CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N.º 6.726, DE 2013
(Do Sr. Mendonça Filho)
Dispõe sobre a exploração e a produção de petróleo, de gás natural e
de outros hidrocarbonetos fluidos, sob o regime de concessão, em áreas
do pré-sal e em áreas estratégicas, e dá outras providências.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-4973/2013.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

PUBLICAÇÃO INICIAL
Art. 137, caput - RICD
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O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º Esta Lei retoma o regime de concessão para a exploração e produção
de petróleo e gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos na área do pré-sal e
em áreas estratégicas.

Art. 2º A exploração e a produção de petróleo, de gás natural e de outros
hidrocarbonetos fluidos na área do pré-sal e em áreas estratégicas serão
contratadas pela União sob o regime de concessão, na forma da Lei nº 9.478, de
1997.

Art. 3º A Lei nº 9.478, de 1997, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2º ..................................................................................................
...............................................................................................................

VIII - definir os blocos a serem objeto de concessão;
..............................................................................................................

X - induzir o incremento dos índices mínimos de conteúdo local de bens e
serviços, a serem observados em licitações e contratos de concessão, observado o
disposto no inciso IX.
............................................................................................................ (NR)
............................................................................................................
Art. 5º As atividades econômicas de que trata o art. 4º desta Lei serão
reguladas e fiscalizadas pela União e poderão ser exercidas, mediante concessão
ou autorização, por empresas constituídas sob as leis brasileiras, com sede e
administração no País. (NR)

.................................................................................................................
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Art. 8º ........................................................................................................
....................................................................................................................
II - promover estudos visando à delimitação de blocos, para efeito de
concessão das atividades de exploração, desenvolvimento e produção.
..............................................................................................................(NR)
.................................................................................................................

Art. 23. As atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo
e de gás natural serão exercidas mediante contratos de concessão, precedidos de
licitação, na forma estabelecida nesta Lei.
..............................................................................................................(NR)

...................................................................................................................

Art. 52-A Os parâmetros para obtenção do valor das participações
governamentais eventualmente fixados pelo decreto do Presidente da República de
que trata este Capítulo deverão ser revisados periodicamente, em intervalo nunca
superior a 5 (cinco) anos, levando-se em conta as condições observadas no
mercado internacional de petróleo e gás natural.
Parágrafo único. Revisão será efetuada, obrigatoriamente, no exercício
seguinte ao da publicação desta Lei.
..................................................................................................................”

Art. 4º Fica assegurada ao trabalhador detentor de conta vinculada no Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS a possibilidade de participar de licitação
para outorga dos contratos de concessão decorrentes da aplicação do art. 2º,
observado o limite de 50% (cinquenta por cento) do saldo existente e disponível na
data em que o titular da conta exercer a opção, na forma definida em regulamento
do Poder Executivo a ser baixado em até 90 (noventa) dias da publicação desta Lei.

Parágrafo único. O regulamento mencionado no caput respeitará o contido na
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Lei nº 9.478, de 1997, e deverá prever, entre outros, que a participação do
trabalhador se dará mediante aquisição de quotas de fundo de investimento com fim
específico.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
A mudança no marco regulatório do petróleo, ocorrida em 2010, foi
anunciada pelo Governo Federal como verdadeira redenção do povo brasileiro.
Todas as nossas mazelas seriam resolvidas pelas descobertas do pré-sal e, diante
do grande potencial, fazia-se necessário mudar o regime de exploração, garantindo
maiores recursos para o Erário.
Optou-se, então, pelo regime de partilha, garantindo a Petrobras como
operadora única dos novos campos de exploração e produção. Com claro viés
estatizante, demonizou-se o modelo de concessão, previsto em lei de 1997, que já
havia demonstrado sua eficácia, permitindo que o País dobrasse a produção de
petróleo e gás em curto espaço de tempo.
A escolha do novo modelo pôde ser testada recentemente, por
ocasião do leilão do campo de Libra. Anunciado como a “joia da coroa”, como o
maior campo do mundo a ser leiloado em 2013, os problemas envolvendo o leilão
começaram a surgir quando da apresentação das propostas. Eram esperados mais
de 40 participantes. Ao final, apenas 11 depositaram os recursos para participação
no leilão. Dentre os 11, deixaram de figurar grandes empresas norte-americanas e
inglesas, incomodadas, ao que parece, pelo modelo de partilha e, mais
especificamente, pela obrigatoriedade de ter a Petrobras como operadora única.
No dia do leilão ocorreu algo que nem os mais pessimistas esperavam.
Apenas 1 consórcio participou, fazendo com que o leilão deixasse de sê-lo.
Obviamente, foi ofertado o mínimo estipulado para o lucro-petróleo, algo pouco
superior a 40%.
O relato acima não deixa dúvidas quanto ao fracasso do modelo
escolhido para a exploração e produção nas áreas do pré-sal. De acordo com
renomado especialista, que por muitos anos trabalhou como engenheiro da
Petrobras, “em 2009, o campo de Marlim pagou uma participação especial de
30,7%. Se operasse nos termos do edital do regime de partilha de Libra, o
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excedente em óleo seria de 9,93%. O regime de concessão pagaria três vezes mais
que o regime de partilha de Libra”. Depreende-se, daí, que o regime de partilha, tal
como formatado na Lei 12.351, de 2010, vai contra o interesse do povo brasileiro,
pois gera menos participação governamental sobre o petróleo e gás a serem
extraídos.
Diante do acima exposto, propomos o retorno ao modelo anterior, que
garante maior competição e, consequentemente, maiores possibilidades de ganhos
para o Tesouro.
Além disso, cabe-nos encontrar uma forma mais direta para que a
população possa usufruir da riqueza potencial associada à exploração do pré-sal.
Nesse sentido, vale transcrever trecho da coluna do renomado Economista Paulo
Rabello de Castro, publicada em O Estado de São Paulo, de 30 de outubro de 2013:
“Haveria recursos ainda, mais do que suficientes, no Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS) dos trabalhadores, para participarem do leilão de Libra, se assim
tivessem o direito de optar por realizar tal investimento. Isso daria a oportunidade de
se provar que o petróleo é uma área aberta, de fato, a todos os potenciais
investidores brasileiros, inclusive trabalhadores, e não apenas a instituições
prepostas dos interesses desse mesmo público”.
Assim, propõe-se que o trabalhador brasileiro, detentor de conta no
FGTS, possa participar dos leilões do pré-sal via aquisição de quotas de fundo de
investimento a ser criado com fim específico. Trata-se de abrir possibilidade,
inclusive, para que se melhore a rentabilidade da conta vinculada, cuja remuneração
atual tem sido suficiente para cobrir apenas metade da inflação apurada
anualmente, provocando a erosão desse patrimônio do trabalhador brasileiro.
Importante notar que os recursos do Fundo já têm sido utilizados para
fomentar o setor de petróleo, conforme se depreende do seguinte trecho de matéria
publicada pela agência Reuters, em 20 de fevereiro de 2013: “O Fundo de
Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS) investirá até 2,5
bilhões de reais na Sete Brasil Participações S.A., por meio da aquisição de
debêntures da companhia e de cotas do FIP Sondas, controlador da empresa.
A Sete Brasil, que venceu contratos bilionários da Petrobras, tem como
atribuição construir, operar, adquirir, alienar, alugar ou fretar sondas de perfuração
de exploração e produção de petróleo e gás.”
No caso acima, entretanto, a utilização dos recursos do FGTS não se
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_7172

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL-6726/2013

6

dá por vontade do trabalhador, mas ao amparo da Lei que criou o FI-FGTS. De
acordo com a Lei 11.491, de 2007, cabe ao Comitê de Investimento, constituído pelo
Conselho Curador do FGTS, a aprovação dos investimentos. Diferente do que
ocorreria pela proposta ora apresentada, que assegura ao trabalhador a
possibilidade de participar, via fundo específico, dos leilões do pré-sal.
Ademais, ainda no governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso,
abriu-se a possibilidade de que o detentor de conta no FGTS adquirisse ações da
Petrobras, via cotas de Fundos Mútuos de Privatização. Posteriormente, por ocasião
da capitalização da empresa realizada em 2010, os cotistas puderam subscrever
ações decorrentes do aumento de capital da estatal.
Por todo o exposto, tendo em vista o claro equívoco associado à
adoção do regime de partilha para o pré-sal, solicitamos o apoio dos nobres pares
no sentido de retomar o regime de concessão, que se mostrou mais competitivo e
mais propício, portanto, a gerar maiores participações governamentais. Ainda,
contamos com a anuência dos Parlamentares para que os trabalhadores brasileiros
possam participar, de forma direta, dos potenciais benefícios financeiros do pré-sal.
Sala das Sessões, em 7 de novembro de 2013.
Deputado Mendonça Filho
Deputado Federal/PE
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997
Dispõe sobre a política energética nacional, as
atividades relativas ao monopólio do petróleo,
institui o Conselho Nacional de Política
Energética e a Agência Nacional do Petróleo e
dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.............................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA
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Art. 2º Fica criado o Conselho Nacional de Política Energética - CNPE, vinculado
à Presidência da República e presidido pelo Ministro de Estado de Minas e Energia, com a
atribuição de propor ao Presidente da República políticas nacionais e medidas específicas
destinadas a:
I - promover o aproveitamento racional dos recursos energéticos do País, em
conformidade com os princípios enumerados no capítulo anterior e com o disposto na
legislação aplicável;
II - assegurar, em função das características regionais, o suprimento de insumos
energéticos às áreas mais remotas ou de difícil acesso do País, submetendo as medidas
específicas ao Congresso Nacional, quando implicarem criação de subsídios;
III - rever periodicamente as matrizes energéticas aplicadas às diversas regiões do
País, considerando as fontes convencionais e alternativas e as tecnologias disponíveis;
IV - estabelecer diretrizes para programas específicos, como os de uso do gás
natural, do carvão, da energia termonuclear, dos biocombustíveis, da energia solar, da energia
eólica e da energia proveniente de outras fontes alternativas; (Inciso com redação dada pela
Lei nº 11.097, de 13/1/2005)
V - estabelecer diretrizes para a importação e exportação, de maneira a atender às
necessidades de consumo interno de petróleo e seus derivados, biocombustíveis, gás natural e
condensado, e assegurar o adequado funcionamento do Sistema Nacional de Estoques de
Combustíveis e o cumprimento do Plano Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis, de
que trata o art. 4º da Lei nº 8.176, de 8 de fevereiro de 1991; (Inciso com redação dada pela
Medida Provisória nº 532, de 28/4/2011, convertida na Lei nº 12.490, de 16/9/2011)
VI - sugerir a adoção de medidas necessárias para garantir o atendimento à
demanda nacional de energia elétrica, considerando o planejamento de longo, médio e curto
prazos, podendo indicar empreendimentos que devam ter prioridade de licitação e
implantação, tendo em vista seu caráter estratégico e de interesse público, de forma que tais
projetos venham assegurar a otimização do binômio modicidade tarifária e confiabilidade do
Sistema Elétrico. (Inciso acrescido pela Lei nº 10.848, de 15/3/2004)
VII - estabelecer diretrizes para o uso de gás natural como matéria-prima em
processos produtivos industriais, mediante a regulamentação de condições e critérios
específicos, que visem a sua utilização eficiente e compatível com os mercados interno e
externos. (Inciso acrescido pela Lei nº 11.909, de 4/3/2009)
VIII - definir os blocos a serem objeto de concessão ou partilha de produção;
(Inciso acrescido pela Lei nº 12.351, de 22/12/2010)
IX - definir a estratégia e a política de desenvolvimento econômico e tecnológico
da indústria de petróleo, de gás natural, de outros hidrocarbonetos fluidos e de
biocombustíveis, bem como da sua cadeia de suprimento; (Inciso acrescido pela Lei nº
12.351, de 22/12/2010, e com nova redação dada pela Medida Provisória nº 532, de
28/4/2011, convertida na Lei nº 12.490, de 16/9/2011)
X - induzir o incremento dos índices mínimos de conteúdo local de bens e
serviços, a serem observados em licitações e contratos de concessão e de partilha de
produção, observado o disposto no inciso IX. (Inciso acrescido pela Lei nº 12.351, de
22/12/2010)
§ 1º Para o exercício de suas atribuições, o CNPE contará com o apoio técnico dos
órgãos reguladores do setor energético.
§ 2º O CNPE será regulamentado por decreto do Presidente da República, que
determinará sua composição e a forma de seu funcionamento.
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CAPÍTULO III
DA TITULARIDADE E DO MONOPÓLIO DO PETRÓLEO E DO GÁS NATURAL
Seção I
Do Exercício do Monopólio
Art. 3º Pertencem à União os depósitos de petróleo, gás natural e outros
hidrocarbonetos fluidos existentes no território nacional, nele compreendidos a parte terrestre,
o mar territorial, a plataforma continental e a zona econômica exclusiva.
Art. 4º Constituem monopólio da União, nos termos do art. 177 da Constituição
Federal, as seguintes atividades:
I - a pesquisa e lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos
fluidos;
II - a refinação de petróleo nacional ou estrangeiro;
III - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das
atividades previstas nos incisos anteriores;
IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados
básicos de petróleo produzidos no País, bem como o transporte, por meio de conduto, de
petróleo bruto, seus derivados e de gás natural.
Art. 5º As atividades econômicas de que trata o art. 4º desta Lei serão reguladas e
fiscalizadas pela União e poderão ser exercidas, mediante concessão, autorização ou
contratação sob o regime de partilha de produção, por empresas constituídas sob as leis
brasileiras, com sede e administração no País. (Artigo com redação dada pela Lei nº 12.351,
de 22/12/2010)
Seção II
Das Definições Técnicas
Art. 6º Para os fins desta Lei e de sua regulamentação, ficam estabelecidas as
seguintes definições:
I - Petróleo: todo e qualquer hidrocarboneto líquido em seu estado natural, a
exemplo do óleo cru e condensado;
II - Gás Natural ou Gás: todo hidrocarboneto que permaneça em estado gasoso nas
condições atmosféricas normais, extraído diretamente a partir de reservatórios petrolíferos ou
gaseíferos, incluindo gases úmidos, secos, residuais e gases raros;
III - Derivados de Petróleo: produtos decorrentes da transformação do petróleo;
IV - Derivados Básicos: principais derivados de petróleo, referidos no art. 177 da
Constituição Federal, a serem classificados pela Agência Nacional do Petróleo;
V - Refino ou Refinação: conjunto de processos destinados a transformar o
petróleo em derivados de petróleo;
VI - Tratamento ou Processamento de Gás Natural: conjunto de operações
destinadas a permitir o seu transporte, distribuição e utilização;
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VII - Transporte: movimentação de petróleo, seus derivados, biocombustíveis ou
gás natural em meio ou percurso considerado de interesse geral; (Inciso com redação dada
pela Medida Provisória nº 532, de 28/4/2011, convertida na Lei nº 12.490, de 16/9/2011)
VIII - Transferência: movimentação de petróleo, seus derivados, biocombustíveis
ou gás natural em meio ou percurso considerado de interesse específico e exclusivo do
proprietário ou explorador das facilidades; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória
nº 532, de 28/4/2011, convertida na Lei nº 12.490, de 16/9/2011)
IX - Bacia Sedimentar: depressão da crosta terrestre onde se acumulam rochas
sedimentares que podem ser portadoras de petróleo ou gás, associados ou não;
X - Reservatório ou Depósito: configuração geológica dotada de propriedades
específicas, armazenadora de petróleo ou gás, associados ou não;
XI - Jazida: reservatório ou depósito já identificado e possível de ser posto em
produção;
XII - Prospecto: feição geológica mapeada como resultado de estudos geofísicos e
de interpretação geológica, que justificam a perfuração de poços exploratórios para a
localização de petróleo ou gás natural;
XIII - Bloco: parte de uma bacia sedimentar, formada por um prisma vertical de
profundidade indeterminada, com superfície poligonal definida pelas coordenadas geográficas
de seus vértices, onde são desenvolvidas atividades de exploração ou produção de petróleo e
gás natural;
XIV - Campo de Petróleo ou de Gás Natural: área produtora de petróleo ou gás
natural, a partir de um reservatório contínuo ou de mais de um reservatório, a profundidades
variáveis, abrangendo instalações e equipamentos destinados à produção;
XV - Pesquisa ou Exploração: conjunto de operações ou atividades destinadas a
avaliar áreas, objetivando a descoberta e a identificação de jazidas de petróleo ou gás natural;
XVI - Lavra ou Produção: conjunto de operações coordenadas de extração de
petróleo ou gás natural de uma jazida e de preparo para sua movimentação;
XVII - Desenvolvimento: conjunto de operações e investimentos destinados a
viabilizar as atividades de produção de um campo de petróleo ou gás;
XVIII - Descoberta Comercial: descoberta de petróleo ou gás natural em
condições que, a preços de mercado, tornem possível o retorno dos investimentos no
desenvolvimento e na produção;
XIX - Indústria do Petróleo: conjunto de atividades econômicas relacionadas com
a exploração, desenvolvimento, produção, refino, processamento, transporte, importação e
exportação de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos e seus derivados;
XX - Distribuição: atividade de comercialização por atacado com a rede varejista
ou com grandes consumidores de combustíveis, lubrificantes, asfaltos e gás liquefeito
envasado, exercida por empresas especializadas, na forma das leis e regulamentos aplicáveis;
XXI - Revenda: atividade de venda a varejo de combustíveis, lubrificantes e gás
liquefeito envasado, exercida por postos de serviços ou revendedores, na forma das leis e
regulamentos aplicáveis;
XXII - Distribuição de Gás Canalizado: serviços locais de comercialização de gás
canalizado, junto aos usuários finais, explorados com exclusividade pelos Estados,
diretamente ou mediante concessão, nos termos do § 2º do art. 25 da Constituição Federal;
XXIII - Estocagem de Gás Natural: armazenamento de gás natural em
reservatórios próprios, formações naturais ou artificiais.
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XXIV - Biocombustível: substância derivada de biomassa renovável, tal como
biodiesel, etanol e outras substâncias estabelecidas em regulamento da ANP, que pode ser
empregada diretamente ou mediante alterações em motores a combustão interna ou para outro
tipo de geração de energia, podendo substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem
fóssil; (Inciso acrescido pela Lei nº 11.097, de 13/1/2005, e com nova redação dada pela Lei
nº 12.490, de 16/9/2011)
XXV - Biodiesel: biocombustível derivado de biomassa renovável para uso em
motores a combustão interna com ignição por compressão ou, conforme regulamento, para
geração de outro tipo de energia, que possa substituir parcial ou totalmente combustíveis de
origem fóssil. (Inciso acrescido pela Lei nº 11.097, de 13/1/2005)
XXVI - Indústria Petroquímica de Primeira e Segunda Geração: conjunto de
indústrias que fornecem produtos petroquímicos básicos, a exemplo do eteno, do propeno e de
resinas termoplásticas. (Inciso acrescido pela Lei nº 11.921, de 13/4/2009)
XXVII - cadeia produtiva do petróleo: sistema de produção de petróleo, gás
natural e outros hidrocarbonetos fluidos e seus derivados, incluindo a distribuição, a revenda e
a estocagem, bem como o seu consumo. (Inciso acrescido pela Lei nº 12.114, de 9/12/2009)
XXVIII - Indústria de Biocombustível: conjunto de atividades econômicas
relacionadas com produção, importação, exportação, transferência, transporte, armazenagem,
comercialização, distribuição, avaliação de conformidade e certificação de qualidade de
biocombustíveis; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 532, de 28/4/2011, convertida
na Lei nº 12.490, de 16/9/2011)
XXIX - Produção de Biocombustível: conjunto de operações industriais para a
transformação de biomassa renovável, de origem vegetal ou animal, em combustível; (Inciso
acrescido pela Medida Provisória nº 532, de 28/4/2011, convertida na Lei nº 12.490, de
16/9/2011)
XXX - Etanol: biocombustível líquido derivado de biomassa renovável, que tem
como principal componente o álcool etílico, que pode ser utilizado, diretamente ou mediante
alterações, em motores a combustão interna com ignição por centelha, em outras formas de
geração de energia ou em indústria petroquímica, podendo ser obtido por rotas tecnológicas
distintas, conforme especificado em regulamento; e (Inciso acrescido pela Lei nº 12.490, de
16/9/2011)
XXXI - Bioquerosene de Aviação: substância derivada de biomassa renovável que
pode ser usada em turborreatores e turbopropulsores aeronáuticos ou, conforme regulamento,
em outro tipo de aplicação que possa substituir parcial ou totalmente combustível de origem
fóssil. (Inciso acrescido pela Lei nº 12.490, de 16/9/2011)
CAPÍTULO IV
DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS
(Capítulo com redação dada pela Lei nº 11.097, de 13/1/2005)

Seção I
Da Instituição e das Atribuições
Art. 7º Fica instituída a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíves - ANP, entidade integrante da Administração Federal Indireta, submetida ao
regime autárquico espe- cial, como órgão regulador da indústria do petróleo, gás natural, seus
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derivados e biocombustíveis, vinculada ao Ministério de Minas e Energia. (“Caput” do artigo
com redação dada pela Lei nº 11.097, de 13/1/2005)
Parágrafo único. A ANP terá sede e foro no Distrito Federal e escritórios centrais
na cidade do Rio de Janeiro, podendo instalar unidades administrativas regionais.
Art. 8º A ANP terá como finalidade promover a regulação, a contratação e a
fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e
dos biocombustíveis, cabendo-lhe: (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 11.097,
de 13/1/2005)
I - implementar, em sua esfera de atribuições, a política nacional de petróleo, gás
natural e biocombustíveis, contida na política energética nacional, nos termos do Capítulo I
desta Lei, com ênfase na garantia do suprimento de derivados de petróleo, gás natural e seus
derivados, e de biocombustíveis, em todo o território nacional, e na proteção dos interesses
dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos; (Inciso com redação dada
pela Lei nº 11.097, de 13/1/2005)
II - promover estudos visando à delimitação de blocos, para efeito de concessão
ou contratação sob o regime de partilha de produção das atividades de exploração,
desenvolvimento e produção; (Inciso com redação dada pela Lei nº 12.351, de 22/12/2010)
III - regular a execução de serviços de geologia e geofísica aplicados à prospecção
petrolífera, visando ao levantamento de dados técnicos, destinados à comercialização, em
bases não-exclusivas;
IV - elaborar os editais e promover as licitações para a concessão de exploração,
desenvolvimento e produção, celebrando os contratos delas decorrentes e fiscalizando a sua
execução;
V - autorizar a prática das atividades de refinação, liquefação, regaseificação,
carregamento, processamento, tratamento, transporte, estocagem e acondicionamento; (Inciso
com redação dada pela Lei nº 11.909, de 4/3/2009)
VI - estabelecer critérios para o cálculo de tarifas de transporte dutoviário e
arbitrar seus valores, nos casos e da forma previstos nesta Lei;
VII - fiscalizar diretamente e de forma concorrente nos termos da Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990, ou mediante convênios com órgãos dos Estados e do Distrito Federal
as atividades integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, bem
como aplicar as sanções administrativas e pecuniárias previstas em lei, regulamento ou
contrato; (Inciso com redação dada pela Lei nº 11.909, de 4/3/2009)
VIII - instruir processo com vistas à declaração de utilidade pública, para fins de
desapropriação e instituição de servidão administrativa, das áreas necessárias à exploração,
desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural, construção de refinarias, de dutos e de
terminais;
IX - fazer cumprir as boas práticas de conservação e uso racional do petróleo, gás
natural, seus derivados e biocombustíveis e de preservação do meio ambiente; (Inciso com
redação dada pela Lei nº 11.097, de 13/1/2005)
X - estimular a pesquisa e a adoção de novas tecnologias na exploração, produção,
transporte, refino e processamento;
XI - organizar e manter o acervo das informações e dados técnicos relativos às
atividades reguladas da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis; (Inciso
com redação dada pela Lei nº 11.097, de 13/1/2005)
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XII - consolidar anualmente as informações sobre as reservas nacionais de
petróleo e gás natural transmitidas pelas empresas, responsabilizando-se por sua divulgação;
XIII - fiscalizar o adequado funcionamento do Sistema Nacional de Estoques de
Combustíveis e o cumprimento do Plano Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis, de
que trata o art. 4º da Lei nº 8.176, de 8 de fevereiro de 1991;
XIV - articular-se com os outros órgãos reguladores do setor energético sobre
matérias de interesse comum, inclusive para efeito de apoio técnico ao CNPE;
XV - regular e autorizar as atividades relacionadas com o abastecimento nacional
de combustíveis, fiscalizando-as diretamente ou mediante convênios com outros órgãos da
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
XVI - regular e autorizar as atividades relacionadas à produção, à importação, à
exportação, à armazenagem, à estocagem, ao transporte, à transferência, à distribuição, à
revenda e à comercialização de biocombustíveis, assim como avaliação de conformidade e
certificação de sua qualidade, fiscalizando-as diretamente ou mediante convênios com outros
órgãos da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios; (Inciso acrescido pela Lei nº
11.097, de 13/1/2005, e com nova redação dada pela Lei nº 12.490, de 16/9/2011)
XVII - exigir dos agentes regulados o envio de informações relativas às operações
de produção, importação, exportação, refino, beneficiamento, tratamento, processamento,
transporte, transferência, armazenagem, estocagem, distribuição, revenda, destinação e
comercialização de produtos sujeitos à sua regulação; (Inciso acrescido pela Lei nº 11.097, de
13/1/2005)
XVIII - especificar a qualidade dos derivados de petróleo, gás natural e seus
derivados e dos biocombustíveis. (Inciso acrescido pela Lei nº 11.097, de 13/1/2005)
XIX - regular e fiscalizar o acesso à capacidade dos gasodutos; (Inciso acrescido
pela Lei nº 11.909, de 4/3/2009)
XX - promover, direta ou indiretamente, as chamadas públicas para a contratação
de capacidade de transporte de gás natural, conforme as diretrizes do Ministério de Minas e
Energia; (Inciso acrescido pela Lei nº 11.909, de 4/3/2009)
XXI - registrar os contratos de transporte e de interconexão entre instalações de
transporte, inclusive as procedentes do exterior, e os contratos de comercialização, celebrados
entre os agentes de mercado; (Inciso acrescido pela Lei nº 11.909, de 4/3/2009)
XXII - informar a origem ou a caracterização das reservas do gás natural
contratado e a ser contratado entre os agentes de mercado; (Inciso acrescido pela Lei nº
11.909, de 4/3/2009)
XXIII - regular e fiscalizar o exercício da atividade de estocagem de gás natural,
inclusive no que se refere ao direito de acesso de terceiros às instalações concedidas; (Inciso
acrescido pela Lei nº 11.909, de 4/3/2009)
XXIV - elaborar os editais e promover as licitações destinadas à contratação de
concessionários para a exploração das atividades de transporte e de estocagem de gás natural;
(Inciso acrescido pela Lei nº 11.909, de 4/3/2009)
XXV - celebrar, mediante delegação do Ministério de Minas e Energia, os
contratos de concessão para a exploração das atividades de transporte e estocagem de gás
natural sujeitas ao regime de concessão; (Inciso acrescido pela Lei nº 11.909, de 4/3/2009)
XXVI - autorizar a prática da atividade de comercialização de gás natural, dentro
da esfera de competência da União; (Inciso acrescido pela Lei nº 11.909, de 4/3/2009)
XXVII - estabelecer critérios para a aferição da capacidade dos gasodutos de
transporte e de transferência; (Inciso acrescido pela Lei nº 11.909, de 4/3/2009)
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XXVIII - articular-se com órgãos reguladores estaduais e ambientais, objetivando
compatibilizar e uniformizar as normas aplicáveis à indústria e aos mercados de gás natural.
(Inciso acrescido pela Lei nº 11.909, de 4/3/2009)
Parágrafo único. No exercício das atribuições de que trata este artigo, com ênfase
na garantia do abastecimento nacional de combustíveis, desde que em bases econômicas
sustentáveis, a ANP poderá exigir dos agentes regulados, conforme disposto em regulamento:
I - a manutenção de estoques mínimos de combustíveis e de biocombustíveis, em
instalação própria ou de terceiro;
II - garantias e comprovação de capacidade para atendimento ao mercado de
combustíveis e biocombustíveis, mediante a apresentação de, entre outros mecanismos,
contratos de fornecimento entre os agentes regulados. (Parágrafo único acrescido pela Lei nº
12.490, de 16/9/2011)
Art. 8º-A Caberá à ANP supervisionar a movimentação de gás natural na rede de
transporte e coordená-la em situações caracterizadas como de contingência.
§ 1º O Comitê de Contingenciamento definirá as diretrizes para a coordenação das
operações da rede de movimentação de gás natural em situações caracterizadas como de
contingência, reconhecidas pelo Presidente da República, por meio de decreto.
§ 2º No exercício das atribuições referidas no caput deste artigo, caberá à ANP,
sem prejuízo de outras funções que lhe forem atribuídas na regulamentação:
I - supervisionar os dados e as informações dos centros de controle dos gasodutos
de transporte;
II - manter banco de informações relativo ao sistema de movimentação de gás
natural permanentemente atualizado, subsidiando o Ministério de Minas e Energia com as
informações sobre necessidades de reforço ao sistema;
III - monitorar as entradas e saídas de gás natural das redes de transporte,
confrontando os volumes movimentados com os contratos de transporte vigentes;
IV - dar publicidade às capacidades de movimentação existentes que não estejam
sendo utilizadas e às modalidades possíveis para sua contratação; e
V - estabelecer padrões e parâmetros para a operação e manutenção eficientes do
sistema de transporte e estocagem de gás natural.
§ 3º Os parâmetros e informações relativos ao transporte de gás natural
necessários à supervisão, controle e coordenação da operação dos gasodutos deverão ser
disponibilizados pelos transportadores à ANP, conforme regulação específica. (Artigo
acrescido pela Lei nº 11.909, de 4/3/2009)
Art. 9º Além das atribuições que lhe são conferidas no artigo anterior, caberá à
ANP exercer, a partir de sua implantação, as atribuições do Departamento Nacional de
Combustíveis - DNC, relacionadas com as atividades de distribuição e revenda de derivados
de petróleo e álcool, observado o disposto no art. 78.
.............................................................................................................................................
CAPÍTULO V
DA EXPLORAÇÃO E DA PRODUÇÃO
Seção I
Das Normas Gerais
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.......................................................................................................................................................
Art. 23. As atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e
de gás natural serão exercidas mediante contratos de concessão, precedidos de licitação, na
forma estabelecida nesta Lei, ou sob o regime de partilha de produção nas áreas do pré-sal e
nas áreas estratégicas, conforme legislação específica. (“Caput” do artigo com redação dada
pela Lei nº 12.351, de 22/12/2010)
§ 1º (Revogado pela Lei nº 12.351, de 22/12/2010)
§ 2º A ANP poderá outorgar diretamente ao titular de direito de lavra ou de
autorização de pesquisa de depósito de carvão mineral concessão para o aproveitamento do
gás metano que ocorra associado a esse depósito, dispensada a licitação prevista no caput
deste artigo. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.909, de 4/3/2009)
Art. 24. Os contratos de concessão deverão prever duas fases: a de exploração e a
de produção.
.....................................................................................................................................................
Seção VI
Das Participações
.....................................................................................................................................................
Art. 52. Constará também do contrato de concessão de bloco localizado em terra
cláusula que determine o pagamento aos proprietários da terra de participação equivalente, em
moeda corrente, a um percentual variável entre cinco décimos por cento e um por cento da
produção de petróleo ou gás natural, a critério da ANP.
Parágrafo único. A participação a que se refere este artigo será distribuída na
proporção da produção realizada nas propriedades regularmente demarcadas na superfície do
bloco.
CAPÍTULO VI
DO REFINO DE PETRÓLEO E DO PROCESSAMENTO DE GÁS NATURAL
Art. 53. Qualquer empresa ou consórcio de empresas que atenda ao disposto no
art. 5º desta Lei poderá submeter à ANP proposta, acompanhada do respectivo projeto, para a
construção e operação de refinarias e de unidades de processamento, de liquefação, de
regaseificação e de estocagem de gás natural, bem como para a ampliação de sua capacidade.
("Caput" do artigo com redação dada pela Lei nº 11.909, de 4/3/2009)
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

LEI Nº 12.351, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2010
Dispõe sobre a exploração e a produção de
petróleo, de gás natural e de outros
hidrocarbonetos fluidos, sob o regime de
partilha de produção, em áreas do pré-sal e em
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áreas estratégicas; cria o Fundo Social - FS e
dispõe sobre sua estrutura e fontes de recursos;
altera dispositivos da Lei nº 9.478, de 6 de
agosto de 1997; e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a exploração e a produção de petróleo, de gás natural
e de outros hidrocarbonetos fluidos em áreas do pré-sal e em áreas estratégicas, cria o Fundo
Social - FS e dispõe sobre sua estrutura e fontes de recursos, e altera a Lei nº 9.478, de 6 de
agosto de 1997.
CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES TÉCNICAS
Art. 2º Para os fins desta Lei, são estabelecidas as seguintes definições:
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

LEI Nº 11.491, DE 20 DE JUNHO DE 2007
Institui o Fundo de Investimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FIFGTS, altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio
de 1990, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica criado o Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FI-FGTS, caracterizado pela aplicação de recursos do FGTS, destinado a
investimentos em empreendimentos dos setores de aeroportos, energia, rodovia, ferrovia,
hidrovia, porto e saneamento, de acordo com as diretrizes, critérios e condições que dispuser o
Conselho Curador do FGTS. (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 12.873, de
24/10/2013)
§ 1º O FI-FGTS terá patrimônio próprio, segregado do patrimônio do FGTS, e
será disciplinado por instrução da Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
§ 2º A administração e a gestão do FI-FGTS serão da Caixa Econômica Federal,
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na qualidade de Agente Operador do FGTS, cabendo ao Comitê de Investimento - CI, a ser
constituído pelo Conselho Curador do FGTS, a aprovação dos investimentos.
§ 3º Na hipótese de extinção do FI-FGTS, o seu patrimônio total será distribuído
aos cotistas na proporção de suas participações, observado o disposto no inciso VIII do caput
do art. 7º e no § 8º do art. 20, ambos da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, com a redação
dada por esta Lei.
§ 4º (VETADO na Lei nº 12.546, de 14/12/2011) (VETADO na Lei nº 12.599, de
23/3/2012)
Art. 2º Fica autorizada a aplicação de R$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de
reais) do patrimônio líquido do FGTS para integralização de cotas do FI-FGTS.
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
FIM DO DOCUMENTO
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