 
estrangeiro na pesquisa e lavra de minérios, no Brasil se torna essa atividade um monopólio da União, com todos os 
inconvenientes de um Estado-Leviatã. Manter esse monopólio significa atrasar imensamente a descoberta de jazidas 
minerais e sua exploração. 
Parecer:   

   A permanência dos minérios nucleares entre aqueles cuja pesquisa, lavra, enriquecimento, reprocessamento, 
industrialização e comércio são monopólio da União é medida da maior importância para a Nação Brasileira. O controle da 
União sobre o setor nuclear é fator de soberania nacional. Ao mesmo tempo, existem condições técnicas e científicas para 
que o país exerça esta atividade de modo eficaz, sendo plenamente viável a descoberta e a exploração das jazidas dos 
minérios nucleares.  
Isto posto, opino pela rejeição. 
   
   EMENDA:00837 REJEITADA 
Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JORGE BORNHAUSEN (PFL/SC) 
Texto:   

Suprimir o § 1o. do artigo 183:  
"§ 1o. - O monopólio previsto neste artigo  
inclui os riscos e resultados decorrentes das  
atividades nele mencionados, vedado à União ceder  
ou conceder qualquer tipo de participação, em  
espécie ou em valor, na exploração de jazidas de  
petróleo ou gás natural." 
Justificativa: 

A extinção do contrato de risco representa um retrocesso no desenvolvimento da pesquisa de petróleo e gás natural. É 
exatamente através desses contratos que a Petrobrás tem, economizando recursos próprios e sem a perda do 
desenvolvimento da pesquisa, conseguido um mapeamento geológico importante para que possa atingir da forma mais 
extensa possível, o território nacional. 
Enquanto as grandes nações se abrem na busca do desenvolvimento, o Brasil, com a vedação estabelecida, ao contrário, 
se fecha, decorrendo daí uma preocupação sobre a sua possível marginalização do processo de cooperação que se tem 
revelado proveitoso ao interesse nacional. Além do mais é uma questão de coerência de postura, quando através da 
Braspetro, o Brasil acorda contratos dessa natureza. 
Por tudo isso proponho a supressão da proibição de poder a União ceder ou conceder participação na exploração de 
jazidas de petróleo ou gás natural. 
Parecer:   

   Segundo o Art. 183, caput, do Projeto de Constituição (B), constituem monopólio da União todas as atividades 
relacionadas com pesquisa, lavra e aproveitamento de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluídos, bem como 
minérios e minerais nucleares e seus derivados, conforme especificado em cinco itens.  
A emenda propõe a supressão do § 1o., do Art. 183, que consolida o monopólio quanto à exploração de jazidas de petróleo 
ou gás natural.  
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A supressão preconizada parece-nos inconveniente.  
Pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:01081 REJEITADA 
Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO CARNEIRO (PMDB/DF) 
Texto:   

 Do artigo 183, item IV, suprima-se bem assim  
o transporte, por meio de conduto, de petróleo  
bruto, seus derivados e gás natural de qualquer  
origem;"  
Fica então o item IV assim redigido:  
IV - o transporte marítimo do petróleo bruto  
de origem nacional ou de derivados combustíveis de  
petróleo produzidos no País. 
Justificativa: 

A instalação de um duto para transporte de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem, em nada 
implica contra a Segurança Nacional.  
É um bem dinâmico implantado no País, naturalmente, com cláusulas contratuais que assegurem um pleno funcionamento, 
sob controle nacional, em qualquer situação em que se encontre o País.  
Oleodutos e gasodutos, são obras por vezes, de custos muito elevados e indispensáveis ao desenvolvimento de um certo 
setor nacional, e que bem podem ser construídas com recursos estrangeiros, tomando-se as necessárias precauções para 
segurança de seu pleno e eficaz funcionamento.  
Parecer:   

   Segundo o Art. 183, caput, do Projeto de Constituição (B), constituem monopólio da União todas as atividades 
relacionadas com pesquisa, lavra e aproveitamento de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, bem como 
minérios e minerais nucleares e seus derivados, conforme especificado em cinco itens, do quais o item IV estabelece: " 
o transporte marítimo de petróleo bruto de origem nacional ou de derivados combustíveis de petróleo produzidos no 
País, bem assim o transporte, por meio de contudo, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem".  
A emenda propõe a supressão de parte do item IV , excluindo, assim, o transporte por meio de conduto.  
A manutenção do texto integral se faz necessária.  
Pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:01407 REJEITADA 
Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   

 Suprima-se o § 1o., do Art. 183 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 

Emenda sem justificação.  
Parecer:   

   Segundo o art. 183, caput, do Projeto de Constituição (B), constituem monopólio da União todas as atividades 
relacionadas com pesquisa, lavra e aproveitamento de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluídos, bem como 
de minérios e minerais nucleares e seus derivados, conforme especificado em cinco itens.  
Conforme o § 1o., do Art. 183, "o monopólio previsto neste artigo inclui os riscos e resultado s decorrentes das  
atividades nele mencionadas, vedado à União ceder ou conceder qualquer tipo de participação, em espécie ou em valor,  
na exploração de jazidas de petróleo ou gás natural".  
A emenda propõe a supressão do citado § 1o., o que nos parece inconveniente.  
Pela rejeição da Emenda. 

 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

EMENDA:00106 EM ANALISE 
Fase:   

   W - Proposta de Redação 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   TADEU FRANÇA (PDT/PR) 
Texto:   

 Acrescentar, no final da disposição, a  
expressão: "...e gás natural de qualquer origem."" 
   
   EMENDA:00148 EM ANALISE 
Fase:   

   W - Proposta de Redação 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   

 Dê-se a seguinte redação ao inciso III do  
artigo 177:  
"................................  
III - A importação e a exportação dos  
produtos e derivados básicos resultantes das  
atividades previstas nos incisos anteriores; 
   
   EMENDA:00412 EM ANALISE 
Fase:   

   W - Proposta de Redação 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   

   Art. 177 -  
§ 2o. - Converta-se em item I do art. 178 com a  
seguinte redação, renumerando-se os demais:  
"I - transporte e utilização de materiais radioativos no território nacional;" 
   
   EMENDA:00498 EM ANALISE 
Fase:   

   W - Proposta de Redação 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CARLOS SANT'ANNA (PMDB/BA) 
Texto:   

 Suprima-se a expressão "e minerais". 

 

___________________________________________________________________ 
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