
ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
OS ROYALTIES DO PETRÓLEO: ASPECTOS LEGAIS, POLÍTICAS PÚBLICAS E SUA DISTRIBUIÇÃO 
JUSTA E IGUALITÁRIA.  

140 
 

OS ROYALTIES DO PETRÓLEO:  
ASPECTOS LEGAIS, POLÍTICAS PÚBLICAS E SUA DISTRIBUIÇÃO JUSTA E IGUALITÁRIA. 

Oil royalties: legal aspects, public policies and their fair and equitable distribution. 

 
JOSÉ LAURO SEIXAS 

MESTRANDO EM DIREITO UNESA/RJ 
 

 
Resumo 

 
O presente trabalho pretende analisar o atual cenário petrolífero no Brasil, desde as primeiras 
considerações legislativas até o novo marco regulatório, ressaltando os principais entraves e 
mudanças desde os projetos de lei à promulgação da legislação mais atual. Tendo em vista as 
mudanças ocorridas no regime jurídico com a flexibilização do monopólio estatal e a 
consequente criação do programa de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e 
gás natural, far-se-á um estudo sobre a política de funcionamento da atividade petrolífera. 
Será discutido, ainda, o modelo da distribuição dos recursos oriundos da atividade petrolífera, 
que com a descoberta de um campo potencialmente produtivo, o da camada do pré-sal, tem 
sido alvo de constantes debates no que tange a sua regulamentação. Em busca do modelo 
compensatório justo e igualitário o poder legislativo vem propondo mudanças na distribuição 
dos royalties do petróleo, visando a possibilidade de vincular a aplicação dos mesmos a 
promoção de políticas públicas e garantia dos Direitos Fundamentais. 
 
Palavras Chave: Royalties. Pré-Sal. Políticas Públicas. 
 

Abstract  
 
This paper discusses the current oil scenario in Brazil, since the first legislative considerations 
to the new regulatory framework, highlighting the main obstacles and changes since the bills 
to the enactment of legislation more atual.Tendo in view the changes in the legal regime with 
the relaxation of the state monopoly and the consequent creation of the exploration, 
development and production of oil and natural gas program, a study on the health policy of 
the oil activity will make itself. Will also discuss the model of the distribution of proceeds from 
the oil activity, that with the discovery of a potentially productive field, the pre-salt layer has 
been the subject of ongoing debates regarding its regulation. In search of fair and equitable 
compensation model legislative power has been proposing changes in the distribution of oil 
royalties, seeking the possibility to link the application thereof to promote public policies and 
guarantee of Fundamental Rights. 
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Introdução 

 

O progresso e o desenvolvimento da atualidade exigem fontes de energias 

eficientes, o petróleo, como principal fonte de energia mundial, tem papel 

fundamental no crescimento e desenvolvimento econômico dos países, fazendo com 

que a exploração petrolífera seja considera um dos mais lucrativos e estratégicos 

setores da economia mundial.  Fator que levou o mais poderesos países e as empresas 

a buscar exercer seu monopólio, fato que deu origem a várias guerras nos últimos anos 

e plantou diversas plataformas nas profundezas do alto-mar.  

O presente trabalho pretende analisar o atual cenário petrolífero no Brasil, a 

partir das primeiras descobertas de exsudações do óleo mineral em solo brasileiro, 

desde as primeiras considerações legislativas até o novo marco regulatório, 

ressaltando os principais entraves e mudanças desde os projetos de lei à promulgação 

da legislação mais atual. 

Tendo em vista as mudanças ocorridas no regime jurídico com a flexibilização 

do monopólio estatal e a consequente criação do programa de exploração, 

desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural, far-se-á um estudo sobre a 

política de funcionamento da atividade petrolífera. 

Será discutido, ainda, o modelo da distribuição dos recursos oriundos da 

atividade petrolífera, que com a descoberta de um campo potencialmente produtivo, 

o da camada do pré-sal, tem sido alvo de constantes debates no que tange a sua 

regulamentação. Em busca do modelo compensatório justo e igualitário o poder 

legislativo vem propondo mudanças na distribuição dos royalties do petróleo, visando 

a possibilidade de vincular a aplicação dos mesmos a promoção de políticas públicas e 

garantia dos Direitos Fundamentais. 

O problema essencial que permeia o desenvolvimento do trabalho perpassa 

pelo atual sistema de normas que regulamentam a exploração e o uso do petróleo no 

Brasil, principalmente se tal regulação é eficaz no que tange a sua finalidade de 

garantir a partilha equitativa dos lucros oriundas da exploração do petróleo? E para 
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melhor elucidar a questão é necessário que se esclareça como funciona a política de 

regulação, produção e circulação de bens derivados do petróleo no Brasil. 

Não apenas investigar acerca do funcionamento da política de regulação, 

produção e circulação de bens derivação do petróleo no Brasil. A pesquisa em pauta 

tem como objetivo maior verificar se o atual sistema de normas que regulamentam a 

exploração e o uso do petróleo no Brasil é eficaz e se a distribuição dos royalties vem 

sendo feita de forma eficiente na promoção de políticas públicas para o 

desenvolvimento e crescimento da nação.  

 

 

1. Os royalties do petróleo e sua regulamentação no Brasil 

 

A priori os royalties1 eram tidos como uma espécie de “indenização”, com a 

evolução do setor petrolífero passou a ser considerado uma “compensação 

financeira”, vindo a ser denominado royalties apenas em 1997, com o advento da Lei 

do Petróleo. 

É com a promulgação da, já tratada, Lei nº 2.004/1953 que inicia a história da 

legislação brasileira sobre os royalties oriundos da exploração e comércio do petróleo 

e derivados. A referida lei foi responsável pela criação da Petróleo Brasileiro S.A., 

instaurou o monopólio estatal a pesquisas e exploração da lavra de petróleo nacional 

ou estrangeiro em solo brasileiro, centralizando a atividade petrolífera nas mãos de 

uma única empresa, a Petrobras. 

Contudo, muito antes de 1953, mais precisamente em meados do ano 1871, já 

se falava “na transferência de um bem dominical para o particular, dependendo a 

1 Royalty é uma compensação financeira paga pelas produtoras de petróleo e gás natural ao governo 
pela exploração desses recursos em território nacional. Nos termos do art. 2º, XIII, do PLC nº 7/2010, os 
royalties são “compensações financeiras devidas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem 
como a órgãos da administração direta da união, em função da produção de petróleo, gás natural e de 
outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de partilha de produção, nos termos do § 1º do art. 20 da 
Constituição Federal”. 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 06/2014, p.140 a 171 Jun/2014 | www.pidcc.com.br 

                                                           



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
JOSÉ LAURO SEIXAS  

143 
 
manutenção desse título do pagamento de uma taxa conhecida por “regalia”.2 Que 

dava inicio ao interesse sobre a atividade de exploração dos recursos minerais. 

Pioneira na delegação de competência, a Constituição de 1981 atribuiu aos Estados o 

poder de conceder ao particular, terras para exploração dos minérios e petróleo. Com 

o ideal nacionalista enaltecido, a Constituição de 1934 definiu que as riquezas do 

subsolo constituíam propriedade distinta do solo para efeito de exploração ou 

aproveitamento industrial, permitindo que a atividade exploratória fosse exercida 

apenas por empresas brasileiras ou aqui instaladas. A Constituição seguinte deixou de 

conceder para apenas autorizar a concessão da atividade petrolífera aos nacionais3. 

A necessidade de instrumento para regulamentar a exploração do subsolo 

apareceu com as primeiras descobertas significativas de petróleo e gás, na década de 

30, que impulsionou o governo a investir no setor. Contudo, foi na década de 50 sob a 

égide da campanha “O petróleo é nosso” que culminou na criação da Petrobras, que o 

governo estabeleceu um conjunto de normas para a exploração do petróleo4. 

Atualmente revogada, a Lei 2.004/1953 definiu o procedimento para a 

exploração da atividade industrial do petróleo, dispondo pela primeira vez em um 

regime jurídico sobre a divisão dos royalties. O artigo 27 previu indenização 

correspondente a 5% (cinco por cento) da produção terrestre. 5 No entanto, por 

diversas vezes o modelo de distribuição de royalties foi alterado, hoje, o regime de 

2 BARBOSA, Alfredo Ruy. A natureza jurídica da concessão para a exploração de petróleo e gás natural. 
In: VALOIS, Paulo (Org.). Temas de direito do petróleo e gás natural. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris. 
2005, Pg. 05.  
3 FONTES, Karolina dos Anjos. O desafio constitucional da distribuição dos royalties de petróleo da 
bacia do Pré-sal para promoção de políticas públicas. Natal: Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, Dissertação de mestrado, 2010. pg. 93. 
4 Ibid., pg. 94 
5 Art. 27. A Sociedade e suas subsidiárias ficam obrigadas a pagar aos Estados e Territórios onde fizerem 
a lavra de petróleo e xisto betuminoso e a extração de gás, indenização correspondente a 5% (cinco por 
cento) sobre o valor do óleo extraído ou do xisto ou do gás. 
§ 1º Os valores do óleo e do xisto betuminoso serão fixados pelo Conselho Nacional do Petróleo. 
§ 2º Será efetuado trimestralmente o pagamento de que trata este artigo 
§ 3º Os Estados e Territórios distribuirão 20% (vinte por cento) do que receberem, proporcionalmente 
aos Municípios, segundo a produção de óleo de cada um deles devendo este pagamento ser efetuado 
trimestralmente. 
§ 4º Os Estados, Territórios e Municípios deverão aplicar os recursos fixados neste artigo, 
preferentemente, na produção de energia elétrica e na pavimentação de rodovias. BRASIL. Lei nº 2.004 
de 3 de outubro de 1953.  
Lei Revogada. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L2004.htm> Acesso em 09 
julho 2013. 
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partilha dos recursos provenientes da atividade petrolífera válido está previsto na Lei 

nº 9.478/97, que substituiu a antiga legislação do petróleo. 

As descobertas de hidrocarbonetos no mar levaram a alteração legislativa, pois 

a lei anterior não dispunha sobre as compensações decorrentes de áreas marítimas, a 

Lei 7.453/1985 vem suprir essa lacuna. A mesma, estendeu o pagamento dos royalties 

às plataformas continentais, mantendo o 5% (cinco por cento) e alterando o repasse, 

que passou a ser 1,5% (um e meio por cento) aos Estados e Territórios, 1,5% (um e 

meio por cento) aos Municípios, também determinou que 1% (um por cento) deveria 

se destinado ao Fundo Especial6 e 1% (um e meio por cento) ao Ministério da 

Marinha.7 Mais tarde, a Lei 7.525/1986 conceituou a área geoeconômica com base 

atividade produtora e os impactos decorrentes da exploração marítima, estabelecendo 

limites na plataforma continental para regular a distribuição os  royalties.8 

Visando instituir critérios constitucionais sobre a distribuição dos royalties, o 

legislativo modificou o modelo de partilha dos royalties através da Lei 7.990/1989, 

estabelecendo aos “Estados, Distrito Federal e Municípios, compensação financeira 

pelo resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins 

de geração de energia elétrica, de recursos minerais em seus respectivos territórios, 

plataformas continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva”.9 Os municípios 

que possuíssem instalação de embarque e desembarque do petróleo e gás natural 

6 Destinado aos Estados, Municípios e Territórios para aplicação em energia, pavimentação de rodovias, 
abastecimento de água, recuperação e proteção ao meio ambiente e saneamento básico. 
7 Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9478.htm#art83> Acesso em 09 julho 2013. 
8 Art. 4º Os Municípios que integram tal área geoeconômica serão divididos em 3 (três) zonas, 
distinguindo-se 1 (uma) zona de produção principal, 1 (uma) zona de produção secundária e 1 (uma) 
zona limítrofe à zona de produção principal. 
§ 1º Considera-se como zona de produção principal de uma dada área de produção petrolífera marítima, 
o Município confrontante e os Municípios onde estiverem localizadas 3 (três) ou mais instalações dos 
seguintes tipos: 
I - instalações industriais para processamento, tratamento, armazenamento e escoamento de petróleo e 
gás natural, excluindo os dutos; 
II - instalações relacionadas às atividades de apoio à exploração, produção e ao escoamento do petróleo 
e gás natural, tais como: portos, aeroportos, oficinas de manutenção e fabricação, almoxarifados, 
armazéns e escritórios. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-
1988/L7525.htm Acesso em 09 julho 2013. 
9 BRASIL. Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. 
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passaria a receber 0,5% (meio por cento), restando 3,5% (três e meio por cento) aos 

Estados e 0,5% (meio por cento) ao fundo especial10. 

Como retratado, o crescente desenvolvimento do setor petrolífero e os avanços 

das tecnologias utilizadas na extração do petróleo impulsionaram a necessidade de 

mais investimentos para manutenção da  atividade em pleno funcionamento. Sem 

possuir poderio econômico suficiente para custear o crescimento da indústria do 

petróleo, o governo passa a intervir menos na atividade econômica do petróleo, dando 

inicio a desestatização do monopólio. Diante das circunstâncias promulga-se a emenda 

constitucional nº 9 de 09 de novembro de 1995, que permite a contratação de 

empresas estatais ou privadas pela União. 

No ano de 1997 o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou a Lei 

9.478/1997 também conhecida como Lei do petróleo, que revogava a Lei nº 

2.004/1953, a qual dispôs sobre a política energética nacional, as atividades relativas 

ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética – CNPE, 

e a Agência Nacional do Petróleo – ANP. 11 

Com o advento da Lei do Petróleo, as empresas concessionárias passam a pagar 

mensalmente a título de royalties 10% (dez por cento) do valor de toda produção, 

sendo 5% (cinco por cento) distribuído conforme art. 49 da Lei do Petróleo e os outros 

5%  (cinco por cento) como dita a Lei nº 7.990/1989: 70 % (setenta por cento) aos 

Estados “produtores”, 20 % (vinte por cento)  aos Municípios “produtores” e 10% (dez 

por cento) aos Municípios onde se localizarem instalações marítimas ou terrestres de 

embarque ou desembarque.12 

10 FONTES, 2010, op. cit., pg. 96. 
11 BRASIL. Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997. 
12 Art. 49. A parcela do valor do royalty que exceder a cinco por cento da produção terá a seguinte 
distribuição: (Vide Lei nº 10.261, de 2001) 
I - quando a lavra ocorrer em terra ou em lagos, rios, ilhas fluviais e lacustres: 
a) cinquenta e dois inteiros e cinco décimos por cento aos Estados onde ocorrer a produção; 
b) quinze por cento aos Municípios onde ocorrer a produção; 
c) sete inteiros e cinco décimos por cento aos Municípios que sejam afetados pelas operações de 
embarque e desembarque de petróleo e gás natural, na forma e critério estabelecidos pela ANP; 
d) 25% (vinte e cinco por cento) ao Ministério da Ciência e Tecnologia para financiar programas de 
amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico aplicados à indústria do petróleo, do gás 
natural, dos biocombustíveis e à indústria petroquímica de primeira e segunda geração, bem como para 
programas de mesma natureza que tenham por finalidade a prevenção e a recuperação de danos 
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A mais recente alteração na norma que regulamenta a distribuição dos royalties 

de petróleo é a Portaria 29/2001 da Agência Nacional do Petróleo – ANP, que instaura 

o percentual de 7,5% (sete e meio por cento) sob os rendimentos que exceder os 5% 

(cinco por cento) estabelecido pela Lei do Petróleo13. 

Na seara da indústria petrolífera brasileira a política de distribuição de royalties 

é recente, e, conforme explanado, sofreu e vem sofrendo diversas modificações na 

tentativa de alcançar um modelo compensatório mais igualitário, que respeite o 

mínimo constitucionalmente obrigatório. No entanto garantir a divisão justa e 

eficiente dos rendimentos oriundos da atividade exploratória não é uma tarefa fácil, 

vez que ainda há uma resistência à tentativa de distribuição equitativa14. 

Desde o início, a legislação que regula a partilha dos royalties tem apresentado 

conflito, e a inflamada discussão sobre as perdas e ganhos que envolvem a distribuição 

dos royalties, o aumento nas arrecadações e a descoberta da bacia do pré-sal, serviu 

para provocar o aumentou desse conflito. Ao que tudo indica essa agitação que 

envolve o novo marco regulatório tende a aumenta, pois com a exploração da bacia do 

causados ao meio ambiente por essas indústrias;  (Redação dada pela Lei nº 11.921, de 2009) (Vide 
Decreto nº 7.403, de 2010) 
II - quando a lavra ocorrer na plataforma continental: 
a) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento aos Estados produtores confrontantes; 
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento aos Municípios produtores confrontantes; 
c) quinze por cento ao Ministério da Marinha, para atender aos encargos de fiscalização e proteção das 
áreas de produção; (Vide Decreto nº 7.403, de 2010) 
d) sete inteiros e cinco décimos por cento aos Municípios que sejam afetados pelas operações de 
embarque e desembarque de petróleo e gás natural, na forma e critério estabelecidos pela ANP; 
e) sete inteiros e cinco décimos por cento para constituição de um Fundo Especial, a ser distribuído 
entre todos os Estados, Territórios e Municípios; 
f) 25% (vinte e cinco por cento) ao Ministério da Ciência e Tecnologia para financiar programas de 
amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico aplicados à indústria do petróleo, do gás 
natural, dos biocombustíveis e à indústria petroquímica de primeira e segunda geração, bem como para 
programas de mesma natureza que tenham por finalidade a prevenção e a recuperação de danos 
causados ao meio ambiente por essas indústrias. (Redação dada pela Lei nº 11.921, de 2009) (Vide 
Decreto nº 7.403, de 2010) 
13 RIBEIRO, Marilda Rosado de Sá, Direito do Petróleo: as joint ventures na indústria do petróleo, 2ª 
edição, Rio de Janeiro, Renovar, 2003, pg. 233. 
14 FONTES, Karolina dos Anjos. O desafio constitucional da distribuição dos royalties de petróleo da 
bacia do Pré-sal para promoção de políticas públicas. Natal: Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, Dissertação de mestrado, 2010, pg. 98. 
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pré-sal a arrecadação das rendas petrolífera aumentará absurdamente nos próximos 

anos.15 

 

 

2. A descoberta do pré-sal no Brasil 

 

Com o novo modelo de competição global, far-se-ia necessário que os países, 

sobretudo os emergentes, se libertassem de certas amarras estruturais e 

desenvolvessem novas técnicas de atuação econômica. O Brasil teve êxito no ramo 

petrolífero, alcançou o título de país autossuficiente em petróleo e se tornou pioneiro 

nas tecnologias de exploração petrolífera em águas profundas e ultraprofundas, 

passando a ter um valor maior no mercado internacional, vez que, nos dias atuais, o 

referido recurso energético é símbolo do desenvolvimento econômico em todo o 

mundo. 

A desestatização possibilitou a contratação, pela União, de empresas privadas 

para executar a atividade de exploração das jazidas petrolíferas, tal afrouxamento do 

modelo de concessão instigou a livre concorrência e concentrou a atuação da 

Petrobras nas atividades mais rentáveis, sobrando, assim, mais tempo para realização 

de novas pesquisas16.  

No final de 2007, com a realização de pesquisas para localizar hidrocarbonetos 

na costa marítima, a Petrobrás descobriu o megacampo de Tupi, na Bacia de Santos, 

que era uma nova estrutura geológica de reservatório de petróleo com trilhões de 

metros cúbicos, localizada abaixo de uma espessa camada de sal, que demonstra ser 

bastante rentável e capaz de transformar o país em um dos maiores produtores de 

petróleo do mundo, como a Arábia Saudita, a Rússia, o Irã, o Kuwait, entre outros 

países 17. 

15 Ibid., 101. 
16 QUINTAS, Humberto, em A história do petróleo no Brasil e no mundo, Editora Freitas, 2010,   pg. 93. 
17  RIBEIRO, Elaine. Direito do petróleo, gás e energia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, Pg 296. 
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 O referido reservatório denominado Pré-Sal 18  é considerado a grande 

descoberta dos últimos anos na história do petróleo e representa uma nova fase na 

atividade exploratória do petróleo e seus derivados. 

Salienta-se que o termo “pré” de Pré-Sal refere-se à temporalidade geológica e 

não à profundidade, conforme dita os ensinamentos do engenheiro de petróleo Lucas 

K. Oliveira: 

 

[...] considerando que a perfuração do poço é feita a partir da 
superfície o petróleo do pré-sal é considerado subsal, pois está 
abaixo da camada de sal. Contudo, a classificação destas rochas 
segue a nomenclatura da Geologia, que se refere à escala temporal 
em que os diferentes estratos rochosos foram formados.  A rocha-
reservatório do pré-sal foi formada antes de outra camada de rocha 
salina, que cobriu aquela área milhões de anos depois, ou seja, mais 
recentemente na escala de tempo geológica. 

 

Nos dias atuais o Pré-Sal é considerado uma realidade que eleva o Brasil a uma 

posição estratégica frente à grande demanda por fontes energéticas, as quais na 

atualidade movimenta a economia mundial e representa o desenvolvimento 

econômico das próximas décadas, portanto, é de tamanha relevância para o 

crescimento do país.  

 

 

2.1. A exploração da bacia do Pré-sal: um novo marco regulatório? 

 

Conhecida pela sua capacidade de inovação tecnológica para superar os 

desafios naturais e viabilizar a extração e o transporte do petróleo e seus derivados em 

situações extremas, a indústria do petróleo se depara com mais um desafio: explorar a 

camada do pré-sal em busca da energia negra. 

18 O pré-sal é uma camada de sal que abrange o litoral do Espírito Santo a Santa Catarina, ao longo de 
800 quilômetros de extensão por até 200 quilômetros de largura, em lâmina d’água que varia entre 1,5 
mil e 3 mil metros e soterramento entre 3 mil e 4 mil metros, neste soterramento está inclusa a camada 
de sal que pode variar de algumas centenas de metros a 2 mil metros. Disponível em: 
< http://essentiaeditora.iff.edu.br/index.php/BolsistaDeValor/article/download/2393/1282> Acesso em: 
01 julho 2013. 
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A descoberta da camada do pré-sal e o domínio de tecnologias eficazes à sua 

exploração, faz eclodir um grande aumento na produção de energias advindas do 

petróleo, daí surge à necessidade de um novo instituto que regule sobre a atividade de 

extração e utilização dos recursos provenientes da camada do pré-sal brasileira, bem 

como sobre a distribuição das riquezas oriunda dessa atividade. Diante disso, Marilda 

Ribeiro destaca que: 

 

[...] O Petróleo é um bem estratégico para a segurança energética dos 
Estados, gerando uma tendência a regulação intensa pelos Estados 
produtores, que enfatiza o aspecto territorial- local da atividade petrolífera 
e ocasiona muitas vezes a adoção de soluções próprias de economias 
centralmente planejadas como necessária para regulação do mercado. Por 
outro lado, é uma organização muito lucrativa, mas que exige muitos 
investimentos e recursos tecnológicos para a sua consecução, de forma que 
a indústria do petróleo se torna um ambiente propicio à expansão de 
transnacionalização do capital e à busca de liberdade pra livre atuação das 
forças do mercado. Essas importantes características da indústria do 
petróleo constantemente se interpenetram e causam reflexos na ordem 
jurídica dos países que contam com reservas de hidrocarbonetos. 

 

Diante do contexto diferenciando da exploração e lucros oriundos da bacia do 

Pré-sal tem surgido diversas situações que a Lei do Petróleo, nº 9.479/97,  não regula, 

assim, para assegurar a divisão justa e eficiente dos rendimentos da atividade 

petrolífera, foi proposto um novo modelo regulatório que visava garantir uma melhor 

gerência das atividades exploratórias. 

O governo brasileiro, sob o comando do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 

inicia o processo de criação de um marco regulatório, tendo como alicerce os 

seguintes objetivos: (i) fortalecer a segurança nacional e evitar conflitos com países 

estrangeiros; (ii) permitir melhor regência da União sobre a exploração das jazidas e 

dos recurso oriundos da exploração de petróleo e derivados. (iii) crias parâmetros 

exploratórios, tendo em vista a necessidade de preservar as reservas que estão em 

fase de descoberta para a geração atual e futura; (iv) melhorar a distribuição de renda 

e desenvolver as regiões brasileiras; e por fim (v) fortalecer o papel do país na 

economia nacional e internacional 19. 

19  RIBEIRO, Elaine. Direito do petróleo, gás e energia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, pg 301. 
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Visando um maior e eficiente desempenho das atividades petrolíferas no país, 

são propostos projetos de lei que representam um novo passo para a construção do 

marco regulatório. 

A nova proposta de mudança no marco regulatório gerou fervorosos embates, 

que discutiam sobre um novo modelo contratual e um regime diferenciado de partilha 

de produção, sob a argumentação de que se não existem os mesmos riscos 

exploratório, o governo poderia aumentar a arrecadação e o controle sobre as 

reservas de petróleo20. Iniciava-se então mais uma fase no histórico do petróleo, o 

marco regulatório do Pré-sal.  

 

 

2.2. A legislação brasileira do Pré-sal: tendências e modificações. 

 

A descoberta da bacia do pré-sal trouxe novos dilemas para os órgãos 

responsáveis pela regulação da exploração petrolífera no Brasil, como adaptar à nova 

realidade os mecanismos de extração do petróleo e a distribuição mais justa e 

igualitária da riqueza decorrente da exploração dessa fonte de energia? São 

questionamentos como esse que movem a atual política reguladora do petróleo no 

Brasil. Considerado como matriz energética que movimenta bilhões, o petróleo pode 

modificar a economia da sociedade brasileira, assim se justifica tamanho interesse que 

as entidades federais possui diante da regulamentação da exploração do pré-sal e da 

distribuição das riquezas oriundas dele.21 

Salienta-se que nos dias atuais a federação brasileira pode contar com uma 

posição privilegiada na economia mundial, pois ao alcançar o título de grande produtor 

petrolífero passou a desenvolver alta tecnologia exploratória, e também a conquistar a 

estabilidade política e jurídica no âmbito nacional e internacional22. 

20 FONTES, Karolina dos Anjos. O desafio constitucional da distribuição dos royalties de petróleo da 
bacia do Pré-sal para promoção de políticas públicas. Natal: Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, Dissertação de mestrado, 2010, pg. 103. 
21 GUERRA, Sidney; FERREIRA JUNIOR, Lier Pires. Direito internacional ambiental e do petróleo. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2009. Pg.267 
22 FONTES, 2010, loc. cit. 
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Para Marilda Ribeiro 23 , especialista em Direito do Petróleo, a evolução 

tecnológica e o surgimento de novas situações não regidas expressamente pelas 

normas vigentes exigem uma resposta adequada do ordenamento jurídico. Este é o 

caso dos horizontes estratigráficos do pré-sal, diante dos fervorosos debates a cerca 

do direito de obtenção da camada pré-sal surge a necessidade de moldar ou recriar um 

novo sistema regulatório: 

 

O modelo brasileiro vem sendo bem-sucedido em seus 11 anos de 
existência. A despeito de seu sucesso, diversas alternativas de mudança 
foram propostas para a criação de um subsistema regulatório específico do 
pré-sal. Inspirado pelo modelo norueguês do SDFI – State Direct Financial 
Interest e da companhia estatal PETORO [...] 

 

Os hidrocarbonetos são bens sujeitos a uma dupla e intensa valoração, a 

geopolítica e a comercial. Por um lado os Estados “produtores” tendem a enfatizar o 

aspecto territorial ao direito dos rendimentos provenientes da exploração do petróleo. 

Por outro, é uma atividade que requer muito investimento e recursos tecnológicos 

para sua consecução, de modo que precisa do capital de mercado. Segundo Marilda 

Ribeiro, advogada especialista em direito marítimo, características da indústria 

petrolífera como a ingerência governamental, internacionalidade, capital intensivo e 

dinamicidade tecnológica constantemente se interpenetram e causam reflexos na 

ordem jurídica do país24. 

Os debates a cerca do novo marco regulatório circunda sob três óticas 

principais: a do governo, a dos empresários do petróleo e a dos Estados “produtores”. 

Cada qual tentando garantir seus interesses25. 

Nessa esteira, têm-se, ainda, posicionamentos distintos sobre o modelo 

regulatório brasileiro, pesquisadores que acompanham o desenvolvimento da 

indústria petrolífera internacional como Marilda Ribeiro, acredita que preenchendo as 

lacunas do atual modelo regulatório brasileiro, o mesmo é capaz de regular 

23 RIBEIRO, Marilda Rosado de Sá (org.). Novos rumos do direito do petróleo. Rio de janeiro: Renovar, 
2009, pg. 152. 
24 RIBEIRO, 2009, loc. cit. 
25 RIBEIRO, 2009, op. cit., pg. 153. 
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satisfatoriamente os horizontes do pré-sal e que os modelos alternativos propostos 

possuem riscos substanciais de insucesso. 

Assim, Ribeiro compartilha da opinião de que: 

 

O modelo brasileiro vem sendo bem-sucedido no incremento da produção 
petrolífera brasileira, no desenvolvimento da indústria brasileira de bens e 
serviços voltados a esse setor e acarretou grande incremento das receitas 
públicas decorrentes do government take e também dos tributos direta ou 
indiretamente incidente. Sua manutenção agrega, ainda, uma reputação aos 
país como destino seguro para capitais estrangeiros, gerando maiores 
incentivos à continuação de investimentos no Brasil. 

 

Como também, há quem defenda a mudança no marco regulatório. No plano 

fático se verifica que o Pré-sal é uma realidade capaz de gerar situações inéditas, 

havendo, portanto a necessidade de norma jurídica que garanta o efetivo 

aproveitamento dos recursos advindos da produção do petróleo para o 

desenvolvimento social do país, como também de proporcionar aos agentes 

econômicos a segurança indispensável para realização de seus investimentos26. 

O modelo regulatório brasileiro de exploração e produção do petróleo previsto 

na Lei nº 9.478/1997 está centrado na figura do contrato de concessão, dividido em 

duas grandes categorias: licenças e contrato de exploração. Tal modelo é classificado 

como um sistema de taxas e royaties, onde as companhias de petróleo desenvolvem as 

atividades de exploração e produção por sua própria conta e risco, como dispõe o 

Art.26 da referida lei “[...] produzir petróleo ou gás natural em determinado bloco, 

conferindo-lhe a propriedade desses bens, após extraídos...”. E, caso descubram 

hidrocarbonetos, tem a propriedade da produção e pagam tributos ao ente estatal 

para usufruto27. 

A proposta de modelo regulatório para o Pré-sal discute, em resumo,  sobre um 

novo modelo contratual e um regime diferenciado de partilha de produção, visto que 

diante da diminuição dos riscos, poderia o governo, aumentar a arrecadação e o 

controle sobre as reservas de petróleo28. 

26 RIBEIRO, Elaine. Direito do petróleo, gás e energia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, pg. 296. 
27 BRASIL. Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997. 
28 RIBEIRO, op. cit., pg. 297. 
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De acordo com as pesquisas feitas na bacia do pré-sal espera-se que os 

rendimentos decorrentes da exploração do óleo mineral, os royalties, venham a dobrar 

em poucos anos. Fazendo crescer cada vez mais o interesse por uma legislação que 

regule sobre a distribuição dos royalties29. 

 

 

2.3. A proposta de modelo regulatório para o Pré-sal 

 

A instituição de um novo marco regulatório visa alcançar interesses dos entes 

públicos e particulares, a União e os entes federados requer uma maior participação 

nos lucros e as empresas concessionárias esperam a redução dos riscos e um 

consequente aumento nos ganhos decorrentes dessa exploração30.  

Como consequência da rentabilidade gerada pela exploração do pré-sal surge 

diferentes movimentos sociais, sindicatos, políticos de partidos diversos, grupos de 

esquerdas e nacionalistas, além de associações civis, grupos de intelectuais e 

acadêmicos, insatisfeitos com o atual modelo regulatório que requerem a divisão 

equitativa dos royalties31. 

A polêmica sobre a divisão dos royalties oriundos da extração do petróleo do 

Pré-sal iniciou com o pronunciamento do governo a cerca de um novo marco 

regulatório para a exploração do hidrocarboneto no Brasil, determinando que as 

bacias do pré-sal fossem licitadas pelo regime de partilha e não mais por concessão32. 

Ocorre que, os parlamentares dos Estados “não produtores” viram na proposta 

de mudança a oportunidade de dividir os rendimentos igualitariamente entre Estados 

e municípios, sem quaisquer privilégios para os ditos “produtores”, modificando 

inclusive os contratos já existentes33. 

29 SERRA, Rodrigo. Contribuição para o debate acerca da distribuição dos royalties petrolíferos no 
Brasil. Tese de doutorado. Campinas: Instituto de Economia, Doutorado em Economia Aplicada, 2005. 
30 RIBEIRO, Marilda Rosado de Sá (org.). Novos rumos do direito do petróleo. Rio de Janeiro: Renovar, 
2009. Pg. 151 
31 WIKIPÉDIA. Desenvolvido pela Wikimedia Foundation. Apresenta conteúdo enciclopédico. Disponível 
em:  <http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9-sal> Acesso em: 21 julho 2013. 
32 O Senado e o desafio da exploração do Pré-sal. Revistas de audiências públicas do Senado Federal. 
Ano 1 Nº 1, Abril 2010. Disponível em < www.senado.gov.br/jornal > Acesso em 21 julho 2013. 
33 Idem anterior 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 06/2014, p.140 a 171 Jun/2014 | www.pidcc.com.br 

                                                           

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9-sal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9-sal


ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
OS ROYALTIES DO PETRÓLEO: ASPECTOS LEGAIS, POLÍTICAS PÚBLICAS E SUA DISTRIBUIÇÃO 
JUSTA E IGUALITÁRIA.  

154 
 

No entanto, para propor a nova regulação o governo recomendou que fossem 

mantidos e respeitados os contratos de concessão em vigor. E que fosse submetido a 

apreciação não apena um, mas pelo menos três projetos de lei34. 

E assim foi feito, de um Projeto de Lei que visa instituir o sistema de partilha de 

produção para o Pré-sal e demais áreas estratégicas (PL 5938/09); outro projeto que 

sugere a criação de empresa estatal para partilhar a produção, em representação ao 

governo (PL 5939/09); mais um dispondo sobre a criação de fundo governamental a 

ser partilhado com a anuência do governo (PL 5941/09); e por fim, mas não menos 

importante, um Projeto de Lei que determinava que a Petrobras poderá ser 

diretamente contratada, sem participar de procedimento licitatório, para explorar e 

produzir em determinadas áreas, (PL 5941/09) alcunhado de “cessão onerosa”.35 

 

 

2.3.1. Do Projeto de Lei nº 5938/09 

 

Este projeto de lei institui o sistema de partilha de produção nas áreas que 

ainda não foram licitadas na bacia do Pré-sal e nas áreas estratégicas36, conforme 

decidido pelo Conselho Nacional de Política e Energética. 

O mesmo, “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 áreas estratégicas, altera dispositivos da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 

1997, e dá outras providências”37. 

A principal diferença entre o antigo regime de concessão e o novo regime de 

partilha é que no primeiro as empresas concessionárias assumem integralmente os 

riscos da exploração, tendo a propriedade integral da lavra em caso de êxito, e 

pagando ao governo tributos e taxas de participação. No segundo, também, os riscos é 

34 Idem anterior 
35 Transcrevendo as palavras de QUINTAS, Humberto, em A história do petróleo no Brasil e no mundo, 
Editora Freitas, 2010, pg. 99. 
36 O referido projeto de lei pode ser considerado falho, vez que não define “áreas estratégicas”, abrindo 
margens para que virtualmente qualquer área seja considerada estratégica pelo CNPE. 
37 BRASIL. Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997. 
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da contratante, contudo, caso venha a ter sucesso na atividade exploratória a União 

ressarcirá seus investimentos, caso o rendimento exceda tal compensação deve ser 

partilhada entre o governo e a empresa38. 

Segundo Humberto Quinta39, ao propor a instituição do regime de partilha de 

produção por meio de lei ordinária, e não por emenda constitucional, o Projeto de Lei 

nº 5938/09 é polêmico no que tange a sua constitucionalidade. Visto que a 

Constituição Federal, em seu Art. 177 40 determina que a atividade de exploração e 

produção de recursos minerais será de exclusividade da União. 

 

 

2.3.2. Do Projeto de Lei nº 5939/09 

 

Esse projeto propõe a criação de uma empresa estatal para representar o 

Estado junto ao novo sistema de partilha de produção, a Empresa Brasileira de 

Administração de Petróleo e Gás Natural S.A – PETRO-SAL. 

De acordo com o Projeto de Lei nº 5939/09 a PETRO-SAL será vinculada ao 

Ministério de Minas e Energia, seu número de cargos será fixado por Decreto e sua 

receita será proveniente da parcela administrativa a que tem direito nos contratos de 

38 FONTES, Karolina dos Anjos. O desafio constitucional da distribuição dos royalties de petróleo da 
bacia do Pré-sal para promoção de políticas públicas. Natal: Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, Dissertação de mestrado, 2010, passim.                                                                                                                                                                                                
39 QUINTAS, Humberto, em A história do petróleo no Brasil e no mundo, Editora Freitas, 2010,   pg. 107 
40 Art. 177. Constituem monopólio da União: 
I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos; (Vide 
Emenda Constitucional nº 9, de 1995) 
II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; 
III - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas nos 
incisos anteriores; 
IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo 
produzidos no País, bem assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e 
gás natural de qualquer origem; 
V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de 
minérios e minerais nucleares e seus derivados, com exceção dos radioisótopos cuja produção, 
comercialização e utilização poderão ser autorizadas sob regime de permissão, conforme as 
alíneas b e c do inciso XXIII do caput do art. 21 desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 49, de 2006) 
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partilha de produção, nos contratos de comercialização do petróleo e gás natural, 

como também de recitas oriunda de aplicações financeiras. 

A mesma ficará proibida de executar atividade de E&P, direta e indiretamente,e 

não caberá a ela a responsabilidade pela execução das atividade de exploração, 

desenvolvimento e produção, mas atuará na gestão dos contratos de partilha de 

produção e terá o “poder de veto e voto de qualidade”41. 

Será ainda, outorgada a essa empresa plenamente estatal as seguintes 

competências: (i) de gestor do contrato de partilha de produção; (ii) função de agente 

comercializador, responsável em contratar a empresa vendedora do hidrocarboneto; 

(iii) deve representar a União nos acordos de individualização da produção, quando as 

jazidas da área do Pré-Sal ou de áreas estratégicas ainda não "concedidas" ou 

"partilhadas" (expressões do próprio projeto). 

 

 

2.3.3. Do Projeto de Lei nº 5940/09 

 

Cria o Fundo Social – FS, que segundo ao projeto de lei, terá natureza contábil e 

financeira, sendo vinculado à Presidência da República. E terá como finalidade 

“constitui fonte regular de recurso para a realização de projetos e programas nas áreas 

de combate à pobreza e desenvolvimento da educação, da cultura, da ciência e 

tecnologia e da sustentabilidade ambiental”42  

 

O Art. 2º dispõe os objetivos do Fundo Social: 
 
Art. 2º O FS tem por objetivos: 
I - constituir poupança pública de longo prazo com base nas receitas 
auferidas pela União; 
II - oferecer fonte regular de recursos para o desenvolvimento social, na 
forma de projetos e programas nas áreas de combate à pobreza e de 
desenvolvimento da educação, da cultura, da ciência e tecnologia e da 
sustentabilidade ambiental; e 

41 QUINTAS, Humberto, em A história do petróleo no Brasil e no mundo. Rio de Janeiro: Editora Freitas, 
2010, pg. 109 
42  BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 5.940/2009. 
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III - mitigar as flutuações de renda e de preços na economia nacional, 
decorrentes das variações na renda gerada pelas atividades de produção e 
exploração de petróleo e de outros recursos não renováveis. 
Parágrafo único. É vedado ao FS, direta ou indiretamente, conceder 
garantias. 

 

Portanto, todos os recursos cabíveis a União, obtidos com a venda do petróleo 

e gás natural irão obrigatoriamente para o Fundo Social, além dos rendimentos do 

bônus de assinatura e dos royalties. Tais recursos destinar-se-ão a constituir poupança 

pública de longo prazo, para investimentos no combate à pobreza, desenvolvimento 

da educação, cultura, ciência e tecnologia, e sustentabilidade ambiental43. 

O projeto que visa promover as políticas públicas traz a tona uma reflexão: por 

que esperar os rendimentos dos contratos de partilha de produção do Pré-sal, cujo 

potencial só será alcançado daqui a alguns anos, se já há uma distribuição de royalties 

que poderia fomentar o desenvolvimento social do País? 

Portanto, mudar apenas o marco regulatório não deveria ser a única via para 

investir na sociedade brasileira. 

 

 

2.3.4. Do Projeto de Lei nº 5941/09 

 

Conhecido por cessão onerosa de direitos prevê que a União poderá ceder 

onerosamente à Petrobras as atividades de E&P em campos não concedidos e 

localizados no Pré-sal, sem participação em certame licitatório. 

Em compensação, a Petrobras pagaria a supracitada concessão com títulos de 

dívida pública, que provavelmente seriam utilizados pela União para aumentar a sua 

participação no controle da Petrobras. Assim, caso os acionista minoritários não 

tenham condições ou interesse de manter sua participações a Petrobras terá seu 

capital aumentado e a União terá o caminho livre para aumentar a sua participação na 

Petrobras44. 

43 QUINTAS, Humberto, em A história do petróleo no Brasil e no mundo. Rio de Janeiro: Editora Freitas, 
2010, pg. 111. 
44 QUINTAS, Humberto, em A história do petróleo no Brasil e no mundo. Rio de Janeiro: Editora Freitas, 
2010, pg. 193. 
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Ao tecer sua opinião, o procurador federal em atuação na ANP, Daniel Oliveira 

levanta que: 

 

Ao contrário do que se pode pensar, a Petrobras, por meio do Governo 
Fernando Henrique Cardoso, teve grande parte de suas ações vendidas para 
a iniciativa privada, principalmente estrangeira. Desde o fim do Governo 
Fernando Henrique Cardoso o Estado brasileiro detém menos de 33% (trinta 
e três por cento) do capital da Petrobrás. Ou seja, mais de 67% (sessenta e 
sete por cento) da Petrobrás pertencem à iniciativa privada. 
Consequentemente, este percentual dos lucros vai para seus acionistas 
privados, enquanto que menos de 33% (trinta e três por cento) vêm para o 
Estado brasileiro. Entretanto, este manteve o controle da companhia – 
respeitou-se o mínimo de metade mais uma das ações com direito a voto a 
fim de manter a companhia como sociedade de economia mista (Art. 5°, 
inciso III, Decreto-Lei 200/67). 

 

Isso sempre gerou desconforto no Governo Lula. Tendo em vista o grande 

privilégio previsto para a Petrobrás nos projetos de lei referentes ao Pré-sal, o Governo 

entendeu que deveria ter, se não a totalidade, grande parte do capital da Petrobrás. O 

caminho escolhido foi o da capitalização da companhia. 

Cabe mencionar que um dos motivos para esse tratamento favorecido foi o de 

obter maior renda para o Estado – até na atividade direta de E&P o Estado estaria – e 

de facilitar o controle sobre os custos das operações. Este último é importantíssimo e 

bastante difícil de ser feito, haja vista todas as manobras de que as petrolíferas podem 

se valer para inflar seus custos – deve-se lembrar que o PL 5.938/09 autoriza o 

reembolso de todo o custo da operação de E&P ao contratado antes do pagamento em 

óleo ao Estado. 

É preciso lembrar que como o petróleo é nosso, a responsabilidade e o deve de 

utilizá-lo da forma mais apropriada também são, portando é dever do cidadão cobrar 

do legislativo a distribuição justa e igualitária dos lucros provenientes da atividade 

petrolífera, bem como exigir a utilização desses rendimentos para a promoção de 

políticas públicas. 

 

 

2.4. O novo modelo de distribuição dos royalties: oriundos da produção petrolífera 

na plataforma continental  
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Apesar de todos os embates gerados para regulamentar o Pré-sal brasileiro, a 

lei que regulamentava a distribuição dos royalties só foi promulgada mesmo em 2010. 

Os supracitados projetos de lei foram percussores na criação do novo marco 

regulatório e ensejaram na criação da Lei 12.351/2010, promulgada no final do ano 

passado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que define as regras para a 

exploração de petróleo na camada do pré-sal.  

O Projeto de Lei nº 5.940/2009 foi o que mais se destacou, pois propunha a 

criação de um Fundo Social – FS, a fim de financiar programas sociais para: combater a 

pobreza, impulsionar o desenvolvimento da educação, da cultura, da ciência e 

tecnologia e da sustentabilidade ambiental. Tal projeto sofreu diversas alterações na 

Câmara dos Deputados com a inserção da emenda mais polêmica pelo Deputado Ibsen 

(PLC 16/2010), vejamos: 

Artigo 45. Ressalvada a participação da União, a parcela restante dos royalties e 

participações especiais oriundos dos contratos de partilha de produção e de concessão 

de que trata a Lei 9.478, de 6 de agosto de 1997, quando a lavra ocorrer na plataforma 

continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, será dividida entre estados, 

Distrito Federal e municípios da seguinte forma: 50% para constituição de Fundo 

Especial a ser distribuído entre todos os estados e o Distrito Federal, de acordo com os 

critérios de repartição do fundo de Participação dos Estados (FPE); e 50% para 

constituição de Fundo Especial a ser distribuído entre todos os municípios, de acordo 

com os critérios de repartição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). 

E no Senado, com a emenda Simon (PLC 7/2010): 

 

Artigo 64. Ressalvada a participação da União, bem como a destinação 
prevista na alínea ‘d’ do inciso II do artigo 49 da Lei 9.478, de 1997, a parcela 
restante dos royalties e participações especiais oriunda dos contratos de 
partilha de produção ou de concessão de que trata a mesma lei, quando a 
lavra ocorrer na plataforma continental, mar territorial ou zona econômica 
exclusiva, será dividida entre estados, Distrito Federal e municípios da 
seguinte forma: 50% para constituição de fundo especial a ser distribuído 
entre todos os estados e Distrito Federal, de acordo com os critérios de 
repartição do Fundo de Participação dos Estados (FPE); e 50% para 
constituição de fundo especial a ser distribuído entre todos os municípios, 
de acordo com os critérios de repartição do Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM)”. 
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Graças a aprovação nas duas casas legislativas, a Lei 12.351/2010 ganhou uma 

emenda que dividia royalties do petróleo explorado no país segundo os critérios do 

Fundo de Participação dos Estados (FPM) e do Fundo de Participação dos Municípios 

(FPM). A chamada emenda Ibsen [Pinheiro, do PMDB do Rio Grande do Sul] previa 

também que os estados que perdessem receitas seriam compensados pela União. 

A recente norma estabelece uma nova fórmula de distribuição de royalties e 

participações especiais oriundas da produção petrolífera na plataforma continental, no 

mar territorial e na zona econômica exclusiva. Aos estados e municípios confrontantes 

com as áreas de exploração não caberão mais as receitas de participação ou 

compensação prevista no art. 20, § 1º da Constituição Federal45, estas passam a ser 

distribuídas, igualmente, entre todos os Estados e Municípios do país. A nova lei prevê 

um rateio mais igualitário dos royalties do petróleo entre os estados de municípios, 

“produtores” e “não produtores”46.  

Quanto aos royalties decorrentes da exploração na plataforma continental, mar 

territorial ou zona econômica exclusiva, a referida emenda mantêm as parcelas 

destinadas a União e prevê uma nova redistribuição da receita destinada aos estados e 

municípios. A fim de compensar a perda de recursos pelos maiores Estados 

“produtores” fora instituída uma compensação, qual seja, a União deve promover o 

repasse da diferença entre as receitas recebidas antes e depois da promulgação da 

nova norma47. 

No dia 15 de março do corrente ano foram promulgadas as partes vetadas da 

Lei 12.351/2010 que institui um novo modelo de distribuição. Pela lei, a União tem sua 

fatia nos royalties reduzida de 30% para 20%. Os estados produtores terão redução de 

26,25% para 20%. Os municípios confrontantes (que fazem divisa com os produtores) 

sofrerão a seguinte redução: de 26,25% passam para 17% e chegam a 4% em 2020. Os 

45 “Art. 20. [...] § 1º. É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 
bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de 
petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros 
recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica 
exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração”. 
46 BRASIL. Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997. 
47 BRASIL. Projeto de lei da câmara, nº 16 de 2010. 
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municípios afetados pela exploração de petróleo também sofrerão cortes: de 8,75% 

para 2%. Em contrapartida, o percentual a ser recebido pelos estados e municípios não 

produtores saltará de 8,75% para 40%48. 

 Veja-se o que mudou de acordo com a Lei 12.351/2010: 

 

ROYALTIES 

 Antes Nova Lei 
União 30 % 20% 

Estados “produtores” 26,25 % 20% 
Municípios “produtores” 26,25 % 17% 
Estados “não produtores” 7% 20% 

Municípios “não produtores” 1,75% 20% 
 

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL 
 Antes Nova Lei 

União 50 % 42% 
Estados “produtores” 40 % 34% 

Municípios “produtores” 10 % 5% 
Estados “não produtores” 0% 9,5% 

Municípios “não produtores” 0% 9,5% 
Fonte: Elaboração do autor a partir do disposto na Lei 12.351/2010 

 

No entanto o recente marco regulatório promulgado em 15 de março de 2013 

não tem agradado a todos, a sua reforma tem especial atenção dos estados 

“produtores” que se sentem prejudicados com o novo modelo de distribuição de 

royalties proposto na nova emenda, visto que a recente proposta de redistribuição dos 

tributos do petróleo entre União, estados e municípios, aumenta o repasse de dinheiro 

para estados e municípios “não produtores” e reduz a parcela destinada aos estados e 

municípios “produtores”. 

Diante da insatisfação os principais estados onde há extração de petróleo (Rio 

de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo) aguardavam ansiosamente a publicação da lei 

no Diário Oficial para ingressar com ações contra a nova legislação. O Estado do Rio de 

Janeiro ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade para impedir a efetividade da lei, 

que foi acolhida pela ministra do Supremo Tribunal Federal – STF, Carmém Lúcia. A 

48 BRASIL, Lei 12.351/2010. 
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ministra concedeu liminarmente a suspensão da nova Lei nº 12.734/2012, e justificou 

que a nova lei pode comprometer as finanças do Estado do Rio de Janeiro49.  

A sentença proferida por só poderá ser derrubada pela maioria dos ministros 

do STF. A votação da liminar acontecerá quando o presidente Joaquim Barbosa, 

coloca-la em pauta, o que não aconteceu até agora.  

 

 

2.5. A (in)constitucionalidade da Lei nº 12.734/2012 (Lei dos Royalties) 

 

A constitucionalidade desse novo marco regulatório tem gerado controvérsias, 

há quem defenda a sua constitucionalidade e os que acreditam na sua irregularidade 

perante o texto constitucional. 

Personalidades do mundo jurídico como o constitucionalista Luís Roberto 

Barroso, argumentam que a Lei dos Royalties,  ao modificar a destinação dada aos 

royalties fere a Constituição Federal de 1988. Ainda, segundo ele, o parágrafo primeiro 

do artigo 21 da constituição assegura aos Estados uma compensação financeira da 

exploração do petróleo e seus derivados, seja em terra ou na plataforma continental. 

Para Barroso "a atividade de exploração de petróleo traz impactos ambientais, 

sociais e econômicos e a constituição prevê uma compensação. A Lei 12734/12 dá aos 

royalties uma destinação distinta, utilizando-os como instrumento de redistribuição de 

renda para os estados “não produtores"50 

Os que compartilham de opinião distinta alegam que estamos a tratar de 

recursos minerais classificados como bens da União, não havendo, portanto, que se 

falar em prejuízo dos entes “produtores”. A redação do art. 20, V e IX, da Constituição 

Federal é clara “os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica 

exclusiva”, além dos “os recursos minerais, inclusive os do subsolo” são bens da União. 

49 STF. Medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.917 de 15 de março de 2013. 
Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticianoticiastf/anexo/adi4917liminar.pdf.> 
Acesso em:15 julho 2013. 
50 STF pode sustar efeito de lei sobre royalties nas próximas semanas. Revista eletrônica O Estadão. 
Março-2013. Disponível em: < http://www.estadao.com.br/noticias/geral,stf-pode-sustar-efeito-de-lei-
sobre-royalties-nas-proximas-semanas,1006630,0.htm> Acesso em: 17 julho 2013 
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Portanto os estados e municípios brasileiros não produzem nem são proprietários das 

riquezas existentes na plataforma continental. 

É pacifico o entendimento do Supremo Tribunal Federal que a exploração da 

plataforma continental não gera prejuízos aos estados e municípios ditos 

“produtores”. Não se trata de tributo, nem de preço público, mas de verba de natureza 

indenizatória.51 

Observa-se que ao longo do presente trabalho o vocábulo “produtor” fora 

utilizado propositalmente entre aspas, para destacar que tais entes por se localizarem 

próximo aos pontos de exploração do petróleo e gás natural do pré-sal se 

autodenominam “produtores de petróleo”. 

Posto que a exploração do petróleo na bacia do Pré-sal se dará em plataforma 

continental, não há que se falar da inconstitucionalidade da lei. A Constituição Federal 

estabelece que os recursos minerais, inclusive os do subsolo, e os recursos naturais da 

plataforma continental e da zona econômica exclusiva são bens da União. E ainda 

assegura aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a participação nos 

resultados das explorações de petróleo e seus derivados, nessas áreas52.  

 

 

3. A importância dos rendimentos decorrentes da exploração do petróleo na bacia 

do pré-sal 

 

3.1. A distribuição justa e igualitária dos royalties  

 

A Lei 12.734/2012 sancionada em 2010 e alterada esse ano, com a 

promulgação das partes vetadas pela Presidente Dilma Rousseff, é um instrumento 

legal para regular e objetivar uma distribuição equitativa, que já era alvo de entraves 

51 Luiz Roberto Barroso opina que [...] na linha da clara posição do STF, que o direito a royalties não 
decorre quer da propriedade do recurso – que sempre é da União – quer da titularidade direta da área 
de produção, mas da circunstância de o Estado e o Município estarem na esfera de impacto ambiental e 
socioeconômico da atividade, por se tratar de seu território ou por serem confrontantes da área de 
exploração.(http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-
content/themes/LRB/pdf/royalties_do_petroleo.pdf) 
52 Vide Art. 20 da CF/88. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 
1988. 
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desde a proposição do Projeto de Lei. Nesse viés, a necessidade de regulamentar o 

rateamento dos royalties é devida a situação em que a indústria petrolífera brasileira 

encontrava-se em 1988, quando foi formulada a atual constituição, a capacidade de 

atuação da indústria do petróleo era oito vezes menor.53 

Mediante o interesse da União, estados, Distrito Federal e municípios sobre a 

arrecadação das receitas oriundas da atividade petrolífera houve várias propostas de 

modificação ao projeto de lei que embasou a Lei dos Royalties. E mesmo assim houve 

um descontentamento pelos maiores “produtores” de petróleo, como o Estado do Rio 

de Janeiro que ficou insatisfeito com as modificações dos percentuais de divisão dos 

royalties. Vez que nos antigos contratos de concessão as parcelas concedidas aos 

“produtores” era maior que o percentual proposto nos novos contratatos sob o regime 

de partilha.54 

Segundo Elaine Ribeiro55 a corrente que apoia os “produtores” defende que as 

compensações e demais receitas devem ser recebidas e parcela maior pelos 

“produtores”, pois são eles que sofrem a ação direta da exploração, que na maioria 

das vezes causam lesões ao meio ambiente. Já a outra corrente alicerça o novo modelo 

de distribuição ao fato de que a camada do Pré-sal está localizada na plataforma 

continental e, portanto, não faz parte do território dos ditos “produtores”. 

Portanto a constitucionalidade está presente na partilha justa e igualitária, 

como defende o governador Tarso Genro: 

 

A nossa estrutura constitucional traz no seu núcleo o conceito de União 
Federal, que parte da continuidade da integração do território e do 
compromisso dos estados federados. Portanto, não há motivo para haver 
uma separação do subsolo do País. Afinal, o processo de composição 
histórica e ancestral das jazidas não respeitava os limites atuais de cada 
estado. 

53 FONTES, Karolina dos Anjos. O desafio constitucional da distribuição dos royalties de petróleo da 
bacia do Pré-sal para promoção de políticas públicas. Natal: Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, Dissertação de mestrado, 2010. 
54 SERRA, Rodrigo Valente. Distribuição das Rendas Petrolíferas no Brasil: uma sistematização crítica 
das alternativas em debate nas casas legislativas nacionais. Tese de doutorado. Campinas: Instituto de 
Economia, Doutorado em Economia Aplicada, 2005. Disponível em: 
<http://www.uff.br/macaeimpacto/OFICINAMACAE/pdf/13_RodrigoSerra.pdf> Acesso em: 17 julho 
2013. 
55 RIBEIRO, Elaine. Direito do petróleo, gás e energia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, Pg 311. 
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Genro acrescentou, ainda, “que caso a exploração das jazidas cause algum 

problema ambiental ou de ordem organizacional para os estados que seja estabelecida 

uma contrapartida justa”56, pois o principal objetivo do novo regimento é a utilização 

dessa receita para promover projetos e programas no intuito de alavancar o 

desenvolvimento social. 

No estudo sobre o novo modelo de distribuição dos royalties “Proposta para os 

royalties desafia proporcionalidade” argumenta-se que princípios basilares, em 

especial a proporcionalidade são essenciais para garantir a efetiva pretensão da lei, a 

partilha justa e igualitária. Assim, a mesma pretensão de “justiça federativa” dos entes 

“não produtores” poderia ser realizada, por exemplo, mediante um redesenho do 

Fundo de Participação dos Estados. O mesmo estudo afirma que em entendimento do 

Supremo Tribunal Federal, os royalties são receita originária dos estados e municípios 

e não apenas um repasse de verbas. Portanto, os entes federativos que exigem a 

compensação que o artigo 20 da Constituição Federal lhes garante não estão pedindo 

uma caridade à União, apenas exigindo direitos57.  

Para Wellington Dias, autor do PLS 448/2011 que deu origem à Lei 

12.734/2012: 

A população brasileira, em sua ampla maioria, está consciente que é um direito 

dela se beneficiar com as riquezas geradas pelo petróleo. Afinal, nossa Constituição é 

bem clara ao afirmar que os recursos naturais existentes em plataforma continental e 

em zona econômica exclusiva pertencem à União. Portanto, é patrimônio de todos os 

brasileiros, independente de onde viva. 

Em seus territórios, Rio de Janeiro e Espírito Santo não produzem uma gota de 

petróleo. Então, como são produtores? É justo receberem 96% do total que, pela 

Constituição, pertence a todos os outros municípios brasileiros? 

56 JUS BRASIL. Ato público defende distribuição igualitária dos royalties de petróleo. Disponível em: 
<http://al-rs.jusbrasil.com.br/noticias/2851591/ato-publico-defende-distribuicao-igualitaria-dos-
royalties-do-petroleo> Acesso em: 17 julho 2013 
57  BORNHOLDF, Rodrigo Meyer; FONTOURA, João Fábio. Proposta para os royalties desafia 
proporcionalidade. Revista Consultor Jurídico, 11 de abril de 2013. 
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Em primeiro lugar, uma questão precisa ficar bem clara: a Lei dos Royalties não 

deixa os estados confrontantes - no caso Rio de Janeiro e Espírito Santo - à míngua, 

como foi alardeado nos meios de comunicação. Tivemos o cuidado de assegurar que 

esses estados e municípios continuassem recebendo exatamente o mesmo que 

receberam em 2011. 

Portanto, eles não perdem. Apenas deixam de ganhar em demasia. 

Continuarão recebendo uma fatia bem maior desses royalties, já começando com 40% 

em 2012. Esse percentual vai diminuindo gradativamente ao longo dos anos, chegando 

em 2020, com 26%. O que, em 2013, corresponderá a R$ 14 bilhões58. 

Como a proposta determina a distribuição dos recursos da exploração do 

recurso natural entre todos os estados e municípios de acordo com os critérios dos 

fundos de participação. Precisamos avançar, especialmente, em duas questões: na 

partilha justa, igualitária e proporcional, e na aplicação correta destes recursos, pois o 

Brasil precisa enfrentar questões estratégicas para o futuro59. 

 

 

3.2. Royalties: uso para a promoção de políticas públicas 

 

Durante a análise dos projetos de lei a discussão governamental sobre as 

receitas no novo regime, o de partilha de produção, foi a mais fervorosa nas casas 

legislativas. Isto porque a recente Lei nº 12.734/2012 estabelece uma nova fórmula de 

distribuição de royalties e participações especiais que prevê um rateio mais equitativo 

entre os Estado e municípios ditos “produtores” e os “não produtores”, como fora 

tratado. 

Para a especialista em Gestão do Petróleo Elaine Ribeiro a discussão tomou um 

vulto político e esqueceu-se do foco precípuo das receitas decorrentes da exploração e 

produção de petróleo e derivados, que é o desenvolvimento e o crescimento das 

58 NOBLAT, Ricardo. Distribuição justa dos royalties: Quem pode ser contra? Disponível em: 
 <http://oglobo.globo.com/pais/noblat/posts/2013/04/02/distribuicao-justa-dos-royalties-quem-pode-
ser-contra-491883.asp>. Acesso em: 15. julho 2013. 
59 RIBEIRO, Elaine. Direito do petróleo, gás e energia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, Pg 314. 
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políticas públicas no país. Elaine cita ainda um exemplo que deu certo, a cidade árabe 

Doha, capital do Quatar, que destinou as receitas provenientes da exploração do óleo 

negro a projetos de educação e hoje é sede da “Cidade da educação” uma área 

destinada à pesquisa e educação. Também merece destaque o modo de atuação das 

entidades governamentais em Qatar, são investidos milhões, através de parcerias 

públicas e privadas, em tecnologia de ponta e em programas de manutenção do meio 

ambiente, o que favorece o aumento do Produto Interno Bruto – PIB no país.60 

Essa mesma iniciativa pode ocorrer no Brasil, mas vai depender da vontade e 

realização da política brasileira, para que no futuro possamos contar com uma 

educação de qualidade e tecnologias acessíveis a todas as classes. 

Importa dizer que o novo modelo de redistribuição de royalties não depende 

apenas de mecanismos para promoção de uma política mais transparente de aplicação 

dessas receitas, mas também de mecanismo que proporcione uma melhor gerência e 

distribuição dos royalties, dentro de um plano de desenvolvimento sustentável à todos 

os entes federativos brasileiros61. 

Acredita-se que o primeiro passo para a promoção de políticas públicas foi 

dado com a promulgação da Lei dos Royalties que cria o Fundo Social – FS, nele os 

recursos obtidos pela União, com a renda dos hidrocarbonetos, serão utilizados para 

realização de investimentos na educação e tecnologia. Resta esperar que o que fora 

proposto com a criação do Fundo Social seja realizado e obtenha êxito62. 

 

 

Conclusão 

 

O petróleo é uma das fontes de energia mais utilizadas, responsável por grande 

parte do movimento comercial e financeiro no mercado nacional e internacional. Sua 

produção representa um dos principais indicadores de riqueza de um país, 

60  Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Doha> Acesso em: 17 julho 2013 
61 FONTES, Karolina dos Anjos. O desafio constitucional da distribuição dos royalties de petróleo da 
bacia do Pré-sal para promoção de políticas públicas. Natal: Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, Dissertação de mestrado, 2010. 
62 RIBEIRO, Elaine. Direito do petróleo, gás e energia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, Pg 315. 
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proporcionando o alcance de padrões de vida mais elevados. O Brasil é uma das 

regiões contempladas e se destaca como um grande produtor de petróleo, 

principalmente com a descoberta do campo do Pré-sal, que provou ser altamente 

rentável.  

Se essa fonte de energia traz a possibilidade de geração de riqueza, também 

traz um encadeamento de disputas políticas, financeiras e comerciais. De modo que o 

Estado teve que criar um novo marco regulatório para atender as circunstâncias 

advindas com o êxito exploratório da plataforma continental, bem como regulamentar 

sobre a distribuição da rentabilidade dessa atividade. 

Desta feita, o alcance de novas tecnologias para exploração e extração do 

petróleo incentivou a iniciativa privada culminando na quebra do monopólio do 

Estado, que se viu obrigado a criar um instrumento mais moderno para regular e 

fiscalizar situações, antes não regulada pela antiga lei do petróleo, que o atual modelo 

de exploração enfeixa. Considerando que o rateio dos royalties era muitas vezes mal 

utilizado, o Estado, como promotor do desenvolvimento, iniciou a caminhada que 

concebeu um novo marco regulatório para distribuição dos royalties.  

Assim, o presente estudo buscou uma reflexão sobre como os recursos 

oriundos da atividade petrolífera podem ou devem ser empregados para atender aos 

interesses e necessidades socioeconômicas, tanto das presentes quanto das futuras 

gerações. Ou seja, visou elucidar que a justa e eficiente distribuição e aplicação dos 

royalties podem funcionar como mecanismo para a promoção de políticas públicas. 
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