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A QUESTÃO MINERAL NA CONSTITUINTE 

Osny Duarte Pereira (") 

INTRODUÇÃO 

Todos sabemos que o Brasil possui um dos solos mais ricos do mundo, e que somos 
um dos povos pobres com bolsões de miséria, onde há fome e morte de centenas de 
milhares de crianças, anualmente. Perdemos o ouro no período colonial, o minério de 
hematita no Vale do Paraopeba, o manganês em Lafaiete e no Amapá e continuamos 
perdendo, anualmente, bilhões e bilhões de dólares em minérios extraídos e entregues 
por um sistema de pilhagem, inteiramente igual ao vigorante no período em que éra 
mos colônia lusobritânica. O ouro de Serra Pelada se extrai e se perde do mesmo mo 
do como na época de Tiradentes. 

O Governo brasileiro, como representante da União, concede gratuitamente o direito de 
explorar o subsolo, a empresas nacionais e estrangeiras. Extraído o minério, o Governo 
cobra apenas o imposto único sobre minerais - um percentual simbólico sobre o preço 
do faturamento, ou arbitrado pelo mesmo, tendo em vista as cotações em bolsa no 
mercado internacional. Diante desse mecanismo, o minerador "vende" o produto a uma 
empresa fantasma, sediada num dos paraísos fiscais (Panamá, Cairnâ, Libéria etc.), 
por preço fictfcio. Esse preço serve de base para a bolsa de Londres e, posterior 
mente, a empresa fantasma vende pelo preço verdadeiro às indústrias e usinas de be 
nef idamente. Lesa o fisco no Brasil e no país consumidor. 

Graças a esse processo, Antenor Patino vendia o estanho boliviano a si mesmo no ex 
terior e depois ao consumidor norte-americano, europeu ou japonês. Hoje, Patino é um 
dos homens mais ricos do mundo e o boliviano um dos povos mais pobres. O mesmo 
aconteceu com o cobre e o urânio do Zaire, e outros minérios do Terceiro Mundo. Não 
há exemplos de países que tenham prosperado vendendo minérios in natura. 

Há mais. Um pequeno grupo de empresas internacionais mantém o cartel mineral e 
assume o controle das jazidas no mundo todo. Enquanto explora em uma parte, man 
tém inativas as mínas em outra parte, para evitar a superprodução. O Brasil tem sido a 
maior vítima desse sistema. Em 1983, por exemplo, o consumo total de minérios pelo 
Brasil atingiu a US$ 12,3 bilhões. O País importou 83,9% desse total ("O Globo" de 
03/02/85), embora existissem no subsolo, entregues a multinacionais, jazidas desses 
metais. 

Na Constituinte, houve grande luta para eliminar esse crime contra a economia nacio 
nal e outras práticas inconvenientes: 

1 - Conseguiu-se garantir para a União, a propriedade dos recursos minerais do sub 
solo. (art. 21, VIII); 

li - no artigo 205 do Projeto, aprovado em primeira discussão, foi reconhecida ao con 
cessionário ou autorizado a propriedade do produto da lavra, porém, assegurou-se à 
União constituir um fundo de exaustão, "com percentual do resultado da lavra, para 
atender ao desenvolvimento do município onde se localize a jazida, desde que o justi 
fiquem as condições econômicas e sociais". Isto significa que não mais restem apenas 
as crateras; após o esgotamento da mina sobrará dinheiro para obras municipais. Nas 
disposições sobre Meio Ambiente, íropôs-se às mineradoras a preservação da salubri 
dade e a recomposição ecológica da natureza, reflorestando e impedindo as temidas 
voçorocas e os desbarrancamentos que ameaçam os moradores locais; 

n Osny Duarte Pereira..: Mágistrado e ensafsta brasileiro. Professor-Chefe do Departamento de Ciência Poltlica do 
lSEB - Instituto Superior de Estudos Brasileiros. Integrante de numerosas sociedades cívicas, como o Centro de 
Estudos de Defesa dO Petróleo e da Economia Nacional e a Liga de Emancipação Nacional. Secretário Geral do 
1 ~ Congresso Brasileiro em Defesa da Ama.tõnia. Autor de dezenas de livros e artigos, destacando-se Ferro e 
Independência Nacional, Multinacionafs no Brasil - Aspectos sociais e poHllcos, Quem faz as leis no 
Brasil e O que é a Constituição. Em 1987 publicou Constituinte - Comentário ao Ante-projeto da Comis 
são Afonso Arinos, edição do Senado Federal e da UnB - Universidade de Brasília 

3 



Ili - para evitar as manobras de sentar sobre as jazidas com fim especulativo, os 
constituintes conceberam sete providências: 
1. A declarada propriedade da União sobre os recursos minerais; 
2. As autorizações de pesquisa por tempo limitado; 
3. As cessões de direitos de uma mineradora a outra, apenas mediante anuência da 

União; 
4. As concessões serão no interesse nacional, isto é, sujeitas a preencher um beneffcio 

das comunidades, e não apenas do minerador; 
5. As empresas estrangeiras que nos próximos quatro anos, lavrem para utilizar o mi 

nério em indústrias, no território nacional, como no caso da Belgo-mineira, da Ma 
nesmann ou da Eternít, não precisarão nacionalizar-se; quer-se apenas sustar a ex 
ploração colonial do subsolo; 

6. As demais deverão ser empresas de capital nacional ou pessoas físicas brasileiras; 
7. para conter explorações predatórias, aviltamento de preços, extinção de minerais es 

tratégicos e outras formas de prejuízos e abusos ao patrimônio nacional, os consti 
tuintes atribuíram competência ao Conselho de Defesa Nacíonal para opinar sobre a 
utilização dessas áreas, órgão do qual participam os presidentes da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal. 

Como se vê, essas medidas representarão importante avanço no estabelecimento da 
soberania nacional sobre o subsolo. O Brasil ingressará, graças a esses instrumentos, 
se vier a ser governado por cidadãos íntegros e patriotas, no rol das nações soberanas 
que há séculos impõem esses controles e que, aqui no Brasil, só agora se encontra es 
paço político para introduzir. 

A permanêncía dessas disposições depende da cobertura que os constituintes recebe 
rem do povo, no segundo turno de votações, para o qual os Antenor Patíõos e outros 
mineradores, acostumados a pilhar o subsolo brasileiro, do mesmo modo como agiram 
e agem na Bollvia, na África e na Ásia, promovem a maior conjunção de recursos, 
lobbíes e pressões, jamais exercida na elaboração de carta política de qualquer parte 
do planeta. 

Na votação da política mineral nacionalista, 343 constituinies votaram a favor, 126 con 
tra e 17 abstiveram-se. 

O texto aprovado não corresponde, ainda, a todas as aspirações dos constituintes que 
se empenharam em assegurar a plena soberania nacional sobre o subsolo, e já desfru 
tada por grande número de nações, inclusive no Terceiro Mundo. Não se pode, todavia, 
negar que, mantidas as disposições aprovadas no primeiro turno, o Brasil disporá de 
um importante instrumento jurídico para libertar-se do atual colonialismo e pilhagem 
das riquezas de seu subsolo. 

Esta batalha iniciou-se com o Pàtriarca da Independência, José Bonifácio de Andrada e 
Silva, por sinal um geólogo competente, preocupado com evasão do ouro e de outros 
metais. A reivindicação se intensificou neste século, depois da Revolução Industrial e 
do crescimento da importância dos metais para o bem-estar da humanidade e sobera 
nia das nações. Renovou-se em plenário das assembléias constituintes, cada vez em 
que se elaboraram os diplomas políticos de nosso País. Chega-se, em 1988, bem mais 
perto de uma redação à altura das aspirações de soberania nacional e de utilização do 
riquíssimo subsolo, em beneficio destas multidões que sobrevivem enfermas e famin 
tas, sobre tesouros que fazem inveja a milhões de seres humanos de outras partes do 
mundo, não contemplados com tais dádivas da natureza. 

Nossas classes dirigentes principiam a abrir os olhos e a zelar pelo que a natureza lhes 
deu. 

Este é um dos aspectos mais gratificantes da elaboração da nova carta constitucional 
e que pretendemos descrever neste capítulo. 

4 



Tancredo Neves concebera criar uma Comissão de Estudos Constitucionais, composta 
de personalidades que recrutou, numa escolha íntima, nos diferentes setores da comu 
nidade nacional. Não obstante heterogênea e com marcada presença de elementos 
conservadores, produziu um anteprojeto moderno e progressista. Deveria servir oficial 
mente de base para a elaboração da nova Carta. Embora não adotado oficialmente, o 
Anteprojeto da Comissão Afonso Arinos, como ficou conhecida, prestou enorme serviço 
aos novos constituintes. 

Além disto, a adoção do método de elaborar a Constituição partindo de subcomissões, 
para comissões e, destas para um Anteprojeto, proporcionou um aprendizado da maté 
ria constitucional a centenas de constituintes de imensa valia, e que se pode facilmen 
te conferir, confrontando o nível das intervenções naquelas subcomissões, com as par 
ticipações em plenário, na fase de arremates finais, já maduros e senhores dos pro 
blemas e soluções. 

Embora o poder econômico dos grandes grupos internacionais e nacionais, através da 
publicidade, haja se apoderado da linha política dos grandes jornais e revistas, e na 
medida em que os constituintes vinham elaborando uma carta moderna e reduzindo 
privilégios, embora esse poder econômico difundisse uma imagem caricata, os consti 
tuintes, em sua grande maioria, não se deixaram influenciar. Preocuparam-se com o 
julgamento pelo povo e pela história, ao defender a soberania sobre o subsolo. Falha 
ram em outros temas importantes, mas isto haverá de ser analisado na oportunidade 
própria. 
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A PROPRIEDADE DO SUBSOLO 

Ao deparar com um anteprojeto progressista na Comissão de Sistematização, os seto 
res privilegiados da sociedade brasileira juntaram-se num agrupamento, para modificar 
o regimento dos trabalhos constitucionais, a que denominaram Centrão. Até ali, para 
modificar o Projeto da Comissão de Sistematização, os opositores necessitariam de 
maioria absoluta. Com a modificação introduzida, só os dispositivos que obtivessem 
maioria absoluta, isto é, 280 votos, permaneceriam na redação final. 

Vitorioso na reforma do regimento, o Centrão elaborou seu próprio anteprojeto e, com 
ele, disputou até o final dos trabalhos do primeiro turno. Acontece que o Centrão não 
se compunha de um bloco monolítico. Em quase todas as matérias, ora um bloco, ora 
outro bloco de constituintes, opunha-se ao texto, de modo que nem os conservadores, 
nem os progressistas, dispunham de maioria absoluta e, para aprovar a redação, tor 
nava-se necessário negociar; ceder em algum ponto para conquistar apoio em outros. 

Em relação à propriedade do subsolo, o Anteprojeto do Centrão silenciou, enquanto 
que o da Comissão de Sistematização, repetindo o que constava do Anteprojeto da 
Comissão Afonso Arinos, atribuía a propriedade à União (Art. 71, Ili). 

Felizmente, sabia-se que estudos constitucionais procedidos no Conselho Nacional de 
Segurança, alinhavam-se com o Projeto da Comissão Afonso Arinos, em relação à pro 
priedade do subsolo. Integrantes daquela Comissão trocavam com os militares irnpres 
sões sobre as matérias que envolviam os interesses das Forças Armadas e, assim, os 
constituintes progressistas dispunham de mais esse poder de persuasão, a colegas 
conservadores, que seriam sensíveis aos pontos-de-vista de militares. O constituinte 
conservador, politicamente, precisa mais de baionetas que de votos. 

A propriedade da União sobre o subsolo é um corolário da competência que se reco 
nheça ao Estado para conceder a exploração das jazidas. Desde o Código de Minas de 
1934 e da Constituição daquele ano que, no Brasil, os proprietários do solo perderam o 
subsolo. Era, inclusive, reivindicação das empresas mineradoras estrangeiras, para ex 
plorar as minas sem serem importunados pelos donos das terras. Agora, quando os 
grupos estrangeiros controlam 401.757 km2 e os nacionais privados, 368.569 km2 do 
território nacional, não querem mais reconhecer, à União, a propriedade sobre os recur 
sos minerais. Ver a que extensão de estados ou países correspondem estes números, 
no volume - "Quem é Quem no Subsolo Brasileiro", de Francisco Rego Chaves Fer 
nandes, edição MCT-CNPq, 1987. Empenharam-se todas as mineradoras, nacionais e 
estrangeiras, em que não constasse do texto constitucional a propriedade da União so 
bre os recursos minerais. 

Os constituintes que defendiam os interesses das mineradoras, recorreram a uma con 
sulta ao Conselho de Segurança Nacional e, não· obstante a resposta proporcionada 
pelo Cel. Diegues, continuaram renitentes. Para obter que, do texto constasse o que já 
é direito até na Constituição vigente, outorgada pela Junta Militar, foi necessário tran 
sigir. 

O Diário da Assembléia Nacional Constituinte, de 07.03.88, p. 8.040, nos dá os ter· 
mos do acordo estabelecido entre as lideranças, na votação do dispositivo que fixou 
os bens da União. 

"O SR. MÁRIO COVAS (PMDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Constituintes: 

Esta votação exige uma explicação, e creio que a faço também em nome dos demais 
líderes. exatamente para que cada companheiro dela tome conhecimento. Para que es 
ta votação possa ser possível, com o SIM e com um quorum de apenas 325 constituin 
tes, ou seja, 45 a mais do que o necessário, é preciso que todos nós tenhamos cons 
ciéncia de que ao votar SIM estaremos aprovando um texto mas, simultaneamente, há, 
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em relação a isso, três compromíssos básicos. O primeiro é que se colocará um texto 
do substitutivo do Centrão nos seguintes termos: 

"São bens da União os recursos minerais, inclusive os do subsolo." 

"O Relator se resguardará para sustentar adiante, onde for o local edequedo, que os 
permissionários terão direito ao produto daquilo que lavrarem. 

"Segundo, há um acordo feito em relação ao problema das telecomunicações, de que 
todos os envolvidos participaram e, portanto, esse acordo deve ser honrado terncém 
em plenário. 

"Há um terceiro acordo, e devo dizer que até não gosto muito dele, mas, etinel, foi feito 
e sustentarei que ele seja votado, relativo ao pagamento de participações ou de res 
sarcimentos financeiros 8 União, aos Estados e aos municfpios. 

"Quero deixar bem claro que temos apenas 325 Srs. Constituintes e, portanto, não se 
pode brincar com isso; ou seja, 45 que deixem de votar, deixa-se de cumprir o acordo, 
o que me parece um absurdo na vida parlamentar. De forma que nós vamos votar SIM, 
Sr. Presidente, no pressuposto de que ainda hoje possamos cumprir também esses ou 
tros compromissos." 

"Há outros temas em discussão, também, e eles serão objeto ou não de acordo .: Mas 
esses três foram, fundamentalmente, condições para que este acordo fosse possível." 

Em nome do Partido Trabalhista Brasileiro, houve a seguinte manifestação: 

Constituintes: 
"O SR. GASTONE RIGHI (PTB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 

·~ Liderança recomenda a todos os integrantes da Bancada que votem a favor do subs 
titutivo do Centrão. Concordamos com o acordo feito, narrado pelo Líder Constituinte 
Mário Covas, em relação aos recursos minerais e à garantia posterior aos concessioná 
rios. Apenas divergimos de um acordo referido pelo Lfder Mário Covas, do qual não 
participamos, sobre o sistema de telecomunicações. O PTB não foi ouvido e, portanto, 
não se compromete neste ato. Mas, nesse Capítulo, assume os compromissos que to 
ram expostos pelo Lfder Constituinte Mário Covas, e orienta a Bancada para que vote a 
favor agora e das emendas subseqüentes." 

O Partido dos Trabalhadores (PT) fez estas ressalvas: 

"O SR. EDUARDO JORGE (PT-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Constituintes: 

''.A Liderança do Partido dos Trabalhadores participou das negociações referidas pelo 
nobre Líder Constituinte Mário Covas, e estamos de acordo com os três pontos princi 
pais relacionados a esse Capitulo, sobre o qual chegamos a um consenso, particular 
mente, a questão dos recursos minerais como propriedades da União, que era o ponto 
chave que, inclusive, travou a votação ontem. 

"Sr. Presidente, quero apenas fazer uma ressalva em relação ao pagamento de penici 
pação na exploração de recursos minerais. O Partido dos Trabalhadores está, basica 
mente, de acordo com o texto proposto, mas salientou, na reunião de Lideres, que se 
reserva ao direito de apresentar um destaque supressivo, no tocante ao pagamento 
a órgãos da administração direta do Estado. Não concordamos com esse ponto e va 
mos apresentar um destaque supressivo na segunda fase de votação. No mais, vamos 
votar de acordo com o texto apresentado no Capítulo li, ressalvados certos destaques 
polémicos." 
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A uma indagação do deputado Cesar Maia (PDT), o PDS, partido que patrocinava os 
interesses dos mineradores nacionais e estrangeiros, respondeu, pelo seu porta-voz: 

"O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden 
te, Srs. Constituintes: 

"O PDS - e o Líder está nos delegando a palavra para tanto - vai votar favoravelmente 
a esse acordo, depols de exaustivas negociações, embora entendendo que o texto do 
acordo é uma marcha não de gra11de escalada, mas é uma marcha a favor da estatiza 
ção. 

"No entanto, consideramos que a ressalva feita, de garantia do concessionário e do au 
torizado no produto da lavra, fornece àqueles que trabalham na mineração no País, as 
necessárias prerrogativas para dar andamento à sua ação em favor do nosso progresso 
econômico. 

"No mais, consideramos que a votação do Capítulo é de fato importante, porque ele 
contém diversos dispositivos que dão uma nova abertura ao desenvolvimento econô 
mico-social do Pais." 

Depois de manifestações de contrariedade, o texto foi aprovado por 334, contra 2 vo 
tos, os de Lysâneas Maciel, do PDT e Moysés Pimentel, cearense do PMDB, que de 
sobedeceram as prescrições partidárias do acordo. Houve três abstenções, a de Ulys 
ses Guimarães, Adolfo Oliveira, do PL do Rio de Janeiro e José Luiz de Sá, também 
do Pl. ' 

As obrigações assumidas em relação aos recursos minerais pelos constituintes, foram 
amarradas a assuntos extremamente diversos, como telecomunicações e pagamento 
de participações ou de resseroimentce tinancelros ã União, aos Estados e aos Municf 
pios, além de assegurar-se aos mineradores a propriedade sobre o produto da la 
vra. 

De qualquer modo, o acordo trC>Uxe o benefício de desfazer o impasse e introduzir uma 
cabeça-de-ponte para um avanço da soberania nacional sobre o subsolo. O lamentável 
é necessitar-se negociar com brasileiros para que concedam à sua própria pátria, o di 
reito de desvencilhar-se das cadeias do colonialismo que a oprime, desde o descobri· 
mento. 
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O CONSELHO DE DEFESA NACIONAL 

A segunda batalha pelo controle nacional dos recursos do subsolo travou-se, mais si 
lenciosamente, na instituição do Conselho de Defesa Nacional, sucessor do Conselho 
de Segurança Nacional. 

Havia tendência nos setores progressistas para abolir inteiramente esse instituto que, 
no regime autoritário, tanto contribuiu para reprimir as liberdades democráticas. Reco 
nhecia-se, entretanto, que, na correlação de forças, os duros ganhariam a partida. Ó 
Conselho de Segurança Nacional encontrava-se em desgraça entre as multinacionais, 
desde que ali fora instituída a Secretaria Especial de Informática (SEI), transformada 
num intransigente foco de defesa da reserva de mercado, e de apoio à empresa nacio 
nal. 

Em sucessivos artigos, os senhores Roberto Campos, Mário Henrique Simonsen, Del 
fim Netto e outros dessa equipe injuriavam e ridicularizavam os militares. Quando os 
oficiais da Marinha anunciaram a descoberta do processo de enriquecimento do urânio 
naquele ministério militar, intensificou-se, na grande imprensa, tenaz campanha contra 
esse setor das Forças Armadas. O apoio do Conselho de Segurança Nacional à pro 
priedade dos recursos do subsolo para a União, apoio manifestado ostensivamente, 
ampliou a brecha e facilitou transformar o Conselho de Segurança Nacional num órgão 
de participação na política de desenvolvimento, em que, com o peso político da repre 
sentação militar, mesclado à representação do Congresso Nacional, transformar-se-ia a 
feição repulsiva de órgão de repressão. 

O Conselho de Segurança Nacional aceitara e recomendara, na votação do capítulo da 
Organização Político-Administrativa do Estado, inciso XXII, redação revolucionariamen 
te democrática para a política de energia nuclear. A exploração, industrialização eco 
mércio de minérios nucleares ficaram admitidos somente para fins pacíficos e me 
diante aprovação do Congresso Nacional. 

Esta postura mostrava um verdadeiro atestado de nova ideologia, perante a Assem 
bléia Nacional Constituinte. Redigiu-se um novo dispositivo substituindo a proposta mi 
litarista dos constituintes de direita que, ante a prévia aprovação nas áreas interessa 
das, foi aceita sem objeções pelo Centrão. No novo dispositivo adotado, a composição 
do Conselho de Defesa Nacional inclui o Presidente da Câmara dos Deputados; o· Pre 
sidente do Senado Federal, os ministros da Justiça, das Relações Exteriores, doPla 
nejamento, os militares e o Vice-Presidente da República e, na sua competência, sê 
adicionou: "propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis àse- 
gurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de 
fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos na 
turais de qualquer tipo." 

Isto significa que a política mineral não se traçará mais no silêncio dos gabinetes do 
segundo escalão do Ministério de Minas e Energia, por burocratas mal remunerados e 
sujeitos às terríveis pressões de poderosos grupos. A política mineral terá a direta su 
pervisão do Presidente da República e dos presidentes da Câmara e do Senado, do 
Vice-Presidente da República e dos ministros militares, política vinculada à garantia da 
defesa da independência nacional. 

A Assembléia Nacional Constituinte muniu o Estado de um instrumento potente, para 
assegurar um novo Brasil, se o Presidente da República e os dirigentes do Congresso 
Nacional assim o desejarem, no comando do aproveitamento do subsolo. 
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A IMPORTÂNCIA DA DEFINIÇÃO OE EMPRESA NACIONAL 
PARA A POLÍTICA SOBERANA NOS RECURSOS MINERAIS 

Como ficou visto, inicialmente, o Brasil precisa ingressar no rol das nações que co 
mandam soberanamente o uso de seu subsolo. Até aqui, os grandes cartéis internacio 
nais dirigiram nossa política mineral. Apoderam-se de concessões, mas, detendo minas 
em outras partes do mundo, só exploram as aqui existentes, quando se exaurirem 
aquelas e. senhores de um processo colonial de exploração, os minérios exportados 
nada deixam aqui senão as crateras, as ferrovias e rodovias destruídas e um povo, per 
cebendo salários dos mais baixos do mundo e, onde morrem de fome cerca de 300.000 
crianças por ano. 

O primeiro passo para reter, em benefício do povo, o valor efetivo dos minérios expor 
tados é definir empresa nacional. 

Pugnando por uma definição de empresa nacional capaz de resguardar nosso desen 
volvimento, a Frente Parlamentar Nacionalista editou um folheto em que emitia estas 
considerações: 

"A defesa da empresa nacional é norma pacífica em qualquer nação civilizada e ne 
nhuma delas tem protegido mais os seus empresários do que os Estados Unidos; co 
mo se pode observar, não só ne.etuel, como na precedente Lei de Comércio de 1974. 

'~ proteção não se limita às atividades industriais e comerciais dentro dos Estados 
Unidos. Também fora do território nacional, onde quer que elas venham a operar. 
Quaisquer constrangimentos legais ou ilegais, que se lhes oponham, recebem resposta 
imediata do governo norte-americano, através de retaliações, sem qualquer direito de 
defesa. Ninguém acusa esse procedimento de xenofobia. 

"É claro que tais empresas, - dado seu imenso poder econômico, exigem livre penetra 
ção nos países mais fracos e, ainda, por meio dessa força irresistível, controlam os ins 
trumentos de comunicação do.peis hospedeiro, contratam lobbies, eficientes, tacham 
de xenófobos e ignorantes os que se lhe opõem, colocam toda a administração local a 
seu serviço e oeenecioneüzem as indústrias nativas mais rentéveis. 

''A revolução de 1964 teve como objetivo principal abrir as portas ao capital internacio 
nal e este efetivamente contri9uiu para a modernização de nosso País, ajudando-nos 
ao destaque de 8? economia do mundo. Entretanto, o povo, em si mesmo. não se be 
neficiou desse progresso. 

''A miséria, as enfermidades,-.as favelas, a insegurança, o desemprego, a criminalidade, 
a baixa renda dos que vivem de salários, a insatisfação generalizada, uma dívida 
monstruosa, a morte pela fome de 300.000 crianças por ano, estão exigindo uma re 
formulação de modo a que. os; lucros desses empreendimentos se submetam a uma 
disciplina. 

"O capitalismo selvagem da impresa livre que supera, esmaga e destrói o pequeno 
empresário nacional não podeiâ continuar. Como defender honradamente um sistema 
que privilegia ás empresas internacionais ao ponto de permitir que, em janeiro de 1980, 
vendessem um trator MF295 por 754 sacas de arroz e em julho de 1987 exigissem 
2.660 sacas; um automóvel Pas_satpor 127 salários; em 1987 por 157 e assim por dian 
te? 

"Necessitamos do capital estrangeiro e de estimulá-lo a vir; porém, em termos de pro 
veito mútuo e equitativo. A proteção à empresa nacional é apenas para que sobreviva. 

"Se esta Constttulçeo não estabelecer proteção à empresa nacional para que o desen 
volvimento assuma novas diretrizes, a crise económica, social e pof itice em que a Na 
ção está se afogando, sem dúvida, derivará para rumos incontroláveis e de conseqüên 
cias imprevisíveis." 
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O Centrão propusera um texto em que não se distinguiria empresa nacional, da es 
trangeira - uma tese precisamente oposta a que o Congresso dos Estados Unidos 
acabava de votar em sua nova Lei de Comércio, em defesa das empresas nacionais 
norte-americanas, 

Depois de exaustivas negociações, chegaram, conservadores e progressistas, a uma 
redação esdrúxula e que prevaleceu: 

"Será considerada empresa brasileira aquela constituída sob as leis brasileiras e que 
tenha no País sua sede e administração." 

Nesta definição, qualquer subsidiária de empresa multinacional instalada no. País é 
brasileira. Argumentava-se que, se assim não fosse, essas subsidiárias, nos Estados 
Unidos, deveriam pagar imposto de renda, como empresas norte-emericanas no exte 
rior e esse imposto, necessariamente, haveria de ser recolhido no Brasil. Na definição 
proposta, o povo brasileiro seria poupado desse encargo. 

No parágrafo primeiro, aceitaram que existisse empresa brasileira de capital nacional 
em que, embora contendo participação de capital estrangeiro, o controle efetivo esti 
vesse em poder de pessoas ffsicas domiciliadas e residentes no País ou de entidades 
de direito público interno. 

Não obstante as queixas de que a definição resultaria deficiente, para os casos de r~ 
serva de mercado, esses dispositivos, conjugados com outras prescrições nactonallstas 
do texto constitucional, tornarão perigosas e inseguras as fraudes, porventura, imagirfa 
veis. 

A proposta foi aprovada por 499 a favor e 16 contra, com 5 abstenções, conforme se vê 
no "Oíário da Assembléia Nacional Constituinte", de 28 de abril de 1988, p. 9.904. 

Discordaram do texto, Abigail Feitosa, Adroaldo Strecl<, Afonso Camargo, Domingos 
Juvenil, França Teixeira, Hermes Zaneti, João Cunha, Lysâneas Maciel, Nelson Aguiar, 
Raquel Capiberibe, Ruy Bacelar, Uldurico Pinto, Luis Eduardo Magalhães, Paes_ t.an 
dim, Rita Furtado e Roberto Campos, os primeiros por considerarem o acordo lesivo às 
empresas nacionais. 

Paes Landim, deputado pelo PFL do Piauí e que foi assessor do Ministério das Minas e 
Energia, entre 1972 e 1975, não se contentou em votar contra o acordo. Fez declaração 
de voto em defesa das empresas multinacionais nestes termos: 

"Discordo do texto. Do ponto de vista da técnica constitucional é ruim, até porque se 
insere na Constituição matéria típica da lei ordinária. Até a redação deixa a· desejar, 
basta que se confronte a legislação ordinária pertinente ao tema. A redação do texto 
em vigor do Decreto-Lei n'2 2.627 deveria servir de modelo. 

"Do ponto de vista econômico é uma verdadeira aberração. Na era do intercâmbio tn. 
tercontinental rápido e dinâmico estamos a criar muralhas constitucionais à livre com 
petição tecnológica, beneficiando cartórios e reservas de mercado incompatíveis com o 
mercado moderno. 

"Além dos mais, distinguir-se empresas no texto constitucional é consagrar restrições 
ao capital e à tecnologia internacionais. 

"Hoje, as normas que regem o comércio internacional tendem a ser uniformizadas. 
Basta ler o Tratado de Roma que estabelece "a livre circulação de bens, pessoas e 
capitais", impulsionando, assim, o Mercado Comum Europeu. 

''Além do mais, a vida econômica e; ela quer regras diariamente, diffceis de serem con- 



tidas na própria lei ordinária, por natureza mutável, imagina-se o despautério de con 
tê-las no texto constitucional." 

Como se vê, o representante piauiense não conseguiu distinguir a diferença de relacio 
namento dos países industrializados europeus entre si, do relacionamento colonialista 
entre os monopólios internacionais e as nações subdesenvolvidas do Terceiro Mundo, 
fornecedoras de matérias-primas a preço vil. 

Houve mais. 

Os defensores da total liberdade para as multinacionais opunham-se a que a proteção 
e os benefícios temporários às empresas nacionais se realizasse através de lei ordiná 
ria do Congresso. Exigiam que essa proteção apenas viesse através de lei complemen 
tar, de tramitação mais lenta; e difícil. Esses constituintes perderam a consciência de 
representantes do povo brasileiro. 

Neste sentido, o senador Albano Franco, presidente da Confederação Nacional das ln 
dústrias e o deputado. Lufs Eduardo Magalh~es apresentaram emenda que foi defendi 
da pelo deputado José Bonifácio de Andrada, contestada pelo deputado Luiz Salomão. 
O relator Bernardo Cabral posicionou-se contra, nestes termos: 

"Sr. Presidente, S~s e Srs. Constituintes, o eminente Constituinte Bonifácio de Andre 
da, desta feita, não tem razão: O texto da fusão atende ao que se pretendeu. Em sua 
argumentação, S. Ex€! desejava ficar contra a emenda. Por quê? Temos exemplos no 
Japão e nos Estados_ Unidos, No Japão, depois de pós-guerra, nos Estados Unidos, 
com o Buy American Act. 

"O argumento principal que S. Ex~ não aduziu é que quando se anuncia no § 2<2, que 'a 
empresa brasileira de _capital l)adonaf poderá gozar, na forma de lei', e se despreza o 
complemento, há uma razão simples. A Lei de Informática é uma lei ordinária - no sen 
tido legal do termo - votada por maioria simples que está exercendo a melhor das 
suas funções. Se fossem aprovados em lei complementar os argumentos expendidos 
pelo Constituinte Bonifácio 0de Andrada, e eventualmente mudassem as condições 
económicas do País, ó interesse nacional exigiria - o que seria muito mais difícil - pa 
ra revogar a lei complementar, ums outra, aprovada por maioria absoluta. Ora, estamos 
querendo desenvolver o País e não colocar-lhe um espartilho que, sufocando-o rião o 
deixe andar. 

"Por esta razão, Sr. Presidente, voto pela rejeição da proposição." 

As multinacionais foram derrotadas por 304 a 185 e com nove abstenções (DANC, de 
28.04.88, p. 9.909). Isto demonstra que a Nação está despertando e justifica esperan 
ças de que o Brasíl venha a romper as algemas do colonialismo, nesta crise asfixiante 
que oprime a Nação e · que se manifesta por estas pressões na Assembléia Nacional 
Constituinte e pela cruel cobrança de uma dívida externa fantasiosa, ilegal e ilegftíma. 
A auditoria da dfvida externa, aprovada por esta Assembléia, haverá de furar o tumor e 
aliviar a dor que aflige o povo ·e o está levando ao desespero. 
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MINERAÇÃO RESERVADA ÀS EMPRESAS 
DE CAPITAL NACIONAL 

Conquistada a definição de empresa nacional por 499 votos e a segurança da reserva 
de mercado, a Assembléia Nacional Constituinte passou à batalha decisiva para trans 
ferir ao poder político brasileiro, pela primeira vez na história, o controle de seu subsolo, 
batalha que, como já se salientou, nasceu na Inconfidência Mineira e melhor se definiu 
com o patriarca José Bonifácio de Andrada e Silva, o geólogo, e seus irmãos Antonio 
Carlos e Martim Francisco, na aurora da nacionalidade. 

Uma carta aberta aos constituintes subscrita pelas seguintes entidades: 

- ABI - Associação Brasileira de Imprensa 
- SBPC - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
- CONAGE - Coordenação Nacional dos Geólogos 
- SBG - Sociedade Brasileira de Geologia 
- ABEMIN - Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Mineração 
- FNE - Federação Nacional dos Engenheiros 
- FAEMI - Federação das Associações dos Engenheiros de Minas do Brasil 
- ABA - Associação Brasileira de Antropologia 
- UNI - União das Nações Indígenas 
- CNDDA - Campanha Nacional de Defesa e pelo Desenvolvimento da Amazônia 
- CNDMEP - Comissão Nacional de Defesa do Monopólio Estatal do Petróleo 
- ABIPTI - Associação Brasileira dos Institutos de Pesquisa Tecnológica Industrial 
- CLUBE DE ENGENHARIA 
- AEPET - Associação dos Engenheiros da Petrobrás, 

dava bem a medida da mobilização nacional. Nesta carta, transcrita nos anais da ANC, 
em 29.04.88, p. 9.946, foi enunciado o inteiro teor da política mineral desejada, que 
apresentava, em primeiro lugar, estrofes de Carlos Drummond de Andrade, o itabiren 
se, que se condofa da criminosa pilhagem do ferro em seu torrão natal. O poeta patrio 
ta repetia sempre - sou Andrade, mas penso como os Andradas de nossa inde 
pendência. Nos versos transcritos, nosso maior poeta exprimia assim sua dor: 

"Cada um de nós tem seu pedaço no pico do Cauê. 
Na cidade toda de ferro 
as ferraduras batem como sinos. 
Os meninos seguem para a escola. 
Os homens olham para o chão. 
Os ingleses compram a mina. 

Só, na porta da venda, Tutu Caramujo cisma na derrota incomparável." 

(Carlos Drummond de Andrade) 

A carta-aberta obedecia o seguinte roteiro: 

- Os bens minerais devem ser expressamente inscritos na Constituição como bens da 
União. 

- O Brasil deve exercitar sua soberania nacional sobre os recursos minerais. 
- O monopólio estatal do petróleo e dos minerais radioativos deve ser inscrito na 

Constituição. _ 
- A autorização para pesquisar e minerar em terras indígenas deve ser da competên 

cia exclusiva do Congresso Nacional. 
- A mineração deve recuperar o meio ambiente afetado. 
- Mineração, ciência e tecnologia. 

Além da carta, foi transcrita, também por iniciativa da deputada lrma Passoni, a cópia 
de um enorme mapa mural da ocupação do subsolo, elaborado pela CONAGE.,... Coor- 
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denação Nacional dos Geólogos, montado no saguão de entrada da Câmara dos Depu 
tados (pág. 9.945) e outra carta de autoria do Contra-Almirante Roberto Gama e Silva 
(p. 9.946), autor dos livros "São mesmo nossos os minerais não-energéticos?" e "O en 
treguismo dos minérios". A Frente Parlamentar Nacionalista, que congrega 134 consti 
tuintes, por sua vez, preparara um folheto sobre a Ordem Económica, com 38 páginas, 
que, por autorização da Mesa do Senado Federal, os funcionários da Gráfica do Se 
nado, numa mobilização patriótica fulminante, transformaram num instrumento com 
plementar de informação aos Constituintes. 

A Diretoria de Planejamento e Gestão do CNPq, finalmente, editara seis pequenos 
volumes (1º - "Quem é quem no Subsolo brasileiro"; 2º - "A Política Mineral na Cons 
tituição de 1967"; 3º - "Mineração no Nordeste - Depoimentos e experiências"; 4º - 
"Polltíca Mineral do Brasil"; 5º - "A Questão Mineral da Amazônia" e 6º - "Setor Mine 
ral e Dívida Externa"), completando-se, por esta forma, a mais minuciosa informação 
sobre o quadro real da matéria. 

Impunha-se essa literatura para contrabalançar o total fechamento praticado pelas mi· 
neradoras, na grande imprensa escrita e falada. Era preciso refutar as catastróficas ver 
sões veiculadas sobre as represálias ao Brasil, se a ANC alterasse a política mineral 
vigente. Era preciso mostrar que o Brasil apenas procura situar-se no plano, onde se 
encontram a Austrália, o Canadá, a Espanha e demais nações industrializadas. As mui· 
tinacionais repetiam a intimidação utilizada em 1953, quando o Congresso Nacional 
aprovara a criação da Petrobrás. Agora, essa literatura para esclarecimento nacional 
mobilizara geólogos, jornalistas, universitários, lideranças sindicais que aflufam à As· 
sembléia Nacional Constituinte para assistir ao espetáculo cfvico. 

-1 

Na sessão de 28 de abril de 1988, a Assembléia Nacional Constituinte resgatou o débi 
to para com os mineradores e seus lobbies, ao reconhecer que o produto da lavra era 
propriedade do concessionário. NÕ' "texto, fícou consignado que o aproveitamento 
industrial asseguraria a propriedade. As mineradoras não estavam contentes. Queriam 
que se excluísse a palavra industrial. Mário Covas respondeu-lhes nestes termos: 

"O SR. MÁRIO COVAS (PMDB;SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta fu 
são foi feita para atender a um acordo realizado lá atrás, quando votamos minerais. 
Quando o fizemos, todos nos comprometemos, neste Plenário, a acrescentar um dis 
positivo em que ficasse garantia ao concessionário ou autorizado a propriedade do 
produto da lavra. Então, se acrescentou no texto: "garantido ao concessionário ou auto 
rizada a propriedade do produto da lavra". 

"O Constituinte José Uns sustenta, agora, que a palavra "industrial" não tem necessi 
dade de estar aqui. A rigor, se ela não estiver, não tem importância mesmo; ela estava 
antes. 

"Para que não percamos tempo e como não faz diferença, a votamos como está aqui, 
e me proponho, no segundo fumo, a fazer a retirada da palavra "industrial." 

A redação foi aprovada por 459 a 8 e 4 abstenções. 

A propriedade do produto da lavra atribuída ao concessionário apenas significa que o 
destino compulsório do mínéno.'em face de polftica restritiva ao comércio, determinada 
pelo Poder Público, implicará na obrigação de desapropriar o minério extraído compen 
sando perdas que a medida possa acarretar ao minerador. Nada mais. 

Procedeu-se, em seguida, com a ressalva de que não prejudicaria a emenda seguinte, 
onde se consultaria sobre a nacionalização sem restrições, a votação da fusão de 
emendas dos constituintes, que s6 permitiam a nacionalização da mineração de recur 
sos considerados estratégicos. Os constituintes Paes Landim, Gustavo de Faria, Már~ 
cio Braga, Fernando Bezerra Coelho, José Outra e Aécio Neves patrocinavam essa in 
defensável restrição. 
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Para tranqüílízar os mordidos pela propaganda anti-estatizante, na orquestração das 
multinacionais, o deputado Luiz Salomão, do PDT do Rio de Janeiro, fez o seguinte 
discurso: 

"- Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Constituintes, a despeito de se tratar de uma emenda de 
acordo, considero extremamente importante esclarecer aos companheiros que não par 
ticiparam das reuniões de liderança que, de certa forma, impedem um acompanhamen 
to mais acurado dos entendimentos e do significado de cada emenda para o teor dessa 
emenda de fusão. 

"Está-se nacionalizando a mineração nas faixas de fronteira nos territórios indfgenas e 
para os minérios estratégicos a serem definidos em lei. 

"Sre. Constituintes, isso representa um avanço enorme em relação ao que vige na atual 
Constituição e que permitiu a ocorrência desses fatos graves que estão retratados na 
publicação "Carta aberta aos Constituintes" que os senhores receberam, e que está 
pictoricamente ilustrado neste mapa como as multinacionais; as 18 irmãs da mineração 
ocuparam, bloquearam o subsolo brasileiro. 

"Vamos votar nesta emenda, porque representa um grande avanço em refação ao qua 
dro atual. Mas chamaria a atenção dos Srs. Constituintes que a emenda seguinte é 
que permitirá a nacíonalização de fato da mineração brasileira, coerente com o que foi 
votado no art. 23 em que se tornaram património da União as jazidas do Território Na· 
cionei; coerente com o que vem sendo feito nas nações que ainda não tiveram esgota 
do o seu potencial mineral, como é o caso do Canadá, da Espanha, da Indonésia e 
neste sentido caminha a Austrália. 

"Srs. Constituintes, o que estamos propondo - friso - nada tem de xenofobia. Primeiro, 
porque o capital estrangeiro poderá participar das empresas de capital nacional de mi 
neração. Queremos colocar dentro do País o centro decisório dessas empresas, para 
que elas não explorem o minério brasileiro segundo os seus interesses espalhados por 
todo o Planeta. Quem tem jazida aqui, no Gabão, na Asia, não vai explorar o minério 
conforme o interesse do Brasil, e sim de acordo com o seu interesse em escala plane 
tária. 

"Sts. Constituintes, não queremos fazer nada que prejudique o nosso País, e, neste 
sentido, houve um acordo para que, nas Disposições Transitórias, ressalvemos as em 
presas brasileiras que não são de capital nacional, mas que estão aqui operendo.. pro 
duzindo riqueza, agregando ao minério insumos brasileiros. Ressalvarmos o caso da 
Belgo Mineira, da Manesmann, da Eternit, das fábricas de cimentos que têm participa 
ção estrangeira, mas estão usando o nosso minério em benefício do povo brasileiro, e 
não exportando a preço vil para as sedes do exterior. Por isso que temos as Disposi 
ções Transitórias. As atuais empresas brasileiras terão cinco anos, a partir da data da 
promulgação desta Constituição, para atender aos requisitos do art. 206, isto é, necio 
nalizar o seu capital, ter o controle decisório de capital montante aqui dentro, salvo se 
industrializarem no Território Nacional o produto da lavra da qual tenham a concessão. 

"Srs. Constituintes, patriotas que integram esta Assembléia Nacional Constituinte, já 
verificamos em várias oportunidades, que na questão nacional não há divisão partidá 
ria, não há divisão ideológica, temos votado sempre no interesse nacional. 

"Quero alertá-los que vamos votar esta emenda que só nacionaliza os minerais estra 
tégicos, que deixa esta interrogação para a lei ordinária, porque queremos avançar, 
queremos progredir na nova Constituição, mas também queremos convocar os campa· 
nheiros para examinar a emenda seguinte, que nacionaliza a mineração no Território 
Nacional, excetuando os casos devidos das empresas que contribuem para o nosso 
progresso, que não exportam o nosso minério de ferro a preço vil e outros minérios 
sem industrialização. Vamos agregar valores aqui no Brasil e, aí, sim, exportar produtos 
industrializados. 

"Muito obrigado pela atenção dos senhores." 
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A proposta de nacionalízação dos minerais estratégicos obteve 463 votos a favor, cinco 
contra e nove abstenções. Entretanto, o plenário mostrava-se disposto a ir adiante dos 
minerais estratégicos. 

Passou-se à votação das fusões das emendas dos constituintes Percival Muniz, Márcio 
Lacerda, Nelton Friedrich, Marcelo Cordeiro, José Dutra e Moisés Pimentel, que propu 
nham a nacionalização da exploração do subsolo, sem restrições. 

Vale a pena apreciar, na íntegra, os momentos desta etapa culminante do rompimento 
das algemas multisseculares do subsolo, em que o, colonizador, indignado, vê a nação 
dominada desprender-se de seu controle. - 

Coube ao deputado Antonio Carlos Konder Reis (PDS-SC)-classificado como de direita 
nos levantamentos da "Folha de São Paulo", relator da Constituição de 1967, ex-go 
vernador, entre 1974 e 1978, e secretário extraordinário da Reconstrução de Santa Ca 
tarina (1983--1986) -, coube-lhe, com o peso desse passado polftico, chamar à razão os 
que apoiaram o regime autoritário e convocar a todos os brasileiros para esta nova 
etapa da nacionalidade. O nome de Antonio Carlos lhe foi dado para que tivesse, no 
grande Andrada, o exemplo deumconstituinte que, em 1824, quis fundar uma Nação 
livre. Konder Reis resgatava este compromisso familiar, onde Valério Konder é um dos 
mais belos ornamentos, pela sua dignidade e amor ao nosso povo. O representante ca 
tarinense desempenhou-se do nobilitante encargo por esta forma: 

"- Sr. Presidente, Sf.!s e Srs. Constituintes, votando os arts. 205 e 206 do Projeto e do 
Substitutivo, a Assembléia Nacional Constituinte está a concluir as normas gerais so 
bre o aproveitamento dos recursos minerais e hídricos. Adiante, a Casa vai opinar so 
bre questões específicas relativas ao mesmo assunto, como seja, o monopólio estatal 
da exploração de petróleo e outros hidrocarbonetos fluidos e matérias correlatas. 

"Sobre aquelas regras gerais, Sr. Presidente, a Assembléia Nacional Constituinte aca 
bou de aprovar uma fusão deemendes que alterou o § 39 do art. 206. 

"O texto desse § 39 pode e deve ser dividido em duas orações distintas: a primeira es 
tabelece a regra do aproveitamento dos potenciais :c1e energia hidráulica e de pesquisa 
e lavra de recursos e jazidastninerais, declarando 'que somente poderão ser efetuadas 
mediante autorização ou concessão da · União? no 'interesse nacional', conformando o 
texto do parágrafo com a regra 1:0 caput 
''A segunda parte, diz respeitÓ'â• exploração míneral nas áreas de fronteira e nas terras 
indígenas e, também, em relaç~o a minerais estratégicos. 

''A segunda parte, Sr. Presidente, Sf.!s e Sts. 'Constituintes, é perfeita. Estabelece ex 
ceções ditadas pelo interesse nâcíonal. Mas, aprimeíra parte, Sr. Presidente, Sf.! e Srs. 
Constituintes, é falha e ornissa/porque diz apenas: 'que o aproveitamento dos poten 
ciais de energia elétrica, pesquisa e lavra de recursos e jazidas minerais somente po 
derão ser efetuados meciiante aytorização ou concessão da União, no interesse nacio 
nal'. E, nesse ponto, a emen~â,' qúé -aprovamos e também o caput, que foi objeto de 
deliberação enterior, fogem ã 't?gri(dó Direito. Constitucional Brasileiro. As Constitui· 
ções brasileiras, a partirde 1934, restringem a autorização ou concessão para a explo 
ração de recursos minerais a t>r,asi/(1.irqse ,a sociedades organizadas no Pars. Com a 
aprovação do caput, objeto qefu~p de emerid~s. e com o acolhimento pelo Plenário 
do § 39, também resuitente d,efusãá ae emendas, houve a supressão da referência 'a 
brasileiros e a sociedades ofgániiadas. no Pàfs.' Diz-se apenas que 'a concessão da 
União será deferida no interessê:nacíonal.' ·· - , · 

··.-:·, 

., 
·,1: 

"Examinando as Constituições,~e34, ... de .46, de 6! e de 69, vetiticer-se-áoue todas 
elas restringem a autorização e a concessão de pesquisa e lavra de tecursosminetsis 
e o aproveitamento de potenciais hidrelétricos a brasileiros e a sociedades organizadas 
no Pafs. Temos, pois, que corrigir esse§ 39, acolhendo o destaque do nobre Constituin- 
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te Márcio Lacerda, que restabelece a tradição do Direito Constitucional Brasileiro, di 
zendo que a concessão para a pesquisa e a lavra de recursos minerais em todo o terri 
tório nacional, e também o aproveitamento de recursos hidrelétricos hão de ser da ti 
tularidade, na forma da lei, de brasileiros, pessoas físicas, e de sociedade nacionais. 

"A emenda do nobre Constituinte diverge dos textos das Constituições citadas no que 
toca a referência à expressão 'sociedades organizadas no Pais.' E fez assim,porque as 
outras Constituições não conceituavam empresa brasileira como fará a nova Constitui 
ção, em razão das votações realizadas nas sessões de ontem. 

"Por isso, Sr. Presidente, Srªs e srs. Constituintes, para efeito de corrigir o que foi 
aprovado, peço à Casa que aprove o destaque do nobre Constituinte Márcio Lacerda, 
esclarecendo que o Sr. Relator-Geral há de fazer a compatibilização entre os dois tex 
tos porque o § 39 do art. 206, que acabamos de aprovar, e o caput deste mesmo arti 
go, uma vez aprovado o destaque do nobre Constituinte Márcio Lacerda, exigem um 
esforço de compatibilização, porque há repetições, há redundâncias e contradições. 
Esse é porém um trabalho, uma tarefa do Sr. Relator. O que não é possível é que o 
texto omita as palavras 'brasileiros e sociedades nacionais.' Pela aprovação da propo 
sição. 

"Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente". 

A defesa do colonialismo mineral vigente realizou-se pelo deputado Francisco Domei· 
les, do PFL, cidadão sempre vinculado ao regime autoritário, procurador-geral da Fa 
zenda, de 1975 a 1979, servindo ao ministro Mário Henrique Simonsen, este, hoje, 
grande minerador de ouro, níquel, nióbio, tungstênio e prata, associado à Anglo-Améri 
can of South American, empresa que, depois de esgotar a Namíbia, ingressa na Ama 
zônia a todo vapor. O deputado Dornelles foi ministro da Fazenda na Nova República e 
proporcionou generosas alfquotas aos exportadores de minérios e assim se desempe 
nhou contra a tese nacionalista: 

O SR. FRANCISCO DORNELLES (PFL-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Constituintes, a Assembléia Nacional Constituinte aprovou uma emenda, há al 
guns minutos, dizendo que as jazidas, minas e demais recursos minerais e os poten 
ciais de energia elétrica pertencem à União, garantida ao concessionário, ou autoriza 
do, a propriedade do produto da lavra. 

':4 Assembléia Nacional Constituinte, dentro de um amplo acordo de todas as Lideran 
ças, aprovam, novamente, uma emenda dizendo que o aproveitamento de potencisls 
de energia elétrica, a pesquisa e lavra de recursos e jazidas minerais seriam privativas 
de empresas brasileiras de capital nacional e de empresas estatais nas terras indíge 
nas nas áreas de fronteira. E caberia também, às empresas estatais e às brasileiras de 
capital nacional, o monopólio e até a prívaticidade de explorarem os minerais estratêgi 
cos. 
"Agora o que se deseja? Deseja-se uma estatização e uma nacionalização completa 
da exploração de recursos hídricos e de recursos minerais. Por que motivo? A Consti 
tuição não é local onde devem ser inseridos princípios de partidos polfticos? 

"Se o Partido Comunista do Brasil, se os partidos estatizantes querem defender o seu 
Programa devem colocar esses seus Programas nas ruas, ganhar as eleições, fazer 
maioria nesta Casa, e depois, através de lei, implementar o seu Programa. Não é em 
uma Constituição de uma sociedade aberta, democrática, pluralista, que vamos esta 
belecer a estatízação e a nacionalização completa de duas áreas onde realmente, atra 
vés de um amplo e plano entendimento, consubstanciado na emenda anterior, se réfle~ 
tiu a posição das pessoas desta Casa. 
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"Qual o motivo pelo qual vamos nacionalizar, estatizar a exploração de minérios? 

"O Estado, as empresas estatais solicitaram estatização? Não. As empresas brasileiras 
de capital nacional solicitaram esta estatização ou nacionalização? Não. Os emprega 
dos, os trabalhadores que trabalham para as empresas brasileiras, não de capital na 
cional, pediram nacionalização ou estatização? Não. Por que se vai para nacionaliza 
ção/estatização? Porque o programa do Partido Comunista e do PDT querem fazer e 
querem levar à nacionalização ou à estatização ... 

"Sts. Constituintes, a Constituição não pode ser programa de partido político. 

"Vamos verificar qual é a razão. 

"Sob o aspecto financeiro, teríamos que fazer uma ampla indenização a empresas 
que fossem nacionalizadas. Sob o aspecto económico, estamos, mais uma vez, que 
brando a economia de mercado, sob o aspecto· internacional - e quero chamar a aten 
ção dos Constituintes para este ponto no momento em que estamos negociando a ro 
lagem de nossa divida externa, no momento em que as nossas autoridades estão pro 
curando consolidar posição no exterior, aumentar as nossas reservas, abrir o caminho 
para o fluxo de capital -, qual é o motivo de natureza econômica, financeira, social, po 
lítica, que levaria a uma estatização ou nacionalização dessas atividades? 

"Finalmente, gostaria de fazer .o mais amplo apelo a todos aqueles Constituintes que 
participaram do acordo, resultado da fusão anterior, que votem, NÃO esta emenda, por 
razões de natureza económica, de natureza política, de natureza social, de natureza in 
ternacional. É a emenda. do desemprego, do confronto, é a emenda que não levará ne 
nhum benefício à sociedade brasileira. 

"Não, Srs. Constituintes." 

Para contestar o deputado Francisco Dornelles, os nacionalistas designaram, mereci· 
damente, o constituinte Gabriel Guerreiro {PMDB do Pará), geólogo, curtido na busca 
de minérios na FlorestaAmazônía, agredido pela malária, chefe do Departamento de 
Geologia da Universidade do Pará (1973) e presidente da Associação dos Docentes 
daquela universidade. Gabriel Guerreiro rebateu as objeções desta maneira: 

"Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Constituintes, surpreende-me que o Constituinte Francisco 
Dornelfes venha a esta tribuna. dizer que aquilo que acabou de defender o Constituinte 
Antonio Carlos Konder Reis l coisa de comunista. Surpreende-me muito mais que S. 
Ex? venha a esta tribuna· sofismar e tentar provar que nacionalização é sinônimo de ee 
tatização, como se S. Ex? não entendesse bem isso. Não tem cabimento, com todo o 
respeito que me merece o nobre Constituinte Francisco Dornefles, mas S. Ex? não se 
pode equivocar numa questão tão simples. S. Ex? sabe que recursos minerais são re 
cursos não renováveis e que essa é uma questão estratégica em todos os países do 
mundo. (Palmas). 

1 

"Sabem muito bem, Sr. Presidente e Srs. Constituintes, que em todos os países que 
têm um território extenso, rico, com condições geológicas extraordinariamente diversifi 
cadas e ricas, como o Brasil, estão hoje fazendo um trabalho rigoroso no sentido de 
nacionalizar seus subsolos e garantir uma política estrategicamente ligada aos interes 
ses nacionais, como são os casos da Espanha, do Canadá, da Austrália e outros paí 
ses, inclusive os Estados Unidos. Esses países sabem muito bem que no ano 2050 a 
humanidade, a sociedade moderna, que não pode, em hipótese alguma, conviver com 
a falta de apenas 20 dos principais elementos consumidos pela indústria moderna, não 
terá sobrevivência, se não pensarmos e se não deixarmos de ser perdulários no gasto 
extravagante de recursos minerais. 

"Sabe S. Ex~ e sabem todos aqueles que estudam esta questão que temos dedicado 
21 anos a um Código de Mineração que abriu o subsolo nacional para as muttinecio- 
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reis. Vem-se agora alegar aqui que precisamos do capital estrangeiro para fazer uma 
mineração poderosa. Pergunto, Srs. Constituintes: Por que não o fizemos nestes 20 
anos? Por que apenas 3% do capital internacional aplicado no Brasil foi destinado à 
mineração? Por que, hoje, Srs. Constituintes, cada área de 1 hectare requerida tem, por 
ano, a aplicação de apenas 70 centavos de dólar na sua pesquisa? 

"Por que, Srs. Constituintes, não se aplicam os 80 dólares - média mundial - necessá 
rios para se pesquisar, para se avaliar apenas um hectare? 

"Como é que o capital passou tanto tempo e não nos ajudou? 

"Esta é uma balela que se está querendo empurrar 'goela abaixo' desta Nação. E te 
mos que defender, com a responsabilidade daqueles que aqui vieram com, o voto po 
pular, temos de defender - repito - a soberania nacional, porque soberania não se ne 
gocia, soberania se exerce, e precisamos dar ao povo brasileiro o direito de exercerso 
berania sobre suas riquezas minerais. 

"Quero dizer, Srs. Constituintes, que temos uma outra questão fundamental. Aqui se 
diz que precisamos da tecnologia internacional. Quero dizer que, como geólogo,. co 
nheço muito bem o que é uma pesquisa especifica, para poder arrancá-la do subsolo e 
transformá-la em riqueza real. 

"Não é possível tentar enganar com balela, dizendo que não temos tecnologia. A tec 
nologia surge na medida da necessidade e na medida do investimento, na pesquisa 
científica e tecnológica, que é o que este País precisa fazer e não entregar ao capital 
multinacional as riquezas minerais, que são fruto da história geológica do subsolo do 
País e que são para mim sinônimo de nossa soberania. 

"Vou encerrar, Sr. Presidente e Srs. Constituintes, mas antes queria dizer que procura 
mos garantir, nas Disposições Transitórias, a permanência daqueles que querem ajudar 
nosso País. De que maneira? Garantindo que nas Disposições Transitórias trabalhare 
mos para preservar as empresas que estão no Brasil, aquelas que industrializam, que 
agregam valores no País, aos recursos que exploram, às quais daremos um prazo para 
que se adaptem à nova ordem legal ou industrializem os seus produtos e fiquem aqui 
conosco. 

"Não podemos admitir que as empresas multinacionais venham a este País. apenas 
com o intuito de controlar as nossas matérias-primas, insumos básicos necessários à 
nossa indústria; que venham para cá para controlar apenas o fluxo e os preços dessas 
matérias-primas, como fazem os cartéis internacionais. 

"Sr. Presidente e Srs. Constituintes, cone/amo à brasilidade de todos. A nacionalização 
não implica estatização. Precisamos garantir definitivamente a nacionalização de todos 
os recursos minerais, garantir a soberania deste País, porque - repito - soberania a 
nenhum brasileiro é dado o direito de negociar. Todos nós estamos obrigados a garan 
ti-la para nosso povo. 

"Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas prolongadas. Manifestações do 
Plenário.) 

O SR. PRESIDENTE {Ulysses Guimarães) - Tem a palavra o nobre Constituinte José 
Uns. 

O SR. JOSÉ UNS (PFL - CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. Srs. Consti 
tuintes, peço a atenção dos meus pares para esta magna questão que vamos decidir 
neste momento. 

"O que quer a emenda, Sr. Presidente? Deseja, pura e simplesmente, anular umecot 
do que acaba de ser feito nesta Casa, para aprovarmos uma emenda que af está e que 
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recebeu mais de 400 votos, a quase totalidade dos votos desta Casa. E o que quer 
agora esta emenda? Quer simplesmente nacionalizar todo o setor minerário do País, 
por mais simples, por mais insignificante: as argilas, os barros, as areias, tudo isto será 
nacionalizado. E para que, Sr. Presidente? 

"Há três razões, meus Senhores, fundamentais, pelas quais esta emenda deve ser der 
rotada: a primeira é que nenhum país é uma ilha isolada neste mundo. A economia do 
mundo hoje é um sistema de vasos comunicantes. Há 400 bilhões de dólares de vários 
países aplicados em outros países, e nós mesmos, como brasileiros, já temos aplica 
ções de capitais brasileiros, através da Petrobrás, da Vale do Rio Doce e de várias ou 
tras empresas. E 50'% do lucro do Banco do Brasil é obtido lá fora, e não aqui dentro. 

"Sr. Presidente, diz esta emenda que este capital estrangeiro está avassalando a nossa 
economia. Desses 400 bilhões de dólares do Mundo há apenas 15 bilhões, chorados, 
aplicados no Brasíl;·mais de 100 bilhões nos Estados Unidos; mais do que no Brasil há 
na Rússia, mais do que no Brasil há na China e, agora mesmo, esses países estão 
convocando os capitais internacionais para lhes ajudar no desenvolvimento dos seus 
povos. Por que queremos nós a miséria? Por que queremos nós a miséria do povo? Is 
to não é justo, Sr. Presidente. 

<'~ l r 
"Sr. Presidente, o Brasil não tem só o direito; o Brasil tem a obrigação de buscar, tam 
bém, poupanças externas para ajudar o seu povo. Temas hoje um PIB de 260 bilhões 
de dólares. Precisamos de um PIB de 3 trilhões de dólares para chegar ao nlvel das 
economias desenvolvidas e dar ao nosso povo a renda per capita que existe lá fora. 

"Sr. Presidente, o segundo motivo pelo qual devemos, peremptoriamente, derrotar esta 
emenda é que há investimento de capital em outros países, pois a forma mais demo 
crática de desenvolvimento é a decorrente de poupanças externas. 

"Veja bem, Sr. Presidente; vejam bem, Srs. Constituintes; temos todos os tipos de capi 
tais investidos no Brasil, em todos os tempos; durante o primeiro Plano Cruzado, do 
primeiro dólar aqui investido, até hoje, somente 9 bilhões foram pagos para esses capi 
tais aqui investidos. 

"Pois bem, Sr. Presidente, em 30 anos pagamos 10 bilhões de dólares, à razão de 330 
mil dólares por ano e só de juros, captando poupanças externas através de emprésti 
mos. Estamos pagando 11 bilhões de dólares por ano, quando os capitais aqui investi 
dos como capitais de risco estão exigindo apenas 330. Não é só, Sr. Presidente. Essas 
empresas cooperam, hoje, com 16% (dezesseis por cento) do nosso emprego e com 
30% (trinta por cento) dos impostos pagos aqui dentro. 

"Há uma terceira razão, Sr. Presidente, muito mais séria, pela qual devemos, sistemáti· 
ca e peremptorismente, derrotar. essa emenda. É que, Sr. Presidente, a soberania na 
cional deve ser judiciosamente protegida. Está aí o texto da Constituição para mostrar 
que já monopolizamos, há muito tempo, toda a mineração do petróleo, toda a minera 
ção do gás natural, e ainda estamos monopolizando, agora, todo o setor minerário refe 
rente aos minerais atômicos. 

J '.~ í 

"Todo o setor minerário está, agora, por esta Constituinte, sendo monopolizado pela 
União. Ainda mais, Sr. Presidente, já nacionalizamos toda a mineração de qualquer na 
tureza, em faixa de fronteiras, que interessa à nossa segurança. E já nacionalizamos, 
Sr. Presidente, por iniciativa nossa, inclusive, já nacionalizamos, no texto desta Consti 
tuição, toda a mineração brasileira nas terras indígenas. 

"E veja, Sr: Presidente, que agora mesmo votamos com um acordo que teve a maioria 
dos votos deste Plenário, a nacionalização de qualquer mineração, de qualquer mineral 
que este Plenário julgue por bem nacionalizar; qualquer mineral estratégico está hoje 
sujeito à nacionalização nos termos da lei, assim como já está aprovado. 
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"O que queremos mais, Sr. Presidente? Iludirmo-nos com um mapa, um mapa errado e 
que não tem nem a aprovação daqueles que foram seus signatários? 

"Tenho em mãos, Sr. Presidente - e V. Exf! pode confirmar - um documento da 
FAEMI - Federação das Associações dos Engenheiros de Minas no Brasil-, que está 
protestando junto a V. Exf! sobre um documento que foi publicado ... t) 

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - O tempo de V. Exf! está terminado. A 
Presidência pede a colaboração de V. Exi'. 

O SR. JOSÉ UNS - ... e que não aceita, absolutamente, nesse mapa que aí está sendo 
mostrado, o seu nome, pois não está de acordo com essa filosofia. Por que, então, Sr. 
Presidente, pensam, agora, em iludir a opinião pública brasileira, publicando documen 
tos errados? O mapa é absolutamente inverídico, não é verdadeiro. Somente a vontade 
de isolar este País, de fazer com que o seu povo continue pobre, de fazer com que o 
seu povo viva na miséria, com que o seu povo dependa apenas das poupanças exter 
nas, somente essa vontade espúria é que poderá levar alguém a votar numa emenda 
xenófoba desta natureza. 

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - A Presidência gostaria da colaboração 
dos oradores. 

O SR. JOSÉ UNS - Sr. Presidente, peço aos meus colegas que, patriotícamente, vo 
tem contra esta emenda, que não tem sentido. 

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Terminou o tempo do eminente orador. A 
Mesa precisa da colaboração dos Srs. Constituintes para cumprir o Regimento. 

O SR. JOSÉ UNS - Não pode haver acordo sobre um tema desta natureza, que é con 
trária aos interesses nacionais. 

Peço, portanto, mais uma vez, Sr. Presidente, que os Srs. Constituintes votem não. 
Não a esta emenda. Não pela soberania nacional." 

Percebendo as tendências do plenário, o dep. Carlos Sant'Anna procurou suscitar ques 
tão de ordem, infrutíferamente. 

O relator Bernardo Cabral opiniou assim: 

"Sr. Presidente, Srs. Constituintes, tenho o cuidado de não tratar um tema desta gravi 
dade em tom emocional. 

"Ouvi, Sr. Presidente, os quatro oradores e quero lembrar aquilo que qualquer estudan 
te de Direito, logo no seu primeiro contato com a faculdade, os três princípios básicos 
que constam das institutas de Justiniano: primeiro, viver honestamente; segundo não 
ofender a ninguém; e terceiro: dar a cada um o que é seu. 

"O argumento expedido pelo Constituinte Gabriel Guerreiro foi todo situado no proble 
ma da diferença· entre nacionalização e estatização. S. Ex€! lembrava a Espanha como 
um país da Europa, depois o México, um país em desenvolvimento, e o Canadá, como 
da América desenvolvida, nos quais se exigiam maioria nas mãos de empresas nacio 
nais. S. Ex€! não disse, mas eu acrescento, na Espanha se exige 51% do capital em 
mãos nacionais; no México, os minerais estratégicos fazem parte, 60% é obrigatoria 
mente nacional, e o Canadá exige 51%. 

Tive o cuidado, Sr. Presidente, para situar os nossos vizinhos, de percorrer cada uma 

(') A afirmação do dep. José Lins foi desmenuda pela repartição oficial do Ministério das Minas e Energia de onde 
emanaram os elementos para a elaboração do mapa, em nota distribuída, posteriormente, no plenário da ANC. 
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das Constituições, porque sabia que, nesta hora, uns levantariam cartazes, outros grita 
riam, e o problema passaria a ser emocional; não o deve ser, ao contrário, penso que a 
responsabilidade, nesta tarde, é muito maior do que se pode imaginar. Por isso trouxe 
estes dados do art. 24, da Constituição do Chile. 

"Ora, sabemos que o governo do Chile não é um governo nacionalista. Pois bem, o art. 
24 dispõe: 

"O Estado detém o domínio absoluto, exclusivo, inalienável, imprescrítfvel, de todas as 
minas." 

"Quanto a isto, sim, sou contra Sr. Presidente, contra esta estatização absurda. 

"A do Peru, no ert. 118 diz: 

"Os recursos naturais, renováveis ou não, são património do Estado." 

"E, logo a seguir, a da Venezuela diz a mesma coisa, Sr. Presidente: 

"Passa à propriedade plena da nação qualquer terra adquirida com objetivo de explora 
ção." 

"O que disse a Comissão de Sistematização? Aquré que me quero situar, ética e mo 
ralmente, nesta discussão. É o único comportamento que posso ter nesta Casa, para 
receber e merecer o respeito dos meus colegas, a quem tanto admiro. 

O que dispõe o art. 206 Sr. Presidente, é exatamente o que diz esta fusão, retirando 
apenas 'por tempo determinado.' Pois bem, Sr. Presidente, sou amazonense e dou um 
exemplo, com a construção de Pitinga, onde se gasta mais de 150 milh6es de dólares, 
uma empresa nacional de quem nunca recebi favor, de quem não pretendo receber fa 
vor de nenhuma das empresas deste País. O que sei, Sr. Presidente, é que há um 
compromisso, desta Casa, dos Sre. Constiuintes, de que vão respeitar, nas Disposições 
Transitórias, as empresas estrangeiras que para cá vieram confiando nas regras do jo 
go. 

"Se isto vai ser respeitado e não vai haver prejuízo, não tenho como me afastar do tex 
to da Comissão de Sistematização e dar pela aprovação desta fusão." 

"Seguiram-se pronunciamentos de lideranças." 

O SR. ROBERTO FREIRE (PCB) - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nu 
ma opção clara, o Partido Comunista Brasileiro não chama ninguém de entreguísta, 
mas vaídefender a nacionalização dos recursos minerais. Recomendo o voto SIM. 

O SR. GASTONE RIGH/ (PTB) .,.. SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, todos 
estão votando por convicção, sem passionalismos ou sectarismos. Um país que não 
possa garantir ao seu povo e às gerações futuras a nacionalização da exploração de 
suas riquezas minerais não merecer ser Estado soberano e independente. Estamos 
aqui para fazer uma Constituição e temos que ser um Estado soberano e independen 
te. 

Portanto, o PTB vota SIM à emenda. 
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O SR. JOSÉ LOURENÇO (PFL) - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ouvi 
com extrema atenção o nobre Relator, Constituinte Bernardo Cabral, ainda mais quen 
do S. ExiJ se referiu aos recursos minerais da Espanha e, de fato, além de pedra, fá há 
grandes jazidas também de barro. (*) 

Além disso, gostaria de recomendar à minha Bancada que, em função do interesse do 
Brasil, em função do avanço tecnológico da Humanidade quando rapidamente minérios 
que hoje têm, e, de um momento para o outro, deixam de ter valor estratégico, .o inte 
resse nacional nos diz que devemos votar contra esta proposta, dar um NÃO a · esta 
proposta, porque a mesma não atende aos interesses do Brasil. 

As cenas de júbilo que se seguiram aos resultados no painel eletrônico também apare 
ceram nas televisões. Os grandes jornais e revistas ridicularizaram o povo se confrater 
nizando com os parlamentares constituintes e cantando o Hino Nacional. Condenaram 
o desfile de populares pelos corredores, carregando o grande mapa geológico do Brasil 
com o território tinto pelas concessões nacionais e estrangeiras. 

Em verdade, depois de redação ambígua do texto nas constituições precedentes que 
permitiu ao Brasil perder o controle sobre a utilização do subsolo, agora surgia pela 
primeira vez, inequívoca formulação de soberania nacional, nestes termos: 

"O aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica, a pesquisa e a lavra de recur 
sos e jazidas minerais somente poderão ser efetuados mediante autorização ou . con 
cessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa brasileira .de ca 
pital nacional na forma da lei, que regulará as condições específicas quando estas ati 
vidades se desenvolveram em faixa de fronteira ou terras indígenas."("*) 

"A autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado e as autorizações e 
concessões previstas neste artigo não poderão ser cedidas ou transterídas; total ou 
parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente." 

n Percebe-se, nesta afirmativa, que o dep. José Lourenço conhece a Espanha como turista apressado. Ignora que 
o atraso de Portugal, sua pátria, e da Espanha, em relação aos demais países da Europa se deve à espoliação 
colonial praticada pela Inglaterra, sobretudo no período vitoriano. As minas de ferro espanholas se exauriram 
para abastecer as metalúrgicas britânicas. Sobraram pedras e barro, como testemunha José Lourenço e como 
recorda Monteiro Lobato em seu livrinho "Ferro - Solução do Caso Siderúrgico do Brasil", S. Paulo, 1931. 
A Espanha esforça-se pela recuperação do tempo perdido com políticos desinteressados do destino de sua pá 
tria. 

('") Na versão do Relator para o 22 turno este dispositivo sofreu emenda de redação e tomou o n9 de art. 182 e §§ 12 
e29. 
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Alceni Guerra 
Aldo Arantes 
Alércio Dias 
Alexandre Puzyna 
Almir Gabriel 
Atoysio Chaves 
Aloysio Teixeira 
Aluizio Bezerra 
A1uizio Campos 
Álvaro Antonio 
Álvaro Pacheco 
Alysson Paulinelli 
Amaral Netto 
Amaury Muller 
Amílcar Moreira 
Angelo Magalhães 
Anna Maria Rattes 
Annibal Barcellos 
Antero de Barros 
Antonio Britto 
Antonio Câmara 
Antonio Carlos Franco 
Antonio Carlos Konder Reis 
Antonio Carlos Mendes Thame 
Antonio de Jesus 
Antonio Ferreira 
Antonio Mariz 
Antonio Perosa 
Antonio Ueno 
Arnaldo Martins 
Arnaldo Moraes 
Arnaldo Prieto 
Arolde de Oliveira 
Artur da T ávola 
Assis Canuto 
Átila Lira 
Augusto Carvalho 
Áureo Mello 

Sim 
Sim 
Não 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Não 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Não 
Sim 
Sim 
Não 
Sim 
Não 
Não 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Não 
Não 
Não 
Sim 
Sim 
Não 
Sim 
Não 
Sim 
Sim 
Sim 
Não 
Sim 
Sim 
Sim 
Não 
Sim 
Sim 
Não 
Não 
Sim 
Não 
Não 
Sim 
Não 
Não 
Sim 
Sim 
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Basílio Villani Não 
Benedicto Monteiro Sim 
Benedita da Silva Sim 
Bernardo Cabral Sim 
Beth Azize Sim 
Bocayuva Cunha Sim 
Bonifácio de Andrada Não 
Bosco Franca Sim 
Brandão Monteiro Sim 
Caio Pompeu Não 
Cardoso Alves Não 
Carlos Alberto Sim 
Carlos Alberto Cao Sim 
Carlos Benevides Abstenção 
Carlos Cardinal Sim 
Carlos Chiarelli Sim 
Carlos Cotta Sim 
Carlos de Carli Não 
Carlos Mosconi Sim 
Carlos Sant' Anna Não 
Carrel Benevides Sim 
Cássio Cunha Lima Sim 
Célio de Castro Sim 
Celso Dourado Sim 
Cesar Cais Neto Sim 
Cesar Maia Sim 
Chagas Duarte Sim 
Chagas Rodrigues Sim 
Chico Humberto Sim 
Christovam Chiaradia Não 
Cid Carvalho Sim 
Cid Sabóia de Carvalho Sim 
Cláudio Ávila Não 
Costa Ferreira Sim 
Cunha Bueno Sim 
Dalton Canabrava Sim 
Darcy Deites Sim 
Davi Alves Silva Sim 
Dei Bosco Amaral Sim 
Delfim Netto Não 
Délio Braz Não 
Denisar Arneiro Não 
Dionísio Dai Pra Não 
Dirceu Carneiro Sim 
Divaldo Suruagy Não 
Djenal Gonçalves Abstenção 
Domingos Juvenil Sim 
Domingos Leonelli Sim 
Doreto Campanari Sim 
Edésio Frias Sim 
Edivaldo Motta Sim 
Edme Tavares Sim 
Edmilson Valentim Sim 
Eduardo Bonfim Sim 
Eduardo Jorge Sim 
Eduardo Moreira Sim 
Egf dio Ferreira Lima Sim 
Elias Murad Sirri 
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Eliel Rodrigues Sim 
Enoc Vieira Não 
Eraldo Tinoco Não 
Eraldo Trindade Sim 
Érico Pegoraro Sim 
Ervin Bonkoski Não 
Euclides Scalco Sim 
Eunice Míchiles Abstenção 
Evaldo Gonçalves Sim 
Expedito Machado Não 
Fábio Feldmann Sim 
Farabulini Júnior Sim 
Fausto Fernandes Sim 
Fausto Rocha Não 
Felipe Mendes Não 
Feres Nader Sim 
Fernando Bezerra Coelho Sim 
Fernando Cunha Sim 
Fernando Gasparian Sim 
Fernando Gomes Sim 
Fernando Henrique Cardoso Sim 
Fernando Lyra Sim 
Fernando Santana Sim 
Fernando Velasco Sim 
Firmo de Castro Sim 
Florestan Fernandes Sim 
Floriceno Paixão Sim 
Franca Teixeira Sim 
Francisco Amaral Sim 
Francisco Benjamin Sim 
Francisco Carneiro Não 
Francisco Coelho Não 
Francisco Diógenes Não 
Francisco Kuster Sim 
Francisco Pinto Sim 
Francisco Rossi Sim 
Furtado Leite Não 
Gabriel Guerreiro Sim 
Gandi Jamil Não 
Gastone Righi Sim 
Genebaldo Correia Sim 
Genésio Bernardino Não 
Geovah Amarante Sim 
Geovani Borges Não 
Geraldo Alckmin Filho Não 
Geraldo Bulhões Sim 
Geraldo Campos Sim 
Geraldo F1emíng Sim 
Geraldo Melo Sim 
Gerson Camata Sim 
Gerson Marcondes Sim 
Gidel Dantas Sim 
Gil Cesar Sim 
Gilson Machado Não 
Guilherme Palmeira Abstenção 
Gumercindo Milhomem Sim 
Gustavo de Faria Sim 
Harlan Gadelha Sim 
Haroldo Lima Sim 
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Haroldo Sabóia Sim 
Hélio Costa Sim 
Hélio Duque Sim 
Hélio Manhães Sim 
Hélio Rosas Sim 
Henrique Cordova Sim 
Henrique Eduardo Alves Sim 
Heráclito Fortes Sim 
Hermes Zaneti Sim 
Hilário Braun Não 
Homero Santos Sim 
Humberto Lucena Sim 
Humberto Souto Sim 
lberê Ferreira Não 
lbsen Pinheiro Sim 
Inocêncio Oliveira Não 
lrajá Rodrigues Sim 
Iram Saraiva Sim 
lrapuan Costa Júnior Não 
lrma Passoni Sim 
Ismael Wanderley Sim 
Itamar Franco Sim 
Ivo Cersosimo Sim 
Ivo Lech Sim 
lvo Mainardi Sim 
Ivo Vanderlinde Sim 
Jairo Azi Sim 
Jairo Carneiro Sim 
Jalles Fontoura Não 
Jamil Haddad Sim 
Jarbas Passarinho Não 
Jayme Paliarin Sim 
Jayme Santana Sim 
Jesualdo Cavalcanti Sim 
Jesus Taira Abstenção 
Joaci Goes Sim 
João Agripino Sim 
João Alves Abstenção 
João Calmon Não 
João Castelo Não 
João Cunha Sim 
João da Mata Sim 
João de Deus Antunes Sim 
João Menezes Não 
João Natal Sim 
João Paulo Sim 
João Rezek Sim 
Joaquim Bevilacqua Sim 
Joaquim Francisco Não 
Joaquim Haickel Sim 
Joaquim Sucena Sim 
Jof ran Frejat Sim 
Jonas Pinheiro Não 
JonivaJ Lucas Não 
Jorge Arbage Não 
Jorge Bornhausen Não 
Jorge Hage Sim 
Jorge Medauar Sim 
Jorge Uequed Sim 
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Jorge Vianna Não 
José Agrípíno Não 
José Camargo Não 
José Carlos Coutinho Sim 
José Carlos Grecco Sim 
José Carlos Martinez Abstenção 
José Carlos Sab6ía Sim 
'José Costa Sim 
José da Conceição Sim 
José Outra Sím 
José Egreja Não 
José Elias Não 
José Fernandes Sim 
José Fogaça Sim 
José Freire Sim 
José Genoíno Sim 
José Geraldo Não 
José Guedes Sim 
José Jorge Não 
José Lins Não 
José Lourenço Não 
José Luiz de Sá Sim 
José Luiz Maia Abstenção 
José Maranhão Sim 
José Maria Eymael Sim 
José Maurício Sim 
José Melo Não 
José Mendonça Bezerra Não 
José Moura Não 
José Paulo Bisol Sim 
José Queiroz Sim 
José Richa Não 
José Santana de Vasconcellos Não 
José Serra Não 
José Tavares Sim 
José Teixeira Não 
José Thornaz Nonô Sim 
José Tinoco Sim 
José Ulisses de Oliveira Sim 
José Viana Sim 
Jovanni Masini Não 
Juarez Antunes Sim 
Júlio Campos Sim 
Júlio Costamilan Sim 
Jutahy Magalhães Abstenção 
Koyu lha Sim 
Lael Varella Não 
Lavoisier Maia Não 
Leite Chaves Sim 
Leopoldo Bessone Sim 
Leur Lomanto Sim 
Levy Dias Sim 
Lezio Sathler Sim 
Lidice da Mata Sim 
Lourival Baptista Sim 
Lúcia Vânia Não 
Lúcio Alcântara Sim 
Luís Eduardo Não 
Luís Roberto Ponte Não 
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Luiz Alberto Rodrigues Sim 
Luiz Freire Sim 
Luiz Inácio Lula da Silva Sim 
Luiz Leal Sim 
Luiz Marques Sim 
Luiz Salomão Sim 
Luiz Soyer Não 
Luiz Viana Não 
Luiz Viana Neto Sim 
Lysâneas Maciel Sim 
Maguito Vilela Sim 
Maluly Neto Sim 
Manoel Castro Não 
Manoel Moreira Sim 
Mansueto de Lavor Sim 
Manuel Viana Sim 
Marcelo Cordeiro Sim 
Márcia Kubitschek Não 
Márcio Braga Sim 
Márcio Lacerda Sim 
Marco Maciel Não 
Marcos Lima Não 
Marcos Perez Queiroz Sim 
Maria de Lourdes Abadia Sim 
Maria Lúcia Sim 
Mário Assad Sim 
Mário Covas Sim 
Mário de Oliveira Sim 
Mário Lima Sim 
Mário Maia Sim 
Marluce Pinto Sim 
Matheus lensen Não 
Mattos Leão Sim 
Maurício Campos Não 
Maurício Correa Sim 
Maur!cio Fruet Sim 
Maurício Nasser Sim 
Maurício Pádua Sim 
Maurílio Ferreira Lima Sim 
Mauro Benevides Sim 
Mauro Borges Sim 
Mauro Campos Sim 
Mauro Miranda · Não 
Mauro Sampaio Sim 
Max Rosenmann Sim 
Mello Reis Não 
Melo Freire Não 
Mendes Botelho Sim 
Mendes Canale Sim 
Mendes Ribeiro Sim 
Messias Gois Sim 
Messias Soares Sim 
Michel Temer Sim 
Milton Barbosa Sim 
Milton Lima Sim 
Milton Reis Não 
Miro Teixeira Sim 
Moema São Thiago Sim 
Mozarildo Cavalcanti • Sim 
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Mussa Demes Não 
Myrian Portella Sim 
Nabor Júnior Sim 
Naphtali Alves de Souza Não 
Narciso Mendes Não 
Nelson Aguiar Sim 
Nelson Carneiro Sim 
Nelson Jobim Sim 
Nelson Sabra Abstenção 
Nelson Seixas Sim 
Nelson Wedekin Sim 
Nelton Friedrich Sim 
Nestor Duarte Sim 
Ney Maranhão Sim 
Nilso Sguarezi Sim 
Nilson Gibson Sim 
Níon Albernaz Sim 
Noel de Carvalho Sim 
Nyder Barbosa Não 
Octávio Elísio Sim 
Odacir Soares Não 
Olavo Pires Sim 
Olfvio Outra Sim 
Orlando Pacheco Não 
Oscar Correa Não 
Osmar leitão Sim 
Osmir Lima Sim 
Osvaldo Bender Sim 
Osvaldo Coelho Não 
Osvaldo Macedo Sim 
Oswaldo Almeida Sim 
Oswafdo Trevisan Sim 
Ottomar Pinto Sim 
Paes de Andrade Sim 
Paes Landim Não 
Paulo Delgado Sim 
Paulo Marques Sim 
Paulo Paim Sim 
Paulo Ramos Sim 
Paulo Roberto Sim 
Paulo Roberto Cunha Não 
Paulo Silva Sim 
Paulo Zarzur Sim 
Pedro Canedo Não 
Pedro Ceolin Não 
Percival Muniz Sim 
Pimenta da Veiga Sim 
Plínio Arruda Sampaio Sim 
Plínio Martins Sim 
Pompeu de Sousa Sim 
Rachid Saldanha Derzi Não 
Raimundo Bezerra Sim 
Raimundo Lira Sim 
Raimundo Rezende Abstenção 
Raquel Cândido Sim 
Raul Belém Sim 
Raul Ferraz Sim 
Renan Calheiros Sim 
Renato Bemardí Sim 
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Renato Johnsson Abstenção 
Renato Vianna Sim 
Ricardo Fiuza Não 
Ricardo lzar Não 
Rita Camata Sim 
Rita Furtado Não 
Roberto Augusto Sim 
Roberto Brant Não 
Roberto Campos Não 
Roberto D' Ávíla Sim 
Roberto Freire Sim 
Roberto Jefferson Sim 
Roberto Rollemberg Sim 
Roberto Torres Sim 
Roberto Vital Sim 
Rodrigues Palma Sim 
Ronaldo Aragão Sim 
Ronaldo Carvalho Sim 
Ronaldo Cezar Coelho Não 
Ronan Tito Sim 
Ronaro Correa Não 
Rosa Prata Não 
Rose de Freitas Sim 
Rospide Netto Sim 
Ruben Figueiro Sim 
Ruberval Pilotto Não 
Ruy Bacelar Sim 
Ruy Nedel Sim 
Salatiel Carvalho Sim 
Sarnir Achoa Abstenção 
Sandra Cavalcanti Abstenção 
Santinho Furtado Sim 
Sarney Filho Sim 
Saulo Queiroz Não 
Sérgio Spada Sim 
Sérgio Werneck Não 
Severo Gomes Sim 
Sigmaringa Seixas Sim 
Silvío Abreu Sim 
Simão Sessim Sim 
Siqueira Campos Sim 
Solon Borges dos Reis Sim 
Sotero Cunha Sim 
Stelio Dias Não 
Tadeu Franca Sim 
Telmo Kirst Não 
Teotônio Vilela Filho Sim 
Theodoro Mendes Sim 
Tito Costa Sim 
Ubiratan Aguiar Sim 
Ubíratan Spinelli Sim 
Uldurico Pinto Sim 
Valmir Campeio Sim 
Valter Pereira Sim 
Vasco Alves Sim 
Victor Faccioni Abstenção 
Victor Fontana Não 
Victor Trovão Não 
Vilson Souza Sim 
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Vingt Rosado Sim 
Vinicius Cansançáo Não 
Virgildásio de Senna Sim 
Virgflio Galassi Não 
Virgílio Guimarães Sírn 
Vítor Buaiz Sim 
Vivaldo Barbosa Sim 
Vladimir Palmeira Sim 
Wagner Lago Sim 
Waldeck Ornelas Não 
Waldyr Puqliesí Sim 
Walrnor de Luca Sim 
Wilma Maia Sim 
Wilson Campos Sim 
Wilson Martins Sim 
Ziza Valadares Sim 
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MINÉRIOS NUCLEARES 

O estágio atual de controle dos minérios nucleares não sofreu nenhuma contestação 
importante na Assembléia Nacional Constituinte. Na competência da União, reconhe 
ceu-se, desde logo, a de: 

"explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio 
estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrializa 
ção e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os sequirres re 
quisitos: 

a) toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacífi 
cos e mediante aprovação do Congresso Nacional: 

b) sob regime de concessão ou permissão, é autorizada a utilização de radioisótopos 
para a pesquisa e usos medicinais, agrícolas, industriais e atividades análogas; 

c) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa." (*) 

Na Ordem Econômica, constituem monopólio da União: 

''.A pesquisa, a lavra, o enriquecimento, e reprocessamento, a industrialização e o co 
mércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados." t") 

Dispôs-se ainda: 

"A lei disporá sobre o transporte e a utilização de materiais radioativos no território na 
cional." 

No capítulo que disciplina o Meio Ambiente, acrescentou-se aliás, desnecessariamente, 
ante as disposições precedentes: 

''.As usinas que operam com reator nuclear deverão ter sua localização definida em· lei 
federal, sem o que não poderão ser tnsteteaee."]:") 

Nenhuma constituição no mundo dispõe de preceitos tão avançados e preocupados 
com o resguardo da segurança humana, no uso dessa prodigiosa, mas terrível energia, 
ainda não suficientemente dominada pelo homem. 

A desinformação provocou debates acalorados e acusações afinal infundadas. Ante as 
disposições pacifistas, não apenas nos Princípios Fundamentais da Constituição, 
como nos artigos apontados, pode-se concluir que a Nação dispõe, agora, de instrua 
mento adequado para que, civis e militares, universidades e instalações de pesquisa e 
produção, necessitadas de proteção contra a ingerência externa - ingerência empe 
nhada em deter o desenvolvimento de nossa cultura científica e tecnológica - possam 
todos, irmanados no mesmo ideal, trabalhar pelo progresso e bem-estar do povo brasi 
leiro e da humanidade. 

Os constituintes honraram a memória do Almirante Álvaro Alberto e do Professor Car 
neiro Felippe o esforço de todos e que nas universidades, nos quartéis, em praça públi 
ca, no Congresso Nacional e em toda parte, sacrificaram-se, estudaram, opinaram e vo 
taram para que se formasse esta unanimidade em torno da energia nuclear. 

Os erros cometidos durante o regime autoritário encontram-se agora contidos pelas no 
vas diretrizes sadias, justas e racionais. 

(') Na versão do Relator para o 29 Turno, ver o art. 21, inciso XXIII 
("') Ver art. 183, V, na versão do Relator para o ~turno. 

(' •• ) na versão do Relato para o 2~ turno, ver art 228, § 69. 
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Não confundir Forças Armadas com militares que se serviram dos comandos para enri 
quecer ou para servir a negócios impatrióticos e sufocar os princípios democráticos. Es 
tas distinção se impõe uma vez que não se julgam os órgãos coletivos pelas exceções. 
No Congresso Nacional, no Judiciário, na Igreja, nos sindicatos, entre os trabalhadores, 
também há péssimos congressístas, juízes, padres, pelegos, etc. 

Na conjuntura atual essa distinção entre maus militares e Forças Armadas torna-se im 
portantissima. 

O enriquecimento do urânio, alcançado por cientistas brasileiros sob auspícios da 
CNEN e do Ministério da Marinha e sob coordenação do Almirante Othon Luiz Pinheiro 
da Silva, brilhante sucessor do Almirante Álvaro Alberto - de saudosa memória - veio 
juntar-se ao conflito das multinacionais com o Conselho de Segurança Nacional, cria 
dor da Secretaria Especial de Informática. Esse conflito já atinge as proporções do ato 
insólito do Departamento de Energia dos Estados Unidos, que proibiu a exportação de 
um pequeno computador adquirido pela Coordenadoria de Projetos Especiais da Mari 
nha (COPESP). Ver "O ESP" de 30-1-88 e ver ainda o estudo do Comandante Odilon 
Wollstein, do Conselho de Segurança Nacional - "A Política Naval Norte-Americana 
Para o Atlântico Sul", na Revista Brasileira de Política Internacional", Rio 111, FEV de 
1985. 

Tudo isto deve ajudar os constituintes a esclarecerem-se sobre para onde caminha o 
Brasil, a fim de não perderem o avião da História e ficarem perdidos no salão de espe 
ra. 

Quando dois dos mais influentes lobbíes das mineradoras estrangeiras, em manifesta 
ções na grande imprensa, passam a referir-se pejorativamente às Forças Armadas, os 
que amam este Paf s e sentem suas responsabilidades de vanguarda intelectual, saú 
dam os novos tempos. São indícios de que sopram nos quartéis novos ares, sem os 
míasmas do entreguismo. Um deles, raivosamente, só se refere ao Conselho de Segu 
rança Nacional como grupelho ce.müicoaetss. Outro, o mais destacado, num artigo de 
mais de dez páginas, na revista Veja, em outubro passado, atacando Deus e o diabo, 
dos papas aos maoistas; indignado pela demora no restabelecimento da pontualidade 
dos juros da dívida externa, insulta as Forças Armadas no que elas dispõem de mais 
enobrecedor. Afirmava que a FEB só partiu para a guerra "depois do Dia D", insinuando 
que foi por covardia e pusilanimidade! 

Isto significa que as Forças Armadas estão novamente se somando ao povo em busca 
de um Brasil independente e de que seu subsolo passe a ser explorado em seu próprio 
proveito. 
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PETRÓLEO E CONTRATOS DE RISCO 

Os mais poderosos lobbies internacionais dirigidos contra a Assembléia Nacional 
Constituinte concentraram-se na área do petróleo e usaram de todas as armas, sobre 
tudo o falseamento dos fatos, a mentira pregada até a exaustão na imprensa e sem 
espaço para ser contestada. 

Infelizmente, no tema da distribuição do petróleo, a falsificação prevaleceu e continua 
remos, por mais algum tempo, a ser a única nação no mundo que pesquisa, produz, re 
fina e entrega a gasolina nos postos, mas obriga seu povo a pagar o combustível, co 
mo se todo ele fosse produzido pelos cartéis e vendido a retalho e sem qualquer limi 
tação nos lucros. A luta do povo brasileiro para ter petróleo barato e de seu próprio 
subsolo, em termos de custos, não teve benefícios, dada a má fé ou desinformação do 
governo e do Parlamento. 

Os monopólios ganharam a peleja e o presidente da Shell, em entrevista à revista ve 
ja, satirizava o evento. Informava que sua empresa fatura 3 bilhões de dólares, anual 
mente, noventa e cinco por cento, com a distribuição de petróleo e cinco por cento, 
com mineração. A Constituinte nacionalizara a mineração e não tocara na distribuição. 

Poderemos somente assegurar que não demorará o dia de o Brasil imitar os Estados 
Unidos, o México e todos os países que não admitem remessas de lucros por empre 
sas de serviços destituídos de tecnologia, como o caso da distribuição de petróleo. 

Assinalaremos, entretanto, que a Assembléia Nacional Constituinte atendeu ao clamor 
nacional contra os contratos de risco com empresas privadas na pesquisa de petróleo, 
violação flagrante do monopólio estatal. 

Ninguém conseguirá compreender a natureza dos contratos de risco sem conhecer sua 
origem histórica. 

A instituição do monopólio estatal do petróleo resultou de cruenta luta popular contra 
conservadores em identidade de vistas com empresas estrangeiras fornecedoras desse 
combustível ao Brasil. Essas empresas constituíram um cartel mundial e tornaram-se 
exclusivas vendedoras de petróleo até a década de 60, quando os pafses produtores 
tentaram libertar-se delas e fundaram a OPEP. Controlando o comércio, as Sete Irmãs 
evitaram a superprodução suscetível de deteriorar os preços. Assim, pesquisavam em 
todos os continentes, porém só permitiam a exploração em países que lhes cedesse a 
exclusividade e sempre em limites determinados por produção mundial planificada, de 
modo a que as nações consumidoras, como o Brasil, a Índia, a China, a Europa jamais 
produzissem petróleo, enquanto não se esgotassem os poços, sob controle delas, Sete 
Irmãs, no Oriente Médio, na África e na América Latina. Em 1919 a Standard Oi/ envia 
ra Hamilton Aice e uma equipe à Amazônia para realizar pesquisas e depois o geólogo 
Pike, que servia na Ganso Azul, subsidiária da Standard Oi! em atividade no Peru. Em 
seu relatório, concluía no Amazonas há mais petróleo que água. Para evitar o risco de 
que o Brasil viesse a continuar as pesquisas, explorar o petróleo e tornar-se concorren 
te, Rockefeller conseguira que o governador do Amazonas, Efigênio Sales, promulgas 
se a Lei n9 1.297, de 18-10-1926, e concedesse todo o território do Estado, em conces 
são às subsidiárias da Standard Oil, o que asseguraria a esta que outras empresas não 
viriam pesquisar nessa área, onde Pike concluíra que havia petróleo. Passaram-se os 
anos e nunca a Standard Oi/, hoje Essa, lançou uma sonda. Depois da Guerra do Cha 
co, Getúlío Vargas, impelido pelos Generais Estillac Leal, Horta Barbosa e outros mili 
tares preocupados com a independência do Brasil em combustíveis, tentou explorar o 
petróleo boliviano já descoberto e estabeleceu convênio com o Presidente Bush, tam 
bém ansioso por desenvolver seu país. Bush entrou em conflito com a Guff Oi! e aca 
bou assassinado. A Bolívia fora mais uma vez derrotada pela Standard Oil. 

Depois de lutas dramáticas, com prisões, torturas, assassinatos, o Brasil conseguiu 
criar a Petrobrás, mas, ainda, por artes do diabo, a Standard Oi/ conseguiu nomear 
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Chefe do Departamento de Produção um técnico seu - Walter Link. Este, durante um 
novo largo período, impediu que se descobrisse petróleo e num relatório famoso con 
cluiu que no Brasil não existe petróleo. 

Entretanto, os engenheiros e geólogos iam adquirindo tecnologia e começaram a des 
cobrir petróleo. O drama brasileiro é o de outros países, também desejosos de produzir 
óleo que se encontra em seu subsolo, e que não conseguiam porque as Sete Irmãs 
exerciam comando absoluto sobre a política mundial de produção e comércio. 

Iniciou-se a década de 60 com a fundação da Organização dos Países Exportadores de 
Petróleo - OPEP, e esta, na década de 70, se considerava sul icientemente forte para 
assumir a venda direta do petróleo. A Arábia Saudita e outros estados árabes naciona 
lizaram as jazidas. As Sete Irmãs, em represália, estimularam Israel a hostilizar os ára 
bes e agravava-se o risco de perderem o controle do comércio mundial. As Sete Ir 
mãs intensificaram a produção no Mar do Norte e impuseram ao Presidente Geisel ce 
der-lhes o território brasileiro para, eventualmenté, explorar o óleo no Brasil. Sem lei, 
sem mesmo um decreto, o Presidente Geisel, em 9-10-75, rende-se à imposição que 
vinha sob pretexto de defender o mundo ocidental e cristão. uma vez que governos 
comunistas poderiam alastrar-se pelo Oriente Médio, onde movimentos progressistas já 
ameaçavam os govenos da Síria, Iraque, Irã e lemen. Neste último, marxistas tomaram 
o poder e instituíram um governo socialista que se mantém até hoje. 

É claro que o Presidente Geisel não enunciou estas razões de Estado, na televisão, ao 
comunicar que ia autorizar a Petrobrás a estabelecer contratos de prospecção com 
cláusula de risco, com empresas estrangeiras, cedendo a elas metade do petróleo en 
contrado. Por ser monopólio da União, constitucionalmente não poderia ser permitido. 

As Sete Irmãs rapidamente se apoderaram de uma extensão que soma, aproximada 
mente, um milhão e quinhentos mil quilômetros quadrados, o que equivale à área de 
32 vezes o Estado do Rio de Janeiro Ou 66 vezes o de Sergipe ou às superfícies so 
rnadas da Inglaterra, Japão, Itália, Grécia, Suíça e Portugal! 

As razões apresentadas ao povo explicavam que o Brasil não dispunha de capital; a 
aquisição de petróleo estrangeiro continuava a onerar brutalmente a balança comercial 
e era necessário sermos realistas ... Devíamos admitir as empresas estrangeiras asso 
ciadas à Petrobrás, como outros países pobres o fazem. Essas jogadas das Sete Irmãs, 
como sejam extrair petróleo no Mar do Norte; apoderar-se de tão vasta porção do terri 
tório brasileiro e obter a associação com a Petrobrás, empresa que, nessa altura, já ex 
traía 170.000 barris/dia e dispunha de um corpo de técnicos e equipamentos de primei 
ra ordem, levaram os países árabes a rever o ambicioso projeto da OPEP. Embora te 
nham conseguido elevar os preços do petróleo a níveis altamente cornoensadores.não 
conseguiram manter a unidade entre seus membros. Os preços começaram a baixar, 
os gastos para conter a agressividade militar de Israel comiam árabes e as receitas, e, 
por isto, terminaram numa composição com as Sete Irmãs; contudo, em melhores ba 
ses. Os países produtores poderiam continuar vendendo óleo diretamente, porém, em 
parcelas controladas. O Brasi! lucrou porque conseguiu libertar-se, em parte, das alge 
mas das Sete Irmãs e adquirir algum petróleo, diretamente de países produtores, em 
troca de manufaturados .tabrlcados aqui. Por outro lado, as Sete Irmãs não necessita 
ram mais extrair petróleo de nosso subsolo e, em realidade, não carregaram nenhuma 
gota. Os riscos da competição da OPEP desapareceram. 

• 

Já decorreram treze anos desde que se iniciaram os contratos de risco e ficou claro, 
mais uma vez, que as Sete Irmãs jamais pensaram em ajudar-nos a produzir petróleo, 
e isto por uma razão muito simples: o Brasil é bom freguês delas e ajudá-lo a exrair 
seu próprio petróleo significa, perder o freguês e .transforrná-lo em concorrente. Para 
elas é importante que o petróleo brasileiro permaneça guardado debaixo da terra, como 
chasse gardée, pelo menos, .até que se esgotem 8;S reservas situadas numa região ex 
plosiva e perigosa como o Oriente Médio. Basta considerar que nessse trezes anos de 
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vigência dos contratos de risco a Petrobrás elevou sua produção de 169.000 para qua 
se 700.000 barris/dia e as Sete Irmãs não extraíram um único barril. 

Os fatos demonstraram que o pretexto de admitir as multinacionais na produção de pe 
tróleo, por insuíiciência de capitais nacionais, constituiu mero estratagema para intirni 
dar os países da OPEP. 

Não podemos continuar etermanente otários, governados por uma elite serviçal de 
aproveitadores da ignorância e resignação do povo brasileiro. 

As Forças Armadas, ao repelirem, junto com a maioria desta Assembléia Nacional 
Constituinte, a tentativa de subtrair do domínio da União os recursos minerais do sub 
solo, na votação do art. 23, inciso XX111, forneceram um auspicioso recado aos senhores 
Constituintes. As Forças Armadas revelaram que aqueles sentimentos patrióticos que 
as levaram a apoiar a instalação da Companhia Siderúrgica Nacional, a estatização 
dos minerais atômicos, de pesquisa, lavra e refino de petróleo, continuam vigilantes e 
contrários ao entreguismo impatriótico. 

Desejamos a participação do capital estrangeiro e devemos admiti-lo, do mesmo 
modo como o admitem os países europeus e os socialistas, isto é, prestando serviços, 
oferecendo equipamentos e recebendo a remuneração correta, em proveito mútuo, 
porém decente e fraterno, e não como aves de rapina. 

Precisamos tornar-nos uma Nação adulta e dona de seu destino. O colonialismo deve 
rá desaparecer da nova Constituição. 

Aprovada a supressão dos contratos de risco, por acordo de lideranças, o Presidente 
Ulysses Guimarães ainda abriu oportunidade a um pronunciamento especial na sessão 
de 28 de abril. 

O senador Afonso Arinos, depois de historiar a lei que instituiu a Petrobrás, em que 
tomara parte saliente, prosseguiu: 

"Sr. Presidente, em matéria de contratos de risco - e era sobre isto que eu queria falar 
-, nos colocamos entre aqueles que tiveram a iniciativa e a lembrança - e tenho sau 
dade daquela época - contra os contratos de risco. Não aceitamos e temos os argu 
mentos que são decisivos, que são as estatísticas, que posso ler - as mais recentes, 
que me foram concedidas por engenheiros e funcionários da Petrobrás. 

Desde 1975 - portanto, há 12 anos -. a Petrobrás investiu 23 bilhões de dólares no 
aumento dos seus serviços, das suas possibilidades de exploração. A Petrobrás, neste 
período, passou de 169 mil barris/dia a 720 mil barris/dia. Neste mesmo perfodo, as 
multinacionais detentoras dos contratos de risco perfuraram 79 poços; a Petrobrás per 
furou 8.203 poços. As multinacionais perfuraram 79 poços e não fizeram nenhuma pro· 
dução de petróleo, o resultado desses Poços perfurados é praticamente nulo. E peço a 
atenção da Constituinte, a área atingida pelos contratos de risco abrange territórios que 
reuniriam a Inglaterra, a Suíça, a Itália, a Suécia e Portugal. São áreas dessa dimensão 
do Território Nacional que estão entregues aos detentores dos contratos de risco. Por 
tanto, nos opomos. Quando eu digo nós, digo aqueles que tiveram a experiência da 
fundação dessa empresa, e posso dizer que é, hoje, a opinião dominante, não oficial, 
porque não se pode manifestar oficialmente, mas é a opinião dominante de todos os 
jovens técnicos da Petrobrás, de todos que trabalham em todas as funções, daqueles 
mesmos que estão agora acompanhando o Ministro das Minas e Erergia na tragédia 
do incêndio da Plataforma de Enchova. A juventude da Petrobrás, os engenheiros, os 
técnicos, os administradores são contra esses contratos, que não dersm nenhum resul 
tado, paticamente convencidos de que não deram resultados. (Palmas.i 

"Sr. Presidente, apenas trago a esta Casa este testemunho: a Petrobrás faturou, no 
ano passado, 15 bilhóes de dólares, ou seja, 7% do nosso Produto Interno Bruto. 
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"Protejamos a Petrobrás. (Palmas.)." 

O acordo previu a permanência dos contratos de risco ainda em curso. 

O acordo remeteu às Disposições Transitórias esta formulação: 

"Ficam ressalvados na redação do art. 183, § 1ç_,, os contratos de risco feitos com a Pe 
trobrás para pesquisa de petróleo, que estejam em vigor na data da promulgação desta 
Constituição, permanecendo válidos segundo o que dispõem as suas respectivas cteu 
sutss." (') 

(") Na versão do Relator para o 2!} turno, art. 50 e Parágrafo único. 
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MINERAÇÃO NAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

O Projeto do Centrão abrigava, nas Disposições Transitórias, várias tentativas para fu 
rar a nacionalização das atividades mineradoras e os deputados Haroldo Lima, Délio 
Brás, lyzâneas Maciel e Octávio Elísio apresentaram destaques destinados a obstruir 
as manobras. 

Por sua vez, o senador Roberto Campos, com a emenda 835 e destaque 727, buscava 
dilatar para três anos a validade das autorizações e cinco anos as das concessões de 
lavra, já caducas. Assim, asseguraria às mineradoras estrangeiras mais alguns bilhões 
de dólares de faturamento na importação pelo Brasil de metais que essas jazidas blo 
queadas mantivessem ocultas no subsolo brasileiro e de que elas, mineradoras, dispu 
sessem em suas minas em exploração no exterior. 

Além disto, como vimos anteriormente, a obtenção de apoio de muitos constituintes te 
ria vindo, por efeito das ressalvas contidas nos votos dos deputados do POT, por in 
termédio do sr. luiz Salomão, nestes termos: 

"De acordo com o Programa do PDT e pela soberania nacional, com a ressalva que foi 
lida na defesa da emenda: 

As atuais empresas brasileiras terão cinco anos, a partir da data da promulgação des 
ta Constituição, para atender aos requisitos do art. 206, salvo se industrializarem no 
Território Nacional produto da lavra da qual tenham concessão." (DANC, de 29.04.88, 
p. 10.059). 

Os constituintes José Lins, Bonifácio de Andrada e Israel Pinheiro Filho, na Comissão 
de lideranças, cobravam, veementemente, o compromisso e um alargamento dos pra 
zos para a obrigatoriedade da transformação das empresas estrangeiras de mineração 
em empresas de capital nacional. 

Depois de árduas negociações e ameaças de um rolo compressor no segundo turno, 
houve acordo. 

Participaram, destacadamente, pela ala nacionalista, os constituintes Nelton Friedrich, 
Severo Gomes, Paulo Ramos, Octávio Elísio, Gabriel Guerreiro, Roberto Freire, Fer~ 
nando Santana e José Genoíno. Aceitaram esta redação conciliatória: 

''.4s atuais empresas brasileiras, titulares de autorização de pesquisa ou concessão de 
lavras de recursos minerais em vigor, terão quatro anos, a partír da promulgação desta 
Constituição para cumprir os requisitos do art. 183. t) 

"§ 19 - Ressalvadas as disposições de interesse nacional, previstas nesta Constituição, 
as empresas brasileiras ficarão dispensadas do cumprimento do disposto no art. 206, 
desde que, no prazo de até quatro anos da data da promulgação desta Constituição, 
tenham o produto de sua lavra e beneficiamento destinado à industrialização no territó 
rio nacional, em suas próprias empresas ou em empresa industrial controladora ou con 
trolada. ( •• ) 

"§ 29 - As empresas brasileiras, referidas no parágrafo primeiro deste artigo, somente 
poderão ter autorizações ou concessões de pesquisas ou lavras para as substâncias 
minerais que utilizem seus respectivos processos industriais" 

Recusadas as demais emendas, inclusive a do senador Roberto Campos, e comple 
mentando o acordo, as lideranças subscreveram o compromisso de não patrocinarem 
ou aderirem a quaisquer iniciativas no segundo turno, destinadas a moaificar as dispo 
sições, objeto deste entendimento. 

r) Na versão do Relator para o ~ turno, ver an, 49. 
(*') Ver art, 49, § 11?, 
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As medidas estabelecidas rie~tas Disposições Transitórias constituem o desdobramen 
to lógico da filosofia que norteou a nacionalização da produção de minérios. O Brasil 
tem sido vítima da extração e exportação de minérios in natura, a preço vil. Se existem 
empresas que não se enquadram nesta regra espoliativa, mas, ao contrário, extraem 
minériospara suas indústrias e produzem, no Brasil, manufaturas acabadas, como é o 
caso da Belgomineira, da Manesmann, da Eternit e similares, tais empresas não de 
senvolvem, em relação a esses minérios, uma atividade predatória e negativa. Contri 
buem para o progresso nacional e deverão receber estímulo. Nosso nacionalismo não é 
xenófobo. Deseja apenas proporcionar ao Brasil a oportunidade para que deixe de 
permanecer colônia como tem sído desde o descobrimento. 

Os prazos de transformação (quatro anos) foram excessivamente longos. A nação so 
frerá, no seu ritmo de aproveitamento dos recursos minerais neste longo período de 
transformação, mas conseguiu a independência de seu subsolo por via pacífica, en 
quanto que outros povos apenas a obtiveram através de lutas cruentas e terríveis, isto 
deverá ser levado em conta no benefício atingido em período tão largo. 

Através da hábil negociação de estadistas, desde o descobrimento, com o Tratado de 
Tordesilhas, o Brasil consolidou a posse deste vasto território. Através dos negociado 
res desta Assembléia Nacional Constituinte, o Brasil haverá de consolidar a soberania 
sobre seu subsolo, nesta nova etapa de sua existência. 
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