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RESUMO 
 
OLIVEIRA, Anderson Marcio de. A REGULAÇÃO DO UPSTREAM 
PETROLÍFERO BRASILEIRO: um novo marco regulatório para as reservas do 
pré-sal. 2010. 140 f. Dissertação de Mestrado em Direito – Programa de Pós-
Graduação em Direito / Faculdade de Direito do Recife / Centro de Ciências 
Jurídicas / Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2010. 
 
 
Com a descoberta de novos reservatórios de petróleo iniciou-se no país uma 
discussão sobre mudanças na regulação do setor de exploração e produção 
(upstream). Este trabalho analisa os projetos de lei que estão em discussão no 
Congresso Nacional. Traça uma análise histórica da formação da indústria do 
petróleo em âmbito internacional e no Brasil. Discorre sobre as principais 
modalidades regulatórias da indústria do petróleo. Apresenta a atual legislação 
para o upstream brasileiro e apresenta as mudanças por vir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palavras-chave: Upstream. Regulação. Pré-sal. 



ABSTRACT 
 
OLIVEIRA, Anderson Marcio de. THE BRAZILIAN UPSTREAM 
REGULATION: a new regulation for pré-sal . 2010. 140 f. Master degree 
Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Direito / Faculdade de Direito do 
Recife / Centro de Ciências Jurídicas / Universidade Federal de Pernambuco. 
 
 
 
The discovery of new petrol sources has generated much discussion about 
Brazil's natural resource regulations with regards to its exploitation and 
production (upstream). The following thesis evaluates the motions that are 
being discussed by the Brazilian Parliament. It traces a historical analysis of the 
formation of the petrol industry in Brazil and abroad. Taking you through the 
main regulatory modes of the petrol industry. It also shows the current  
legislation of the Brazilian upstream and the changes yet to come. The object is 
to expose  the changes that are likely to be employed to the regulation of the 
Brazilian upstream - such as the creation of the SOCIAL FOUND and 
PETROSAL, the adoption of the PRODUCTION SHAINH AGREEMENT, and 
the capitalization of PETROBRAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Upstream. Regulation. Pre-salt. 
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INTRODUÇÃO 

 

A discussão sobre um novo marco regulatório para as novas reservas 

petrolíferas ganhou destaque quando, na nona rodada licitatória, 41 blocos 

foram retirados do certame por estarem na área denominada de pré-sal. O 

governo entendia que a concessão não seria o regime adequado para a 

exploração naquela região. 

Foi formada uma comissão interministerial para definir quais seriam as 

mudanças legislativas que deveriam ser tomadas e qual o regime deveria ser 

adotado. A preocupação era garantir uma maior apropriação por parte do 

estado brasileiro das riquezas minerais. O resultado do trabalho foi anunciado 

em 31 de agosto de 2009 numa cerimônia na qual foram apresentados quatro 

projetos de lei: um que impõe o regime de partilha de produção para área do 

Pré-Sal, outro um cria o fundo social que receberá o dinheiro da exploração, 

outro que cria uma nova estatal para gerenciar os contratos de partilha e por 

fim o projeto que abre a possibilidade de capitalização da PETROBRAS pela 

cessão onerosa de petróleo por parte da União. 

As características geológicas da área do pré-sal são o baixo risco 

exploratório e o elevado volume das reservas o que para o governo seria 

suficiente para que houvesse uma mudança no marco regulatório sendo 

adotado o regime de partilha de produção. As estimativas apontam a existência 

de reservatórios de 80 bilhões de barris, o que alçaria o Brasil a posição de 

quinto maior país em reservas de petróleo, podendo chegar a 200 bilhões 

número que daria ao país a segunda posição. Todos os números em relação 
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ao pré-sal são apenas expectativas, até o momento a PETROBRAS anunciou a 

descoberta de 10,6 bilhões de barris (DIEESE, 2009, p. 3). 

A proposta de mudança na legislação que trata do setor de exploração 

e produção de petróleo (E&P) tem causado bastante discussão entre os 

agentes atuantes do mercado petrolífero. A pergunta primordial é por que 

alterar o marco regulatório que vem apresentando um resultado bastante 

exitoso para o país? Não há mecanismos na atual legislação que garantam ao 

estado brasileiro uma devida apropriação das riquezas minerais? 

A decisão está nas mãos do Congresso Nacional que está analisando 

os projetos de lei, mas é bastante provável que sejam aprovados e passe a 

vigorar o sistema de partilha no país. O governo tem pressa na aprovação já 

que o ano de 2010 será de disputa eleitoral e a questão do pré-sal tem sido 

usada com fim político o que demonstra um desrespeito ao povo brasileiro e 

suas riquezas já que um assunto dessa natureza merece ser discutido com 

amadurecimento e como proposta de desenvolvimento estado e não de 

governo. 

Esta dissertação tem por objetivo discutir o novo marco regulatório 

para as descobertas do pré-sal para tanto se optou pela divisão do mesmo em 

quatro capítulos. O trabalho está focado no segmento upstream (exploração e 

produção) petrolífero, sendo este setor apenas uma parte da indústria de 

petróleo e gás, que é composta de uma cadeia produtiva mais abrangente 

restringiu-se o objeto de estudo ao E&P. 

No primeiro capítulo se descreve o desenvolvimento da indústria 

petrolífera no contexto mundial e a intervenção estatal na construção desta 

indústria no Brasil. A maneira como essa indústria surgiu e cresceu foi decisiva 
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para os atuais tipos contratuais do E&P. Foi através da medição de força entre 

estados produtores e as grandes empresas internacionais que surgiram os 

atuais modelos regulatórios. Além disso, é preciso destacar que a distribuição 

espacial do petróleo não corresponde à relação reservas x consumo, estando 

os maiores consumidores dessa commodity na eterna procura de novas fontes. 

O segundo capítulo trata dos modelos regulatório-contratuais 

existentes na atual indústria do petróleo. São acordos concebidos para atrair o 

investimento das grandes empresas petrolíferas e garantir a soberania estatal 

sobre o recurso mineral. A tipologia desses acordos foi moldada pela prática 

das relações entre os estados produtores e as empresas exploradoras, 

percebe-se que houve uma evolução nos termos dos contratos e que cada tipo 

contratual corresponde às especificidades de cada país. 

O terceiro capítulo tem por objeto o atual modelo de concessões 

implementado no Brasil através da emenda constitucional nº 9/95, o qual 

possibilitou que empresas passassem a atuar no E&P nacional, acabando com 

o monopólio da PETROBRAS. Este marco regulatório está contido na lei 

9478/97 e continuará em vigor no país, pois a partilha de produção ficará 

adstrita às áreas do pré-sal e as áreas estratégicas. Sendo assim o país terá 

um modelo contratual misto havendo ora o uso de concessões e ora do 

contrato de partilha de produção. 

O último capítulo se refere ao novo marco regulatório para a 

exploração e produção de petróleo no pré-sal e aborda as questões mais 

relevantes sobre a proposta apresentada pelo governo. Outro ponto significante 

é a repartição dos royalties, a arrecadação desta participação deve aumentar 

significativa e os estados-membros querem ter uma parcela maior, além disso, 
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o Brasil é uma federação e o petróleo como bem da União tem que trazer 

benefícios para toda sociedade brasileira e não ficar concentrado apenas nos 

estados produtores. 
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CAPÍTULO I 

A FORMAÇÃO DA INDÚSTRIA PETROLÍFERA 

INTERNACIONAL E BRASILEIRA 

 

Não é demais afirmar que a história do petróleo está atrelada à 

exploração deste mineral. Por se tratar de um elemento natural que não é 

produzido, mas apenas achado na natureza, a indústria petrolífera construiu 

seu legado com base na experiência e nas dificuldades impostas pela extração 

do óleo. 

O modelo de organização da indústria petrolífera teve duas vertentes 

distintas: o modelo americano baseado na exploração patrocinada por 

particulares cujas estratégias levaram a internacionalização da indústria, e o 

modelo que terá como propulsor da indústria o próprio estado nacional, através 

da criação de empresas estatais, especialmente em países em 

desenvolvimento (CAMPOS, 2007, p. 2). 

As reservas petrolíferas não correspondem ao binômio: localização – 

consumo, ou seja, os maiores consumidores do óleo não são os maiores 

detentores do “ouro negro”. Tal fato já foi motivo desencadeador de guerras, 

formação de cartéis e invasão de países com duvidosas promessas de levar a 

democracia a todos os povos do mundo. Para se ter uma idéia da distribuição 

do mineral e de seu consumo 58% do petróleo está na região do Oriente 

Médio, deste percentual 36% se localiza na Arábia Saudita, no entanto o maior 

consumidor são os Estados Unidos responsáveis pela utilização de 25% do 

petróleo e possuem apenas 2% das reservas mundiais (REVISTA 

SUPERINTERESSANTE, set./2009). 
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O fato é que o desenvolvimento de outras indústrias como, por 

exemplo, a automobilística, depende da expansão incessante da indústria 

petrolífera. A busca de novos reservatórios de petróleo e gás é o elemento 

essencial e caracterizador da indústria de petróleo.  

As grandes empresas petrolíferas expandiram seus negócios ao redor 

do mundo e verticalizaram a indústria que tem como características principais o 

risco geológico e a questão geopolítica, já que as maiores reservas petrolíferas 

estão em regiões de intensa instabilidade política.  

É nesse contexto que a exploração do petróleo coloca seu maior 

desafio de um lado empresas privadas ávidas pela exploração de óleo e do 

outro os Estados que possuem a propriedade das reservas. 

A história do upstream1 é bastante elucidativa a esse respeito. De 

acordo com Al Attar (2005, p. 245) dividem-se em três fases os acordos que 

permitem a exploração e produção (E & P) do petróleo. A primeira delas 

denominada de fase de concessão quando as companhias petrolíferas 

internacionais dominavam o setor de upstream através de acordos chamados 

de concessões clássicas em diferentes partes do planeta. Antes da 2ª Guerra 

Mundial, a indústria do petróleo foi dominada por várias décadas por um restrito 

grupo de multinacionais conhecida como as “Sete Irmãs”. Tais empresas 

asseguraram concessões em diferentes regiões como Oriente Médio, Norte da 

África, Ásia e América do Sul, controlando aproximadamente 85% de toda 

produção mundial de petróleo e obtendo lucros espetaculares 

                                                 
1
 A indústria petrolífera é formada por várias atividades que são agrupadas em dois setores o 

upstream que envolve a exploração e produção do petróleo (E&P), e o downstream, que compreende os 

segmentos de transporte, refino, importação, exportação, distribuição e revenda de petróleo e seus 

derivados. 
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A segunda fase é marcada pela nacionalização das economias o que 

desencadeou o aparecimento das companhias nacionais de petróleo e o 

surgimento de tipos contratuais alternativos, a já existente concessão. Entre os 

anos de 1960 a 1970, muitos países incluindo o Kuwait, Irã, Iraque e Venezuela 

nacionalizaram totalmente as concessões e criaram empresas estatais. Outros 

países optaram pela nacionalização parcial através da revisão dos contratos 

forçando uma participação igual nos lucros ou a formação de parceria com a 

empresa nacional.  

Por fim a terceira e atual fase ocorre a reabertura do upstream em 

diversos países para que houvesse investimentos pelas companhias 

internacionais na exploração e produção de petróleo expandido a 

internacionalização da indústria e o desenvolvimento de tecnologia para 

exploração em bacias maduras. Depois de décadas de nacionalização muitos 

países reabriram seu upstream e/ou downstream para investimentos das 

companhias internacionais de petróleo através de novos tipos contratuais 

específicos para o E&P. Esta aproximação entre as empresas petrolíferas e o 

Estado possibilita, a este último, a divisão dos riscos como o investidor, além 

de possibilitar a transferência de tecnologia, experiência e capital. 

A indústria petrolífera não tem atuação internacional desde seu 

nascedouro. Foi a visão do empresário Rockfeller que proporcionou mudanças 

radicais na estrutura de tal indústria. No tópico a seguir se fará uma digressão 

histórica passando da fase inicial da exploração chegando aos dias atuais com 

a abertura do upstream dos países hospedeiros. 
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1.1 INDÚSTRIA DO PETRÓLEO: DA EXPLORAÇÃO 

PREDATÓRIA À ABERTURA DO E&P 

 

A busca pelo petróleo- óleo da rocha - o qual não provinha do reino 

vegetal nem animal teve como fator propulsor a iluminação artificial. Foi a 

explosão populacional e a transformação econômica fruto da Revolução 

Industrial que proporcionaram o aumento na demanda por fontes alternativas 

de iluminação as já conhecida à época, como o óleo vegetal ou a gordura 

animal. Para os que tinham dinheiro o óleo de cachalote, espécie de baleia, era 

a opção de melhor qualidade. No entanto, com a pesca predatória deste animal 

ficava cada vez mais caro a sua caça, sendo necessário ir a grandes distâncias 

resultando em aumento de preço (YERGIN, 1992, p. 7).2 

A descoberta de petróleo ocorreu nos Estados Unidos da América 

(EUA), em 1859, quando Edwin L. Drake, responsável pela sondagem no vale 

de Oil Creek, no estado da Pensilvânia, encontrou óleo à profundidade de 21 

metros e iniciou uma produção diária de 25 barris.  

Apesar de a indústria ter surgido com o poço Drake, o petróleo já era 

velho conhecido da humanidade e servia como fonte de iluminação e 

aquecimento, a partir de ocorrências fortuitas que surgiam naturalmente à 

superfície do solo. Encontram-se referência ao uso do óleo pelos povos da 

Mesopotâmia, há cerca de 5000 anos, com múltiplas finalidades, desde a 

medicina à escultura; inclusive, refere-se que teriam sido usados betumes 

asfálticos para calafetar a Arca de Noé e para cimentar os tijolos com que se 

construiu a Torre de Babel (GOMES, 2008, p.19). 

                                                 
2
 Recomenda-se o livro é de autoria de Daniel Yergin para aprofundamento sobre a história do petróleo. 
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Esta fase inicial da indústria petrolífera será marcada pela competição 

predatória, ocorrendo o surgimento de aventureiros e empresas efêmeras que 

produziam o mais rápido e na maior quantidade possível danificando os poços 

e acarretando sua exaustão prematura. Tal desorganização foi muito 

influenciada pelo contexto legal americano da “regra da captura”, uma doutrina 

baseada na lei britânica (PINTO JUNIOR, 2007, p. 60) 

Yergin (1992, p. 17) exemplifica tal teoria citando que “se um animal ou 

ave de caça migrasse de uma propriedade para outra o proprietário desta 

última estava rigorosamente no direito de matar a caça que encontrasse em 

sua terra”. Aplicada à produção do petróleo, a regra da captura permitia que os 

vários proprietários da superfície sobre um poço qualquer, tivessem permissão 

de extrair todo o petróleo que pudessem, mesmo que drenassem 

desproporcionalmente o poço ou reduzissem o rendimento dos poços 

adjacentes e dos produtores vizinhos. 

No fim de tal período os principais avanços no setor petrolífero foram: 

i) substituição de carroças e cavalos pela ferrovia e oleodutos, reduzindo os 

custos com transporte; ii) descoberta de novos métodos de perfuração, 

proporcionando melhor controle da pressão do gás e redução dos prejuízos; iii) 

o refino, possibilitando a obtenção de vários derivados – este segmento foi 

crucial na expansão posterior da indústria- quando o querosene foi substituído 

peça iluminação elétrica (CAMPOS, 2008, p. 3). 

Em 1870 com a ascensão de Rockfeller no comando da Standard Oil 

Company tem início a segunda etapa da indústria petrolífera. A empresa era o 

maior monopólio da economia americana na passagem do século. O 

empresário inovou no setor petrolífero por ter realizado a integração da 
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indústria o que foi fundamental para a expansão internacional. A integração 

vertical do upstream ao downstream facilitava a administração e repartição dos 

custos e margens ao longo da cadeia produtiva. Nestas condições, a Standard 

Oil conseguiu erigir enormes barreiras à entrada de novas empresas na 

indústria 

Houve nesse período uma atuação monopolista da Standard Oil, em 

1870 a empresa controlava 10% do segmento de refino. Já nos anos de 

1880/90, ela controlava 90% do transporte ferroviário e de oleodutos, 80% da 

capacidade de refino e 90% da rede de distribuição e venda de produtos 

(GIRAUD & BOY DE LA TOUR. In: CAMPOS, 2007, p. 4). 

O surgimento de grandes conglomerados econômicos nas últimas 

décadas do século XIX foi produto da rápida industrialização americana. No 

entanto, tamanha concentração econômica começou a incomodar a sociedade 

americana que pressionava o governo para controlar os excessos do poder 

econômico e político dos grupos empresariais, em especial o do emblemático 

império Rockfeller (PINTO JUNIOR, 2007, p. 62). 

Em 1890 é editado o Sherman Act com objetivo de controlar os 

excessos dos grupos empresariais. Tal legislação terá influência direta na 

Standard Oil que com a decisão da Suprema Corte Americana, em 1911, será 

desmembrada em 33 empresas, entre as quais evoluíram para se tornar as 

maiores sociedades da indústria mundial de petróleo: a Standard Oil of New 

Jersey, depois Esso e Exxon; a Standard Oil of New York, após Mobil Oil; a 

Standard Oil of California, após Socal, após Chevron. 

Além das empresas pertencentes a Rockfeller surgem nos Estados 

Unidos duas novas companhias a partir de descobertas no oeste do país: a 
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Texaco e a Gulf Oil. A Europa também possuirá grandes companhias que 

viriam disputar o mercado internacional, a saber, Anglo-Persian (British 

Petroleum) e Royal Dutch Shell. 

Neste momento a indústria já inicia a sua internacionalização, em 1855 

foi perfurado com sucesso o primeiro poço da concessão Telega Said 

(Sumatra, atual Indonésia). Com essa descoberta houve a criação da 

holandesa Royal Dutch em 1890 que posteriormente se fundiu com a Shell 

formando a inglesa Royal Dutch Shell, com o objetivo de aumentar as 

vantagens em relação à Standard Oil. A estratégia da empresa estava voltada 

para obtenção de reservas na Venezuela (1910), Egito (1911), Rússia (1912), 

EUA (1913) e México (1913). No fim da Primeira Guerra Mundial, 75% da 

produção petroleira mundial, fora do mercado americano, eram controlados 

pelo grupo europeu (CAMPOS, 2007, p. 5). 

A terceira fase evolutiva da indústria do petróleo (1911-1928) será 

marcada pela disputa das jazidas localizadas no Oriente Médio. O governo 

americano apoiou empresas de petróleo que utilizassem a estratégia de 

obtenção de reservas no exterior, uma vez que os EUA não tinham acesso às 

concessões dos grandes produtores do Oriente Médio. A rivalidade americana 

com as concorrentes européias aumentou tendo como conseqüência uma alta 

competição oligopolística. Tal disputa reforçou a pressão pela busca de novas 

fontes de suprimento na América Latina, no Oriente Médio e na Ásia, quer para 

explorar, quer para adquirir a produção existente. 

As grandes empresas perceberam a necessidade de disciplinar o 

desenvolvimento da indústria petrolífera, a superprodução e a guerra de preços 

eram prejudiciais a todos. Nesse sentido Adriana Fiorotti Campos (2007, p. 6): 
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Os grandes players observavam que o controle de suprimento de 
petróleo era importante para que não ocorressem superprodução e 
guerra de preços. Logo, novas formas institucionais foram sendo 
formuladas para o setor, tais como o sistema de concessões, definindo 
o direito de propriedade e o controle das reservas pelas grandes 
empresas nos países hospedeiros; e a formação de consórcios, 
coordenando o monopólio de forma a impedir a competição predatória. 
A associação das empresas em consórcio foi uma estratégia 
compartilhada com toda a indústria do petróleo devido basicamente ao 
controle geográfico, ao acesso às reservas e ao potencial geológico 
promissor na região do Oriente Médio (...). 
 
 

Os consórcios ou associações (consortia) foram concebidos como o 

principal instrumento de regulação das relações entre as empresas. O Iraq 

Petroleum Company (IPC), primeiro consórcio fundado, em 1928, reuniu as 

maiores petrolíferas americanas e européias, tendo papel decisivo no 

desenvolvimento da indústria petrolífera, pois: i) marcou definitivamente o 

ingresso de empresas americanas no Oriente Médio, ii) serviu de referência 

para a formação de associações empresariais em outras regiões, iii) consagrou 

a propriedade e o controle conjunto da gestão como mecanismo de prevenção 

da competição, antecipando a organização do cartel internacionalizado. 

O consórcio precedeu o Acordo de Achnacarry3, que dividia os 

mercados mundiais e consolidava as posições obtidas pelas majors4 do 

petróleo. A partir da formação do cartel das “Sete Irmãs5, considerado um 

modelo de regulação privada, ocorre a expansão relativamente estável do setor 

que foi interrompido no Choque de Petróleo de 1973. 

                                                 
3
 O Acordo de foi assinado no castelo de Achnacarry, Escócia, em 17/02/1928 estavam presentes os 

presidentes da Shell, Esso e Anglo-Iranian (BP) e seria mais tarde ratificado pelos outros quatro 

presidentes das companhias restantes Texaco, Gulf, Mobil e Socal. Neste documento se corroborou a 

estratégia de atuação em grupo, alinhando os preços no mercado de acordo com os interesses do grupo 

(BUAMBUA, 1996, p. 8). 
4
 As companhias de petróleo podem ser divididas em majors e minors. As majors definiram o modelo de 

desenvolvimento da indústria. Por sua vez as minors entraram no mercado somente das décadas de 1950-

60 (CAMPOS, 2007, p. 13). 
5
 As “Sete Irmãs” eram formadas pelas seguintes empresas: Shell, BP, Gulf, Texaco, Esso, Mobil e a 

Socal (BUAMBUA, p. 8). 



22 

 

Até o início dos anos 60 o cartel das Sete Irmãs controlava cerca de 

90% das reservas de petróleo através de contratos de concessão com os 

países que dispunham das reservas. Assim asseguravam o aprovisionamento 

de petróleo para as refinarias localizadas em diferentes países, garantindo 

dessa forma a integração vertical (do poço ao posto) das atividades 

econômicas da cadeia petrolífera (PINTO JUNIOR, 2007, p. 76). 

Durante este período vários países incorporaram nas suas agendas 

públicas o debate para se aprovisionar de petróleo e desenvolver a indústria de 

petróleo. Assim ocorrem a partir de 1920 mudanças institucionais, 

estabelecidas por outros agentes além das majors. Dentre estas mudanças 

estão a participação direta de governos, sendo o governo britânico o pioneiro 

com a aquisição das ações da Anglo-Persian Company (1914); a criação da 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales – YPF na Argentina (1922) e da Compagnie 

Française de Pétroles – CPF, na França (1924); a regulação da indústria de 

petróleo em vários países, exemplo disso é o New Deal nos EUA na 

administração de Franklin D. Roosevelt; inovações contratuais reivindicadas 

por países produtores na outorga de concessões. 

Alguns fatos políticos serão marcantes como a nacionalização do 

petróleo mexicano (1938), a criação de uma lei nacionalização do petróleo no 

Irã e a renegociação dos contratos na Venezuela, na qual se impunha a 

repartição de lucros na proporção de fifty-fifty. Em 1960 surge a Organização 

dos Países Produtores de Petróleo (OPEP) 6 com intuito de aumentar o poder 

de influência dos países produtores de petróleo. A Organização das Nações 

                                                 
6
 A OPEP foi criada originalmente com a adesão de cinco países: Arábia Saudita, Kuwait, Iraque, Irã e 

Venezuela. Nos anos seguintes outros países aderiram: Qatar, Argélia, Líbia, Indonésia, Abu, Dhabi, 

Nigéria, Equador e Gabão. Os dois últimos se retiraram respectivamente em 1993 e 1995. A Angola se 

juntou ao grupo em 2007. 
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Unidas (ONU) edita uma importante resolução nº 1303/62 que reconheceu o 

direito do Estado soberano de dispor livremente de suas riquezas e recursos 

naturais (CAMPOS, 2007, p. 7). 

A década de 70 será marcada pela criação em vários países de 

empresas estatais de petróleo e anulação de concessões. A OPEP e a criação 

de estatais iniciam um processo de desintegração das majors. Esse processo 

possibilita a revisão dos contratos de concessão, os países detentores de 

reservas assumiram efetivamente o controle das reservas nacionais com o 

intuito de utilizar como fonte de seu desenvolvimento a renda petrolífera. 

Com o primeiro choque do petróleo ocorrido em 1973, houve uma 

busca por energias alternativas. No Brasil, por exemplo, haverá a implantação 

do programa Proálcool que tinha como objetivo a diminuição do uso de petróleo 

sendo este substituído pelo álcool. 

A redução da dependência petrolífera dos países consumidores 

identificava uma redução no poder de mercado da OPEP, fato advindo pela 

concorrência entre os próprios membros do cartel, a inovação dos agentes não 

- OPEP, a entrada de novos produtores, o desenvolvimento de políticas 

governamentais que incentivavam o uso de fontes alternativas de energia e 

conservação energética.  

A reestruturação da indústria petrolífera ocorreu, na década de 90, de 

forma distinta em cada país. Houve uma redução da atuação estatal que se 

concretizava através da privatização das empresas nacionais, o fim das 

regulamentações que impediam ou reduziam o livre comércio do petróleo e 

seus derivados e, até mesmo, a flexibilização de monopólios e a abertura das 

atividades petrolíferas ao capital privado. O estado abandonava a função de 
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produtor para se tornar regulador. Esse processo ocorreu no Brasil com a 

reforma do estado implementada através de várias emendas ao texto 

constitucional. 
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1.2. A INTERVENÇÃO ESTATAL NO DESENVOLVIMENTO DA 

INDÚSTRIA PETROLÍFERA BRASILEIRA 

 

A história de busca pelo petróleo em solo brasileiro se inicia em 

meados do século XIX. A constituição de 1824, no seu artigo 179, inciso XXII, 

então em vigor, garantia o domínio das riquezas do subsolo ao Estado, era o 

sistema regaliano, que vigeu até 1891. Com a proclamação da independência, 

a propriedade mineral, outrora atribuída à coroa portuguesa, passou a fazer 

parte do patrimônio do Estado, como propriedade distinta da superfície (PIRES, 

2000, p. 14). 

Ainda sob a égide da Constituição de 1824 foram expedidos os 

primeiros decretos de nº 3352 de 1864 e 4386 de 1869, os quais concediam a 

Thomas Denny Sargent e Edward Pellew Wilson, respectivamente, permissão 

pelo prazo de noventa anos para o primeiro e de trinta  para o segundo, por si 

ou por meio de uma companhia, a extração de turfa, petróleo e outros minerais 

nas comarcas de Camaru, Ilhéus e nas margens do rio Maraú, na província da 

Bahia (PETROBRAS, 2003, p. 69). 

Outros decretos foram expedidos, mas não há indícios de sondagens 

efetivas realizadas durante o império. Alguns fatores influenciaram no resultado 

negativo, tais como o desconhecimento geológico, a falta de recursos humanos 

qualificados e equipamentos inadequados. A atividade exploratória era incerta 

e pouco atrativa aos poucos que se aventuravam. 

A Constituição de 1891 alterou profundamente o regime de 

propriedade do subsolo vigente no país. Adotou o sistema norte-americano da 

acessão que vinculava a propriedade do solo à do subsolo. Com isso os 
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proprietários passavam a ter domínio sob as riquezas minerais do subsolo. 

Outra mudança feita pela Carta de 1891 foi a drástica redução de terras 

públicas sob jurisdição da União, o que significou a transferência da regulação 

da atividade mineradora para os governos estaduais. 

O sistema de acessão, também conhecido por fundiário, reconhece 

que o proprietário da superfície é também proprietário das minas. O subsolo 

seria, na verdade, apenas acessório da superfície, os recursos minerais nele 

encontrados seriam apenas frutos pertecentes ao proprietário do solo (PIRES, 

2000, p. 21). 

Em 1907 foi criado o Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil – 

SGMB. Com o impacto da 1ª Guerra Mundial (1914-1918) o interesse oficial se 

intensificou em relação ao petróleo e a partir de 1917 o SGMB passou a atuar 

em colaboração com empresas privadas. 

O SGMB cedia sondas e mobilizava um corpo técnico, além de se 

responsabilizar pela retirada dos materiais quando as companhias desistiam de 

prosseguir nas pesquisas. Diante dos resultados pouco significativos em 1919 

o sistema de colaboração foi abandonado, uma vez  que boa parte das 

despesas e responsabilidades ficavam a cargo do Estado (MARINHO 

JÚNIOR,1970, p. 306). 

Mesmo não tendo obtido os resultados esperados a pesquisa nesse 

período propiciou uma definição das áreas que possivelmente seriam 

petrolíferas no país. Esses estudos foram utilizados pelas companhias 

particulares na definição de quais regiões seriam escolhidas para exploração. 

Faz-se mister destacar o papel predominante do Estado nessa fase inicial do 
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setor petrolífero. Nesse sentido, o apontamento de Ilmar Penna Marinho Júnior 

(1970, p.308): 

Ressalta-se o contraste existente entre a participação do governo 
brasileiro e a do governo americano nas atividades petrolíferas da era 
da propulsão mecânica. Enquanto aqui o Estado se notabilizou por ter 
expendido verbas para explorar e descobrir petróleo, em colaboração 
com o setor privado ou mesmo sozinho, acolá, a iniciativa privada 
americana se distinguiu por ter descoberto e erguido, de modo 
independente, a indústria petrolífera, sem jamais ter recorrido ao Erário 
Público ou admitido sua cooperação. Este caráter estatal, tão inerente 
ao desenvolvimento da indústria petrolífera nacional, deveria ser mais 
evocado, ao ser examinada a história do petróleo no Brasil, porquanto 
nessa fase se evidencia que a intervenção do Estado não resultou, 
como classificam certos analistas, de uma súbita “eructação do 
nacionalismo temperamental”, mas, sim, de uma incontestável vocação 
do Governo em dimensionar, desde os primeiros indícios o setor 
petrolífero. 
 

A partir de 1919 se intensificaram as pesquisas geológicas realizadas 

com intuito de descobrir petróleo. Até o ano de 1933 o SGMB, que se tornara o 

principal núcleo de estudos da estrutura geológica e mineralógica do país, 

havia realizado 127 sondagens das quais 63 de dedicavam ao petróleo.  

Em 1931 foi descoberto petróleo na cidade de Lobato, localizado da 

Bahia. O decreto de nº 3701 de 8 de fevereiro de 1939 criou a Reserva 

Nacional, uma área em forma de círculo com 60 km de raio, tendo por centro 

Lobato. Nesta área não poderia ser outorgada autorização de pesquisa ou 

lavra de petróleo ou gases naturais. Neste mesmo ano foi perfurado em Lobato 

o primeiro poço de petróleo no país (MARINHO JÚNIOR, 1970, p. 347). 

A preocupação com as riquezas do subsolo brasileiro foi uma das 

questões levantadas pelo movimento tenentista nos idos nos anos 30. Com a 

chegada de Getúlio Vargas ao poder o pleito do movimento foi atendido, pois o 

governo suspendeu as concessões feitas deixando clara a intenção de 

centralizar a legislação no setor petrolífero (MOURA, 1986, p. 16). 

Mudanças estruturais foram tomadas no ano de 1934. Foi criado em 

março o Departamento Nacional da Produção Mineral – DNPM, com a 
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atribuição de comandar as pesquisas de petróleo no país. Em 10 de junho, foi 

baixado o Decreto nº 24.642, para instituiro primeiro o “Código de Minas do 

Brasil”, o qual modificou o regime instituído pela Carta de 1891, ao estabelecer 

a distinção entre a propriedade do solo e a propriedade de jazidas e demais 

riquezas do subsolo. O decreto vigorou até janeiro de 1940, quando foi 

revogado pelo Decreto nº 1.985, que instituiu o novo Código de Minas para o 

Brasil (PIRES, 2003, p. 37). 

A criação do DNPM reflete o início de uma política de exploração 

minerária no Brasil. Essa iniciativa, todavia, não fez distinções entre a 

exploração de petróleo e produção de outros minerais encontrados no subsolo 

brasileiro. 

A constituição de 1934 adota o sistema dominial da propriedade das 

minas, o art. 118 dispunha que “as minas e demais riquezas do subsolo, bem 

como as quedas d’água, constituem propriedade distinta da do solo para efeito 

de exploração ou aproveitamento industrial” e o art. 119 determinava que o 

aproveitamento dos recursos minerais e de energia hidráulica dependia de 

autorização ou concessão federal na forma da lei (BUCHEB, 2007, p. 2). 

A constituição de 1937 mantém o sistema de separação da 

propriedade do solo em relação às riquezas do subsolo. O texto de 1937 

passou a exigir que a exploração das minas somente fosse conferida a 

brasileiros ou empresas constituídas por acionistas brasileiros, ao passo que a 

Carta de 1934 somente se referia a brasileiros ou empresas organizadas no 

país, sem fazer menção à nacionalidade dos acionistas (PIRES, 2003, p. 48). 

É nesse contexto de nacionalismo que é instituído através do decreto-

lei nº 395 de 7 de junho de 1938, o Conselho Nacional de Petróleo – CNP, que 
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possuía atribuição de coordenar, executar e supervisionar o complexo de 

empreendimentos que viessem a se estabelecer para refinar petróleo, desde a 

localização das instalações, sua capacidade e programas de produção, normas 

contábeis e, até mesmo, operações financeiras e mercantis (MARINHO 

JÚNIOR, 1970, p. 347). 

O mesmo decreto que criou o CNP declarou de utilidade pública o 

abastecimento nacional de petróleo, atribuindo ao governo federal competência 

exclusiva para regular a produção, a importação, o refino, o transporte, a 

distribuição e a comercialização do produto e seus derivados, e estabeleceu 

que as empresas de refino só poderiam ser constituídas por acionistas 

brasileiros. O princípio que orientava o texto legal era de que a refinação seria  

a chave da indústria de petróleo, uma vez que apenas quem refinava petróleo 

tinha condições de fixar os preços dos derivados (PETROBRAS, 2003, p. 84). 

Ainda em 1938 o governo, através de decreto, incorporava ao Código 

de Minas um novo título que instituía o regime legal específico para as jazidas 

de petróleo e gás natural. Ficou estabelecido que, quando descobertas, as 

jazidas passariam ao domínio dos estados ou da União, conforme a jurisdição 

em que estivessem localizados. Em 1941, o Decreto-lei nº 3.236 também 

conhecido como “Código do Petróleo” passou  disciplinar o regime legal das 

jazidas de petróleo e gases naturais e a garantir à União a propriedade de 

todas as jazidas encontradas em território nacional (PETROBRÁS, 2003, p. 

85). 

O Código do Petróleo fortaleceu a posição do CNP no que se refere à 

fiscalização das atividades de pesquisa e lavra, pois o exercício dessas 

atividades deveriam ser previamente autorizado pelo poder público. Cabia ao 
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interessado encaminhar requerimento ao presidente do CNP, indicando, 

conforme o caso, a localização da área, a capacidade finaceira, a 

nacionalidade brasileira, além das servidões porventura necessárias aos 

trabalhos (PIRES, 2003, p. 55). 

O CNP tinha relativa autonomia de decisão, subordinando-se 

diretamente à Presidência da República e, ao mesmo tempo, podendo sofrer a 

ingerência dos ministérios militares. O CNP refletia em sua criação a visão 

estratégica e nacionalista dos militares na difícil conjuntura de pré-guerra. 

O poder  que as forças armadas exerciam na política nacional era 

tamanho que a presidência do conselho foi dada ao General Horta Barbosa. O 

militar será importante figura na definição da política petrolífera do país. 

Apesar da postura nacionalista do CNP seus dirigentes sabiam que, no 

primeiro momento, não seria possível um monopólio nas várias fases de 

produção e comercialização do petróleo. Fixaram objetivos mais viáveis: 

estimular a iniciativa privada brasileira para atuar na área de refinação; 

desenvolver a indústria do petróleo, sob égide do CNP, como atividade de 

utilidade pública; unificar todos os impostos que recaíam sob o petróleo para 

racionalizar a arrecadação e contribuir para o desenvolvimento e integração do 

interior do país (PETROBRAS, 2003, p. 85). 

Os primeiros anos de atuação do conselho coincidiram com a Segunda 

Guerra Mundial, o que tornou extremamente difícil a importação de 

equipamentos. Além disso o conflito bélico ocasionou grande limitação no 

abastecimento interno obrigando o CNP a se desviar dos seus objetivos 

principais para organizar o racionamento do combustível.  
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A partir de 1942 o cenário de estatização começou a mudar com a 

aproximação entre Brasil e Estados Unidos que se transformou numa sólida 

aliança político-militar. A modernização da infra-estrutura econômica do país e 

do seu equipamento militar dependiam dessa aliança. Foi nesse período que 

foram criadas com o apoio norte-americano a Companhia Siderúrgica Nacional 

(CSN) e a Companhia Vale do Rio Doce tendo ainda, o exército sofrido uma 

restruturação em seus equipamentos militares (COTRIM, 1996, p.281). 

Nessa conjuntura ficava difícil o governo Vargas assumir uma postura 

nacionalista na questão do petróleo e contrariar os interesses das grandes 

companhias do setor que eram respaldadas pelo governo americano. Após 

uma legislação marcadamente contrária ao capital estrangeiro, em fins de 

1943, iniciam-se as primeiras articulações no sentido de revisão da linha 

nacionalista, para se permitir uma menor intervenção estatal e atrair o capital 

privado. Neste mesmo ano, Horta Barbosa pede demissão do CNP sem 

conseguir monopolizar o setor de refino, apesar de ter impedido a entrada de 

companhias estrangeiras nessa fase. 

Com essa nova orientação foi instituído o decreto de nº 6230 de 2 de 

janeiro de 1944, que facultava ao Presidente da República autorizar 

companhias destinadas à exploração de mineração possuir metade das ações 

ao portador e a outra parte nominativas pertencentes a brasileiros. Além disso 

a resolução de nº 1/45 do CNP outorgou duas concessões do mercado de 

refino para companhias particulares (MARINHO JÚNIOR, 1970, p. 355). 

O decreto nº 6230 era  flagrantemente inconstitucional, afrontado o 

disposto do art. 143 § 1º da Constituição de 1937, que exigia nacionalidade 

brasileira para os acionistas de empresa de mineração, in verbis: 
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Art. 143 - As minas e demais riquezas do subsolo, bem como as 
quedas d'água constituem propriedade distinta da propriedade do solo 
para o efeito de exploração ou aproveitamento industrial. O 
aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, das águas 
e da energia hidráulica, ainda que de propriedade privada, depende de 
autorização federal.  

§ 1º - A autorização só poderá ser concedida a brasileiros, ou 
empresas constituídas por acionistas brasileiros, reservada ao 
proprietário preferência na exploração, ou participação nos 
lucros. (destaque nosso)  

 

O CNP continuou dominado pelos militares, porém seus membros se 

filiavam cada vez mais às teses norte-americanas de colaboração hemisférica, 

tanto econômica quanto militar. Em 1945 recomendaram ao presidente Vargas 

uma política de atração de capitais estrangeiros permitindo-lhes participar nas 

fases de pesquisa e lavra do petróleo. 

Com o fim do Estado Novo (1934-1937) e a volta da democracia ao 

país cabia a nova Constituição definir a política petrolífera do Brasil. 

Prevaleciam as discussões em duas possibilidades de um lado a legislação 

petrolífera nacionalista, que inibia o capital estrangeiro na exploração do 

petróleo; de outro o CNP privatista e adepto da colaboração com o capital 

internacional. 

Promulgada a Constituição de 1946, a questão do petróleo foi deixada 

para ser regulada por lei ordinária. O anteprojeto de lei, conhecido como 

Estatuto do Petróleo, caracterizava-se  como um monopólio estatal indireto. O 

Estatuto criava a possibilidade de montar uma indústria nacional do petróleo 

com a tecnologia e os recursos externos. Almejava com isso atender às 

pressões dos nacionalistas e dos grupos internacionais (MARINHO JUNIOR, 

1970. p. 396). 
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A tramitação do Estatuto no Congresso Nacional deveria ser em 

princípio tranquila, pois o governo dispunha de maioria confortável. No entanto, 

as pressões produzidas pela a campanha “O PETRÓLEO É NOSSO” que 

contava com apoio popular e o lobby militar nacionalista surtiram efeito no 

parlamento e dentro do poder executivo. A mensagem que o presidente Dutra 

encaminhou o anteprojeto do Estatuto admitia que o assunto era “matéria de 

larga controvérsia” e deveria ser resolvido mediante amplo debate político 

(COTRIM, 1996, p. 292). 

A campanha “O PETRÓLEO É NOSSO” mesmo tendo como item 

principal o petróleo mobilizou um poder nacionalista e de participação 

democrática surpreendente no contexto da Guerra Fria, das pressões 

americanas pelo liberalismo dos investimentos na América Latina e a repressão 

política interna. A mobilização social na defesa das riquezas nacionais foi de 

fundamental importância na definição dos rumos da política do petróleo quando 

das discussões acerca da criação da PETROBRAS. 

Fato é que a campanha do petróleo bloqueou de 1947 a 1949 a 

possibilidade de participação imediata do capital estrangeiro no Brasil. No fim 

do governo Dutra em janeiro de 1951 o país não possuía uma legislação que 

fixasse a política do petróleo. 

Com o retorno de Vargas ao poder em 1951, o Estado voltava a 

ocupar posição fundamental no processo de desenvolvimento econômico no 

país. Uma das primeiras medidas adotadas pelo presidente foi o envio de um 

projeto de lei, visando à constituição de uma empresa de petróleo sob o 

controle do Estado. Esse projeto foi denominado “Projeto Petrobras”. 
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Após várias discussões o Congresso Nacional encampou pela tese 

monopolista, como solução mais consentânea aos interesses nacionais, mais 

representativa da consciência nacional e mais fiel à tradição jurídica da 

exploração do petróleo no Brasil. Nesse contexto criou-se a PETROBRAS, 

executora do monopólio da União, instituída sob forma de sociedade de 

economia mista, para atuar no domínio do petróleo. 

Além de instituir a “Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima” e definir as 

novas atribuições do CNP, a lei 2004/53 teve por objeto disciplinar o monopólio 

da União sobre as atividades vinculadas à indústria do petróleo. Dentro das 

atividades formadoras do monopólio, estavam as de pesquisa, lavra, refino, 

transporte marítimo de petróleo, seus derivados. Pela lei 2004/53, ficavam 

expressamente excluída do monopólio federal a distribuição dos derivados de 

petróleo. 

Com a Revolução de 1964, os militares elevaram a pesquisa e lavra de 

petróleo à categoria de norma constitucional. As demais atividades 

continuavam a ser regidas pela lei nº 2004/53.  

 Diante do aumento de preço do petróleo no mercado interno em 

virtude da crise de 1973, em 1975 a PETROBRAS foi autorizada a celebrar 

contratos de serviço com outras empresas. Para o governo tais contratos não 

violavam o monopólio exclusivo já que as reservas porventura descobertas 

pertenceriam a PETROBRAS. Apesar de ter formalizada contrato com mais de 

vinte empresas não houve descobertas significativas (PIRES, 2000, p. 102). 

A constituição de 1988 terá como traço distintivo das outras cartas a 

ampliação das atividades da indústria do petróleo e gás natural que passaram 
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a fazer parte do monopólio da União7. Na carta de 1988 se manteve o sistema 

dominial, no qual a propriedade solo não está atrelada às jazidas e demais 

recursos minerais. O status da PETROBRAS não sofreu alteração e a empresa 

continuou  a ser o órgão executor do monopólio da União. 

Com a promulgação do texto constitucional de 1988 nada mudou no 

cenário do upstream nacional, o Estado continuava a ser o único executor do 

monopólio. Tal situação começa a mudar com a vitória de Fernando Henrique 

Cardoso (1995-2005) para Presidente da República. Em seu governo foi 

implementada uma forte reforma administrativa no estado e realizadas 

mudanças no texto da constituição que permitiam em vários setores, uma 

política econômica favorável à participação do capital estrangeiro nas 

atividades econômicas nacionais e à atuação de empresas privadas em 

atividades até então submetidas ao monopólio estatal. 

A emenda constitucional nº 9/95 marcou o início do afastamento do 

Estado nas atividades de E&P. Tal fato foi motivado,  por exemplos 

internacionais, destaque para o Reino Unido, que na década de 80 pregavam o 

fim do intervencionismo estatal nas atividades produtivas. Outro dado relevante 

foi a elevação do preço do barril de petróleo oriunda da guerra ente Irã e Iraque 

(PIRES, 2000, p. 116). 

                                                 

7
 Art. 177. Constituem monopólio da União: I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e 

outros hidrocarbonetos fluidos; II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; III - a importação e 

exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas nos incisos anteriores; IV 

- o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo 

produzidos no País, bem assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás 

natural de qualquer origem; V – a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a 

industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados. § 1º O monopólio 

previsto neste artigo inclui os riscos e resultados decorrentes das atividades nele mencionadas, sendo 

vedado à União ceder ou conceder qualquer tipo de participação, em espécie ou em valor, na exploração 

de jazidas de petróleo ou gás natural, ressalvado o disposto no art. 20 § 1 º. § 2º A lei disporá sobre o 

transporte e a utilização de materiais radioativos no território nacional. ( Redação original) 
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A EC nº 9/95, alterando o § 1º do artigo 177, possibilitou a contratação 

de empresas privadas para a realização das atividades de pesquisa e lavra de 

jazidas de petróleo e gás natural, refino de petróleo, transporte por oleodutos 

de petróleo, seus derivados e gás natural de qualquer origem e importação e 

exportação de petróleo, seus derivados e gás natural. 

A exposição de motivos da Proposta de Emenda Constitucional de nº 

39/1995, da qual decorreu a EC nº 9/95 deixa clara a intenção de atração de 

novos investimentos para o setor. Diz o texto: 

(...) Tal flexibilização permitirá a atração de capitais privados para 
determinadas atividades, em que requer expansão dos investimentos 
em volume insuscetível de financiamento exclusivo por parte da 
PETROBRAS. A título de exemplo, a União poderá celebrar contratos 
de risco na pesquisa e na lavra das jazidas de petróleo, gás natural e 
outros hidrocarbonets fluidos, levando em conta a sistemática 
atualmente adotada nas principais fronteiras petrolíferas do mundo 
(como no Mar do Norte). Poderão também ser autorizadas por lei a 
realização de joint ventures e parcerias da PETROBRAS com 
empresas privadas em empreendimentos específicos de maior parte, 
como no caso da cosntrução da nova refinaria do NE (MARTINS, 
2006, p. 26). 

 
 

O principal argumento para a necessidade da emenda era a carência 

de recursos financeiros para ser utilizados na exploração e produção. A estatal, 

segundo a tese do Governo, a desempenhar suas atividades em regime de 

concorrência com outras companhias petrolíferas e como consequência não 

teria a responsabilidade de prover o abastecimento do mercado interno. 

Depois de intensos debates a emenda foi aprovada. Fato curioso é 

que temia-se a privatização da PETROBRAS e a modificação só foi aprovada 

quando o Governo se comprometeu com o então presidente do Senado José 

Sarney, a não propor a venda da empresa depois da abertura no exercício do 

monopólio (LIMA, 2008, p. 70). 
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Atualmente a Constituição no seu artigo 177 possui a seguinte 

redação: 

Art. 177. Constituem monopólio da União: 

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

II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; 

III - a importação e exportação dos produtos e derivados 
básicos resultantes das atividades previstas nos incisos 
anteriores; 

IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional 
ou de derivados básicos de petróleo produzidos no País, bem 
assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, 
seus derivados e gás natural de qualquer origem; 

V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, 
a industrialização e o comércio de minérios e minerais 
nucleares e seus derivados. 

§ 1º A União poderá contratar com empresas estatais ou 
privadas a realização das atividades previstas nos incisos 
I a IV deste artigo observadas as condições estabelecidas 
em lei. (destaque nosso) 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 9, de 
09/11/95) 

§ 2º A lei a que se refere o § 1º disporá sobre:  

I - a garantia do fornecimento dos derivados de 
petróleo em todo o território nacional; 

II - as condições de contratação; 

III - a estrutura e atribuições do órgão regulador do 
monopólio da União; 

(...) 

 
 
 

A lei prevista no § 2º é a de número 9478/97, conhecida como “Lei do 

Petróleo”, a qual instituiu dois novos agentes que atuariam no setor: o 

Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), órgão de assessoria e 

consulta da Presidência da República, e a Agência Nacional de Petróleo (ANP), 
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ente regulador da indústria do petróleo, que definiria as diretrizes para a 

participação do setor privado na pesquisa, exploração, refino, exportação, 

importação de petróleo e derivados.  

Faz-se mister frisar que a União continua a deter o domínio sobre os 

recursos minerais do subsolo, dentre os quais os petrolíferos, na forma prevista 

no art. 20, IX na Constituição Federal. Assim o § 1º do art. 177 se refere a 

possibilidade e não  a obrigatoriedade da União em adotar o novo sistema de 

concorrência. O monopólio estatal já não significa a existência de apenas um 

agente econômico no mercado; o que se tem é a União Federal como 

detentora do poder de permitir atuação de empresas estatais e privadas no 

mercado, da forma disposta na lei. 

Na prática o governo federal vem se utilizando da possibilidade 

instituída pela emenda constitucional e desde 1999 realiza rodadas licitatórias 

para a exploração e produção de petróleo. No ano de 2009 foi realizada a 

décima rodada para a concessão de novas áreas. 

A história petrolífera brasileira tomou um rumo inesperado pela 

descoberta de grandes reservas de óleo em alto-mar. Batizada de pré-sal8 a 

área se estende da bacia de Santos (Florianópolis) até a bacia do Espiríto 

Santo, passando pela bacia de Campos, admitindo que nesta extensão, de 

cerca de 800 km de comprimento por 200 de largura, seja provável a existência 

de uma província petrolífera com valores recuperáveis de óleo e gás que, se 

confirmados, podem colocar as reservas brasileiras entre as dez maiores do 

mundo. Diante desse novo fato, ainda desconhecido quando editada a EC nº 

                                                 
8
 O termo pré-sal é oriundo de estudos geológicos uma vez que o petróleo se encontra abaixo da camada 

de sal. Os geólogos analisam as camadas subterrâneas tomando por base o centro da terra. Assim 

tomando como referência o núcleo da terra, os reservatórios de petróleo e gás estão antes da camada de 

sal, por isso, pré-sal. 
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9/95, inicia-se no país um processo de debate para a modificação do atual 

marco regulatório de ccocessões adotando um novo regime que se coadune 

com o perfil das novas descobertas petroliferas descobertas no país. 
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CAPÍTULO II 

REGIMES REGULATÓRIOS E CONTRATUAIS DE 

EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL 

 

O E&P é o segmento mais arriscado da indústria do petróleo, 

alcançando em média 70% de risco, ou seja, de cada dez poços furados sete 

não terão viabilidade comercial. Apesar de todo o conhecimento geológico 

existente só há a confirmação de petróleo com a perfuração. Como ilustração 

do alto investimento necessário, o primeiro poço do pré-sal custou R$ 240 

milhões e levou um ano para ser concluído. A estratégica utilizada pelas 

empresas petrolíferas é a atuação verticalmente integrada distribuindo os 

riscos no vários segmentos da cadeia. Agindo dessa maneira se permite 

compensar a rentabilidade da produção, refino e comercialização (atuação do 

poço ao posto) (CAMPOS, 2007, p. 21). 

Outra característica da indústria petrolífera são os investimentos em 

longo prazo, por essa razão é necessário estabelecer mecanismos seguros de 

cumprimento das obrigações. Atuam no cenário desta indústria quatro agentes 

principais: as companhias de petróleo, os governos dos países produtores e 

exportadores de petróleo9, os governos dos países consumidores e 

importadores de petróleo e as organizações internacionais. 

Como já explanado no capítulo anterior o jogo de força entre estes 

agente cunhou a configuração atual da indústria. Quando as companhias 

privadas expandiram seus negócios ao redor do mundo foram criados 

mecanismos para garantir a extração do óleo. Tais acordos sofreram 

                                                 
9
 80% das reservas de petróleo estão na mão de empresas estatais. 
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modificações ao longo do tempo se moldando ora aos interesses das empresas 

petrolíferas, ora atendendo aos interesses dos estados produtores de petróleo. 

Com a abertura do upstream nos anos 1990 os países passaram a se 

utilizar desses modelos contratuais tão específicos à indústria do petróleo. São 

três os principais regimes jurídico-regulatórios adotados pelos países 

produtores de petróleo: i) concessão; ii) contrato de partilha de produção 

(production sharing contracts-PSC); iii) contrato de serviço.10 

O tipo regulatório a ser adotado dependerá da característica de cada 

país levando em conta o aspecto geológico e o político. De acordo com Al Attar 

(2005, p.245) existem vários fatores que influenciam na escolha do tipo de 

acordo, os mais importantes seriam o volume das reservas, o custo do E&P e o 

fator de recuperação das reservas. Sendo assim países com baixas reservas e 

altos custos de produção em águas profundas, tais como EUA, Reino Unido e 

Noruega o modelo que predomina é a concessão. Já em países com maiores 

reservas e com custos médios, como Indonésia, China e Nigéria a opção mais 

usual é pelo contrato de partilha. Naqueles países com enormes reservas e 

baixos custos de produção, como no Kuwait, Irã e Venezuela, se prefere os 

contratos de risco. 

O fator de recuperação das reservas é a possibilidade de transformar 

reservas em recursos comercializáveis, destaca-se sua importância na 

alteração dos custos totais de produção. Assim, em áreas com baixo fator de 

recuperação, por exemplo, é necessário o uso de técnicas de recuperação 

aperfeiçoadas que resulta em aumento de custos. 

                                                 
10

 Existe ainda o regime da joint venture que não será analisado neste trabalho. 
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Pode haver o convívio de mais de um tipo contratual no mesmo país 

hospedeiro. Isto provavelmente irá ocorrer no Brasil, caso seja aprovada a 

proposta do governo, o país pela sua vasta extensão possui áreas com 

características geológicas distintas, assim cada uma destas regiões merece 

tratamento diferenciado. O regime de concessão já adotado pelo país 

conviverá com o modelo de partilha de produção para a área do pré-sal e 

regiões estratégicas. 

O regime regulatório do E&P consiste no modo como o estado ordena 

as atividades petrolíferas e como se envolve e se relaciona com os diferentes 

agentes dessa indústria. A regulação das atividades petrolíferas está 

relacionada à estruturação político-econômica do Estado, dentre os elementos 

que definirão o modo de relacionamento entre o Estado e os outros agentes 

estão (BAIN BANK, 2009, p. 21): 

1. Propriedade dos hidrocarbonetos in situ; 

2. Instrumento jurídico celebrado entre o país hospedeiro e a 

companhia de petróleo; 

3. Papéis/responsabilidades da companhia de petróleo e do governo 

hospedeiro; 

4. Forma de remuneração do Governo 

5. Agentes governamentais envolvidos; 

6. Fases contratuais; 

7. Contrapartidas recebidas pelas companhias; 

8. Mecanismos de escolha e contratação das companhias; 

9. Propriedade das instalações utilizadas no E&P; 

10. Dispositivos de revisão contratual e disputa; 
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11. Mecanismos de controle de produção; 

12. Controles e limites de comercialização; 

13. Meios de incentivo à transferência de tecnologia e conteúdo local; 

14. Mecanismos de individualização (unitização) da produção. 

 

O que irá diferenciar os regimes regulatórios serão os quatros 

primeiros fatores acima descritos. A partir da definição desses elementos é 

possível traçar as singularidades entre a Concessão, o Contrato de Partilha de 

Produção (CPP) e o Contrato de serviço. A escolha do regime regulatório é um 

reflexo das instituições políticas do estado, do nível de abertura econômica e 

da importância do petróleo em sua economia. 

O regime de concessão é majoritariamente adotado em países 

desenvolvidos, membros da OCDE, como os Estados Unidos, Noruega, 

Canadá e Grã-Bretanha. É utilizado também em países em desenvolvimento 

com quadros institucionais relativamente estáveis como Brasil, Argentina, 

Colômbia e Rússia11. 

Em relação aos contratos de partilha de produção são utilizados por 

grandes produtores como Angola, Indonésia, Cazaquistão, Nigéria e Líbia, 

países que estão em fase de desenvolvimento e que não gozam de quadros 

institucionais estáveis. Utilizam-se ainda desta modalidade contratual China e 

Índia. Os países que adotam o contrato de serviço em geral são grandes 

exportadores e possuem reservas de fácil produção, como Arábia Saudita e Irã.  

 

 

                                                 
11

 Apesar da Rússia ter um regime misto pois também adota o regime de partilha de produção, atualmente 

só há quatro desses contratos no país. 
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2.1. CONTRATOS DE CONCESSÃO: PRECURSOR DOS 

ACORDOS NO E&P 

 

O sistema de concessões foi o primeiro adotado no mundo e se 

confunde com a própria história da exploração de petróleo. Os acordos de 

petróleo têm início em 1901, com as concessões do xá da Pérsia (Irã, após 

1935), cobrindo três quartos do país, ao milionário minerador inglês Wiliam 

Knox D’Arcy. O prazo de concessão era de 60 anos e o soberano receberia um 

bônus e 16% dos lucros anuais da companhia. A exploração propriamente dita 

de petróleo por companhias estrangeiras em países em desenvolvimento data 

do final do final do século XIX, com as operações da Royal Dutch Shell na 

Indonésia. Em 1925, a Turkish Petroleum Company recebeu uma concessão 

do governo do recém criado Estado do Iraque. Essa concessão serviu de 

modelo para os outros acordos que proliferaram desde 1925 até 1950, 

envolvendo companhias americanas, britânicas e holandesas e governos de 

122 países (MARTINS, 1997, p. 18). 

Os primeiros contratos de concessão denotavam a supremacia do 

poder das companhias de petróleo, as cláusulas beneficiavam exageradamente 

aos majors em detrimento do estado hospedeiro. As concessões eram 

outorgadas sobre grandes áreas e por longo período de tempo (60-70 anos); 

não havia metas de investimento em perfuração, tampouco de produção; o 

pagamento dos royalties, na maioria das vezes, era calculado sobre o volume 

ou peso do petróleo e não sobre o valor de mercado. Nas palavras de Luiz 

Augusto Milani Martins (1197, p. 18): 

A decisão de perfurar, ou não, era das concessionárias, bem como a 
de colocar em produção campos descobertos, não havendo obrigação 
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de descarte de áreas. Nem tampouco os governos outorgantes 
retinham o direito de participar das decisões operacionais, embora seu 
único benefício, fora o bônus inicial, fosse o royalty sobre a produção. 
 
 

Tais acordos se tornaram insustentáveis em decorrência de vários 

fatores. A ONU, em particular, nas décadas de 50 e 60, aprovou resoluções 

estabelecendo o direito ao Estado à soberania sobre seus recursos naturais e 

atividades econômicas, conferindo força política e base legal para que os 

países mehorassem os termos dos acordos de concessão. Outro fato 

significativo foi a concorrência das companhias de petróleo independentes, 

assim como o surgimento das companhias estatais. A produção baseada nas 

concessões tradicionais se tornou inexpressivas por volta de 1985 (MARTINS, 

1997, p.21). 

Al Attar (2005, p. 247) ressalta que houve mudança no método 

utilizado para a concessão da área. Nas concessões clássicas a negociação 

era direta entre o estado hospedeiro e as companhias de petróleo. 

Posteriormente, apesar de haver a possibilidade de negociação direta foi 

estipulado um sistema mais competitivo onde cada país estabelece sua própria 

legislação com isso a escolha da empresa que trouxer mais benefícios para o 

país. 

Ocorreram mudanças substanciais neste regime contratual as quais 

permitiram a sobrevivência deste tipo de acordo, sendo o mais adotado do 

mundo, especialmente nos países desenvolvidos. As concessões passaram a 

ser outorgadas sobre áreas menores e prazos e fases contratuais bem 

definidos e com lapso temporal mais reduzido; os Estados passaram a ter 

poder de intervenção, podendo fiscalizar e aplicar penalidades; estipulou-se 

prazo para os investimentos em programas exploratórios; previsão de 
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devolução das áreas não utilizadas; imposição de contratação de empresas 

nacionais; obrigação de gerar empregos para os nacionais e de investir em 

formação profissional (BAIN & COMPANY, 2009, p. 20). 

A concessão, também conhecida como licença e lease12 ou ainda 

como sistema de royalty/tax é o regime regulatório por meio do qual o 

proprietário dos hidrocarbonetos – via de regra o Estado 13- concede a uma ou 

mais companhia de petróleo nacional ou estrangeira exclusividade no E&P, por 

sua conta e risco, em determinada área. As companhias se tornam proprietária 

do produto da lavra podendo dispor livremente deste, observando as regras 

contratuais e a legislação. Aliás, é exatamente a mudança na propriedade do 

hidrocarboneto que será o fator diferenciador deste tipo contratual, como se 

verá nas outras modalidades regulatórias, o Estado continua a ser o 

proprietário. 

A maior parte dos países assegura em seus ordenamentos jurídicos 

que a propriedade do hidrocarboneto in situ, ou seja, em sua condição natural 

na superfície ou subsolo, antes de produzidos são de propriedade do Estado.14 

No caso de regime de concessão uma vez que o petróleo chega à superfície 

deixa de ser propriedade estatal e passa a fazer parte dos bens pertencentes 

ao concessionário. 

O risco exploratório é suportado exclusivamente pela companhia 

petrolífera, o Estado uma vez concedida determina área passa a ser 

                                                 
12

 Existem algumas diferenças entre a concessão, o lease e a licença. A principal diferença entre o 

contrato de concessão e a licença é que este último é um instrumento mais simplificado uma vez que os 

detalhes da exploração se encontram na legislação. 
13

 Nos Estados unidos, que utiliza o sistema lease, o titular originário sobre os minérios é o proprietário 

da terra. Cabendo a este a outorga do direito de explorar e produzir hidrocarbonetos encontrados no 

subsolo. 
14

 Os Estados Unidos adotam a teoria da acessão e tais bens pertencem ao proprietário da terra. Neste país 

se adota o sistema de lease, um contrato de arrendamento feito entre o titular dos direitos de 

hidrocarbonetos e o arrendador. 
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remunerado através das participações governamentais (o royalty é o meio mais 

conhecido), que são recebidas como forma de compensação pelos reflexos 

negativos causados pela exploração e produção desses recursos naturais não-

renováveis. 

No Brasil as participações governamentais (government take) se 

compõem de bônus de assinatura, pagamento pela ocupação das áreas sob 

concessão, pagamentos aos proprietários em terra, royalties e participações 

especiais. Tais formas de remuneração ao estado brasileiro serão mais bem 

detalhadas no próximo capítulo. 

A concessão é dividida em duas fases contratuais distintas: a fase de 

exploração e de produção15 cada uma delas possuirá especificidades no 

aspecto temporal e obrigacional. 

No campo temporal, a fase de exploração é mais curta que a da 

produção, como forma de garantir a descoberta de hidrocarbonetos de maneira 

rápida e eficiente. Durante a fase exploração se garante a soberania do Estado 

hospedeiro, pois evita que a companhia petrolífera retenha indefinidamente a 

área sem realizar esforços para o seu desenvolvimento. A fase de produção 

terá maior duração visando à máxima extração do óleo. Em geral a fase de 

exploração dura de 6 a 10 anos e a de produção varia de 30 a 40 anos (BAIN 

COMPANY, 2009, p. 28). 

 

 

 

                                                 
15

 A exploração localiza e caracteriza as ocorrências de petróleo na natureza que apresentam utilidade 

comercial. Nesta etapa são utilizados estudos geológicos, geofísicos e sondagens exploráveis Definidas as 

condições de exploração o próximo passo é a produção ou lavra que é o conjunto de operações 

coordenadas de extração de petróleo ou gás natural de uma jazida e de preparo para sua movimentação. 
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2.2. CONTRATOS DE PARTILHA DE PRODUÇÃO (CPP): MAIOR 

PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS PRODUTORES 

 

O contrato de Partilha de Produção (CPP) foi popularizado na 

Indonésia, na década de 60, sendo utilizado até os dias atuais por países como 

Angola, China e Egito. O CPP mudou a lógica da propriedade do 

hidrocarboneto após a sua extração, neste modelo contratual o Estado não 

mais seria remunerado por royalties e tributos, mas ao contrário, o que fosse 

extraído continuaria de propriedade estatal entregando-se parte da produção à 

companhia petrolífera por suas atividades e pelo risco da exploração. Essa 

nova feição do CPP foi uma resposta ao evidente desequilíbrio dos primeiros 

contratos de concessão (BAIN COMPANY, 2009b, p. 232). 

Neste regime contratual o estado, como proprietário dos recursos 

minerais, permite que uma companhia petrolífera estrangeira seja contratada 

para realizar a exploração e produção de petróleo. Normalmente o estado é 

representado pelo governo através de uma de suas agências assim como 

pelas companhias petrolíferas nacionais. À companhia estrangeira é garantido 

o pagamento pelos serviços realizados e pelo risco exploratório assumido 

através de parte do petróleo produzido. O governo ou a companhia estatal 

geralmente tem a opção de participar de várias formas da exploração e 

produção isso se dá através da constituição de comitês onde ambas as partes 

são representadas e as decisões são tomadas conjuntamente (BINDEMANN, 

1999, p. 1). 

Dois elementos essenciais estão presentes no CPP. O primeiro é que 

a companhia petrolífera assume totalmente o risco exploratório, caso o petróleo 
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não seja encontrado não há recebimento de qualquer ressarcimento. O 

segundo é que o estado é proprietário tanto dos recursos quanto das 

instalações que servem para a exploração. A companhia paga royalties sobre 

toda a produção ao estado, tal valor será posteriormente descontado quando 

feito o cálculo do óleo excedente (profit oil).  

Conhecido na terminologia inglesa por production sharing agreement 

(PSA) ou production sharing contract (PSC), se caracteriza pela divisão em 

duas partes do resultado da venda: i) o cost oil (petróleo de custo)- é o petróleo 

para a recuperação dos custos incorridos pelas companhias; ii) o profit oil 

(petróleo de lucro) – é o petróleo destinado ao lucro, tanto do governo como 

das companhias. Nestes contratos a propriedade é do Estado, que partilha com 

a concessionária os resultados da produção, na proporção definida em 

contrato, podendo a concessionária receber sua parte em dinheiro ou em 

petróleo (GOMES, 2007, p. 540). 

A proporção entre cost oil e profti oil pode ser fixa ao longo de todo o 

CPP ou variar de acordo com o nível de produção, o preço do petróleo cru ou 

taxa de retorno interna obtida pelo projeto. Pode ocorrer a cobrança de imposto 

de renda devido pelos contratantes, referente à sua parcela da produção. Tal 

imposto pode ser pago através de parcela da produção que cabe ao governo, 

elevando-se, dessa forma, a participação governamental. 

Suponha-se, por exemplo, que foi definida uma divisão de 40% de 

para o ressarcimento dos custos da companhia petrolífera. O restante da 

produção será o profit oil que será dividido com a companhia de acordo com o 

estipulado no contrato (e.g. 65% para o estado e 35% para a companhia). Ao 
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longo do tempo esta modalidade contratual tem sofrido alterações, podendo 

variar de país para país. 

O governo detém o direito às reservas petrolíferas ainda no subsolo 

e destina ao investidor apenas o papel de contratante, auxiliando o país a 

desenvolver suas reservas. Assim ao invés do governo pagar ao contratante 

uma taxa pelos seus serviços, enquanto sustenta os riscos, custos e despesas 

incorridos, as partes acordam que caberá ao contratante arcar sozinho com os 

custos de exploração e desenvolvimento, tendo como contrapartida uma 

parcela da produção que vier a ocorrer. Em não havendo descoberta, não há 

direito a qualquer ressarcimento. 

A depender da zona de exploração e produção contratada os termos 

contratuais sofrem variações. Em áreas de elevado potencial, muito procuradas 

pelas companhias petrolíferas, os termos lhe são poucos favoráveis. Em zonas 

inexploradas, ocorre o inverso devido ao interesse do governo em atrair 

investimentos. 

Um dos principais objetivos do CPP é atrair empresas multinacionais 

do setor de petróleo e gás interessadas em arriscar capital e utilizar-se da 

expertise tecnológica destas para desenvolver as reservas do Estado 

hospedeiro. Na maior parte dos países que se utilizam do CPP, a empresa 

estatal figura como parceira nos empreendimentos, compartilhando também a 

gestão do E&P, com intuito de adquirir know how. 

O uso do CPP cria uma imagem de maior controle nacional sobre o 

desenvolvimento da indústria do petróleo, uma vez que a companhia petrolífera 

terá apenas o direito de conduzir as atividades de E&P, sem transferência do 

direito de propriedade. 
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Em regra geral as participações governamentais no CPP não se dá por 

pagamento de royalties, incidindo os demais tributos. Na Angola, por exemplo, 

não há pagamento de royalty; porém o imposto de renda é fixado em 50%. 

Há vários sistemas de CPP, mas basicamente todos se dividem em 

duas categorias principais: i) o modelo indonésio em que a companhia 

petrolífera recebe primeiro uma alocação da produção destinada a reembolsá-

la de seus custos e despesas (podendo haver limites preestabelecidos) e 

então, após a recuperação dos custos, um percentual do restante da produção; 

ii) o modelo peruano, também utilizado na Bolívia e Trinidad-Tobago em que a 

companhia recebe determinado pagamento único por seus custos, despesas e 

lucros (BAIN COMPANHY, 2009, p. 238). 

O último modelo é pouco usado porque para os países produtores uma 

partilha fixa da produção que não leva em conta o preço do petróleo pode 

representar uma enorme perda de receita perante a companhia. Para as 

companhias de petróleo, uma parcela fixa e geralmente alta resulta em algo 

muito semelhante aos royalties sob uma concessão, independente dos 

resultados econômicos da exploração. A conseqüência imediata seria que 

campos marginais ou pequenos não seriam postos em produção, em razão da 

viabilidade econômica. 

O projeto de lei que altera o marco regulatório do E&P no Brasil em 

relação à área do pré-sal ou área estratégica adota este tipo contratual. Como 

o volume das reservas é elevado e o risco exploratório mínimo o governo 

acredita que o CPP é o melhor mecanismo de obter mais benefícios. Tal 

mudança no marco regulatório será mais bem debatida no capítulo IV. 
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2.3. CONTRATOS DE SERVIÇO 

 

Os contratos de serviço são resultado da tentativa de desenvolver uma 

nova modalidade regulatória para o E&P com a participação estrangeira 

mantendo o controle da indústria nas mãos do Estado. Os acordos de serviço 

originam-se da mais antiga relação contratual que pressupõe a execução de 

serviço mediante pagamento (MARTINS, 1997, p. 32). 

Nos países em que a atribuição de exploração e produção de petróleo 

é atribuição exclusiva e não delegável pela companhia estatal, o contrato de 

serviço é a única modalidade contratual disponível para possibilitar o acesso 

das reservas às companhias petrolíferas. O Brasil adotou esta modalidade 

contratual em 1975, o texto constitucional de 1988 vedou tal prática 

reconhecendo a continuidade dos contratos já assinados. Atualmente países 

como Irã, Iraque, Arábia Saudita e México fazem uso do contrato de serviço. 

No contrato de risco o Estado toma as decisões e é o proprietário da 

produção, podendo contratar companhias para execução de projetos de E&P, 

realizando o pagamento pelos serviços. As companhias contratadas não têm 

acesso nem as reservas, nem a produção e recebem pagamento pelos 

serviços efetuados, reembolso do custo mais um up-lift. Há casos em que o 

pagamento é mais ou menos independente da produção, outros em que é 

indexado à produção conseguida, ou seja, um contrato de risco e incentivos, no 

qual quanto maior a produção maiores serão os lucros, mas baixas produções 

resultam em prejuízo para as companhias contratadas. (GOMES, 2007, p. 

542). 
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Todo o capital necessário à exploração e produção será despendido 

pelo contratante que receberá em contrapartida, caso a exploração seja bem 

sucedida, os custos incorridos na empreitada através da venda de produtos 

explorados. Após a recuperação dos custos, o contratante fará jus a uma 

remuneração proporcional à reserva remanescente, paga pelo Estado, que 

detém a propriedade de todo o óleo desenvolvido no campo. 

No conceito tradicional dos contratos de serviço atuando como mero 

prestador de serviço, a companhia não incorre nos riscos exploratórios 

recebendo sua remuneração independente do sucesso da exploração. Por 

outro lado ela não tem qualquer participação na receita oriunda da venda do 

petróleo que venha a ser produzido. 

Ao longo do tempo ocorreu uma mudança nos acordos de serviço 

atrelando a remuneração à descoberta comercial do óleo. Havendo tal 

descoberta a companhia petrolífera, apesar de não deter a titularidade do óleo, 

passa a ter direito de receber um percentual contratualmente estabelecido 

sobre a produção realizada.  

Por outro lado, quando não existe descoberta, a companhia não 

recebe qualquer remuneração e suporta sozinha todos os custos relacionados 

com o período exploratório. Sob este aspecto, a modalidade de contrato de 

serviço com cláusula de risco se assemelha ao contrato de partilha de 

produção, uma vez que só há remuneração em havendo reservas 

comercializável (BAIN & COMPANY, 2009, p. 335). 
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CAPÍTULO III 

O ATUAL MARCO REGULATÓRIO BRASILEIRO 

 

O modelo de desenvolvimento petrolífero brasileiro foi baseado na 

forte atuação estatal, tendo sido a PETROBRAS responsável exclusiva, por 

muitos anos, pelos rumos da indústria petrolífera nacional. As políticas 

inerentes àquela atividade eram desenvolvidas por meio de ações tomadas 

pela própria empresa, que agia isoladamente no mercado (JOBIM, 2005. p. 

395). 

A flexibilização do upstream brasileiro significou a possibilidade de 

outras empresas participarem do mercado concorrendo com a PETROBRAS, 

com isso cabia ao país decidir qual modelo regulatório seguiria. Para tanto foi 

editada a lei 9478/97, conhecida como lei do petróleo, que é o atual marco 

regulatório para os setores da cadeia produtiva de petróleo.  

Mesmo com a abertura o que se percebe na prática é a continuidade 

do domínio da PETROBRAS, tal fato se deve ao amplo conhecimento que a 

empresa possui das bacias brasileiras e sua alta tecnologia na exploração em 

alto-mar (offshore). Além disso, não há um posicionamento firme por parte da 

Agência Nacional de Petróleo (ANP) para promover a concorrência efetiva do 

setor.16 

Fato é que o Brasil tem ainda grande potencial de descoberta de 

petróleo. Os dados de conhecimentos geológicos nacionais são poucos, 

apenas como exemplo até hoje no país foram perfurados pouco mais de vinte e 

                                                 
16

 Infelizmente se percebe uma politização das agências reguladoras no Brasil, a indicação de seus 

dirigentes se tornou barganha política. A ANP na 8ª rodada tentou promover maior concorrência na 

licitação. 
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três mil poços, este número corresponde à média anual nos EUA e Canadá. 

Nestes dois países já se ultrapassou a marca de quatro milhões de 

perfurações. Obviamente que não é a perfuração que garante a existência do 

óleo e não se pode afirmar com absoluta certeza que havendo perfuração 

haverá petróleo, no entanto só há confirmação do óleo quando se perfura o 

poço. 

O País possui 29 bacias sedimentares com interesse para pesquisa 

de hidrocarbonetos – o equivalente a 7,5 milhões de km² (cerca de 2,5 milhões 

de km² no mar). Entretanto, pouco mais de 7% dessas áreas estão sob 

concessão para as atividades de exploração e produção, ou seja, há muito 

espaço para o crescimento do setor E&P. (ANP, 2009). 

A efetiva abertura do upstream brasileiro ainda é recente tendo 

apenas 10 anos de seu início. Fazer um balanço profundo sobre período tão 

curto seria muita pretensão, no entanto, é possível fazer algumas afirmações 

ocorridas em virtude da flexibilização do exercício do monopólio. A primeira 

constatação é o crescimento nos valores arrecadados pelo estado brasileiro em 

virtude do aumento das atividades na cadeia petrolífera. A segunda afirmação 

é que a PETROBRAS se consolidou e teve um crescimento expressivo durante 

todo este período, o medo que outrora permeava sobre a empresa passou, e a 

estatal se mostrou capaz de ser uma empresa lucrativa e concorrer com as 

companhias internacionais. 
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3.1. MODELO REGULATÓRIO DE EXPLORAÇÃO ADOTADO 

PELO BRASIL 

 

Dentre os vários regimes de regulação, quais sejam a concessão, a 

partilha e o contrato de serviço o Brasil fez opção pelo contrato de concessão. 

A escolha desse tipo regulatório, modelo já em desuso na segunda metade do 

século XX na maioria dos países detentores de reservas relevantes foi 

orientada por quatro fatores observados à época: i) o alto risco exploratório; ii) 

campos de tamanho pequeno/médio; iii) baixa capacidade de financiamento; iii) 

preço do petróleo abaixo de US$15 dólares (DIEESE, 2008, p.5). 

Não se pode negar que fatores políticos tiveram grande influência na 

escolha do modelo de concessão. Neste modelo o Estado não corre nenhum 

risco, apenas participa da regulação e fiscalização da atividade, e tem sua 

remuneração através das participações governamentais. O governo à época 

implementava uma reforma administrativa no país visando à reestruturação do 

estado brasileiro tendo por base o afastamento estatal em atividades que 

poderiam ser executadas pela iniciativa privada.  

Com a abertura do E&P ficou assente o enfraquecimento da doutrina 

no petróleo como “bem estratégico”, não fazia mais sentido limitar o acesso às 

companhias internacionais. No parecer da Comissão Especial do Congresso 

que analisou a proposta que modificou o artigo 177 da Constituição de 1988, o 

relator destaca que o petróleo é realmente estratégico para países do Golfo 

Pérsico, que possuem 2/3 das reservas internacionais (PIRES, 2000, p. 124). 

A regulação do setor petrolífero é feita pela lei 9478/97 que tem como 

objeto principal o estabelecimento dos princípios e objetivos gerais da política 
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energética nacional, prevendo a criação da Agência Nacional do Petróleo 

(ANP) e do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). O primeiro, um 

órgão estatal para regular o setor e promover a entrada de empresas nacionais 

e internacionais ao longo da cadeia produtiva do petróleo e o segundo, 

vinculado ao gabinete da presidência da República. 

Com a aprovação da lei 9.478/97, ficou estabelecido que os direitos de 

exploração e produção de petróleo e gás natural, no território brasileiro, 

continuariam pertencendo à União, cabendo à ANP a sua administração, 

mediante o sistema de concessões de áreas, por meio de leilões públicos, 

abertos às empresas públicas e privadas. Em outras palavras, enquanto 

recurso natural do subsolo do território nacional, a titularidade das reservas de 

petróleo e gás é do Estado, uma vez trazido à superfície, a propriedade passa 

a ser de quem o extraiu como definido no artigo 26 da Lei 9.478/97: 

Art. 26 – A concessão implica, para o concessionário, a obrigação de 
explorar, por sua conta e risco e, em caso de êxito, produzir petróleo e 
gás natural em determinado bloco, conferindo-lhe a propriedade 
desses bens (...) 
 
 

O modelo adotado pelo Brasil tem sido bastante exitoso, houve 

nesse período de dez anos, a entrada de mais de cinqüenta novas empresas 

no E&P nacional isso significa aumento da produção de petróleo e gás natural, 

geração de emprego e um aporte financeiro significativo para o estado. A 

participação do setor de petróleo e gás no PIB brasileiro é acompanhada pela 

ANP desde 2002. Dados anteriores mostram que, em 1955, pouco depois do 

surgimento da PETROBRAS, o setor participava 0,24% do PIB. Nos anos 60, o 

valor médio agregado pelo setor ao PIB foi de 2,44%, passando para 2,79% 

nos anos 70 e 4,2% nos anos 80. No período de 1998 até 2004 houve um 
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crescimento de 318% na indústria petrolífera brasileira, respondendo 

atualmente por 10% do PIB brasileiro (LIMA, 2008, p. 27). 

 

3.2. MECANISMOS DE ESCOLHA PARA O INGRESSO NO E&P 

Existem dois métodos de escolha das companhias petrolíferas: a 

negociação direta e a licitação. No Brasil se adota o sistema de licitatório, os 

certames são denominados rodadas de licitação e já foram realizadas dez 

rodadas. 

A lei 9478/97, no seu art. 23, previu expressamente que as 

atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás 

natural serão exercidas mediante contratos de concessão, precedidos de 

licitação, na forma estabelecida pela própria Lei do Petróleo. 

A elaboração de editais e a promoção das licitações para a 

concessão de exploração e produção de petróleo são funções da ANP, além 

disso cabe a autarquia a celebração do futuro contrato. 

O edital da licitação será acompanhado pela minuta básica do 

contrato. Devem constar no edital: 1) o bloco objeto da concessão, o prazo da 

exploração, os investimentos e os programas exploratórios; 2) os requisitos 

exigidos dos participantes e os critérios de pré-qualificação; 3) as participações 

governamentais. 

A definição dos blocos que serão licitados fica sob a 

responsabilidade da ANP, até mesmo porque a lei 9478/97 previu que todo o 

acervo de pesquisa da PETROBRAS seria repassado para a autarquia. 

Cumprindo a Lei de Petróleo em 1998 foram definidas as áreas que ficariam 

sob a responsabilidade do poder concedente e as que seriam mantidas pela 
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PETROBRÁS. Nessa divisão coube à ANP 92,9% do total das 29 bacias 

sedimentares brasileiras e apenas 7,1% foi mantido pela PETROBRÁS. 

(BNDES, 2000, p. 2). 

A licitação pública é regra nas contratações das entidades da 

Administração (CF 22, XXVII e 37, XXI), salvo as hipóteses de dispensa e 

inexegibilidade (arts. 24 e 25 da lei 8666/93), que autorizam a contratação 

direta. Para o setor petrolífero foi instituído um novo regime jurídico licitatório, 

visando a atender as peculiaridades do setor. Nesse sentido a lei 9478/97 no 

seu artigo 23 institui: 

 

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. 

 

Depreende-se da leitura do artigo que o modelo licitatório será 

exclusivo para as concessões relacionadas ao setor petrolífero. Não há que se 

pensar na aplicação, nem mesmo suplementarmente, da lei 8666/93 e da lei 

8987/95. (TOLEDO, 1999, p.195) 

A ANP foi dotada de atribuição para elaborar editais, promover as 

licitações e celebrar os contratos para a execução de atividades de exploração, 

desenvolvimento e produção de petróleo e gás. 

A Emenda constitucional nº 9/95 e a lei 9478/97 coexistem com as 

disposições gerais do art. 37 , XXI  da CF e da lei 8666/93. Porém, com campo 

de incidência distinto. São as normas da ANP que regem os leilões para a 

licitação para a concessão das atividades petrolíferas, tais atividades não se 

submetem assim à lei 8666/93 ( SOUTO, 2003, p. 19). 
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O questionamento acerca da possibilidade de se instituir um regime 

licitatório próprio para um determinado setor, neste caso o de 

telecomunicações, já foi levado ao Supremo Tribunal Federal pelo Partido 

Comunista Brasileiro (PC do B), na ADIN de nº 1668. O voto do Ministro Nelson 

Jobim foi o vencedor. O eminente ministro considerou que não houve a 

exclusão de um procedimento licitatório, mas sim a criação de um novo modelo 

que atendesse ao setor. 

Voto vencido foi o do Ministro Marco Aurélio, que foi o relator, em 

que argúi que a Constituição Federal (art. 22, XXVII) atribui à União 

competência para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, 

dessa forma não se poderia instituir normas particularizadas para determinados 

setores. 

O argumento de que a lei 8666/93 seria lei complementar não tem 

sustentáculo jurídico no nosso ordenamento. A lei de 9478/97 possui, portanto 

a mesma hierarquia daquela, sendo possível a derrogação pelo princípio de 

que lei específica se sobrepõe sobre lei geral. 

Além disso o processo licitatório no setor petrolífero tem outra 

complexidade se relacionada às questões de que trata a lei 8666/93. Marcus 

Juruena Villela Souto (2003, p.20) aponta algumas dificuldades se a licitação 

fosse regida pela lei 8666/93. 

Na hipótese em exame, cabe notar que, na inexistência de um prévio 
mercado, certas características do procedimento da lei 8666/93, 
especialmente no que concerne aos documentos de habilitação (e 
detalhando mais ainda, notadamente na parte fiscal) são 
absolutamente inaplicáveis; afinal, a maioria das empresas 
interessadas terão que se constituir no Brasil, sob as leis brasileiras, 
mas suas controladoras têm sede no exterior, onde nem sempre 
existem os documentos aqui exigidos. 
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As peculiaridades do setor exigem uma licitação particular, uma vez 

que até bem pouco apenas o Estado participava de sua exploração. Além disso 

a ANP, como órgão técnico tem maior capacidade de definir em cada rodada a 

melhor forma de aprovar os projetos. Um exemplo disso é que na 6ª rodada de 

concessões a autarquia diminuiu o valor do capital para que mais empresas 

pudessem participar do certame. 

Errônea teria sido a atitude de extinção da licitação, o que não 

ocorre, apenas há uma singularidade em virtude das necessidades do setor. 

Seria pouco provável que se regida pela lei 8666/93 o processo tivesse tanto 

êxito quanto vem obtendo. 

O STF tomou o posicionamento correto em julgar constitucional o 

certame particularizado para cada setor. A iniciativa privada, a qual investirá 

grande montante de dinheiro no setor, tem que ser estimulada a participar. 

Certas exigências feitas pela lei 8666/93 não poderiam ser cumpridas o que 

acarretaria menor número de participantes e conseqüentemente os lances 

ofertados seriam menor. 

O Tribunal de Contas da União já se pronunciou sobre esta questão 

na decisão n° 493/1999 e reconheceu a não aplicabilidade da lei 8666/93, nem 

da lei 8987/95 que trata das concessões . 

Ficou evidente que a Lei do Petróleo excepcionou o procedimento 

licitatório previsto na lei 8666/93, no caso das licitações para o E&P a única lei 

de regência é a 9478/97. Não cabe utilizar-se de preceitos estabelecidos em 

outras leis para esse tipo de certame porque o poder legislativo, como 

representa democraticamente os eleitores para votar e aprovar leis, decidiu de 

forma soberana que ao petróleo e gás natural se lhe aplicam outros 
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regulamentos, porém atendendo aos mesmos princípios constitucionais 

(MENEZELLO, 2009, p. 184). 

A proposta vencedora nem sempre representa a de maior valor 

ofertado, e sim aquela que oferece uma soma de condições técnicas e 

financeiras que leve a ANP à conclusão, dentro dos parâmetros previstos no 

edital, de ser ela, no conjunto a melhor proposta. Na última rodada licitatória o 

critério para apurar a melhor oferta seguia a seguinte pontuação: o bônus de 

assinatura teria peso de 40%, a aquisição de material de conteúdo local 

representaria 20% e o programa exploratório mínimo pontuaria de 40% no 

cálculo da nota final.  
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3.3. ANP E A DEFESA DA CONCORRÊNCIA 

O setor do upstream  brasileiro pode ser classificado como um 

mercado em transição, que são mercados cuja origem se deu sob a égide do 

monopólio estatal, mas tal monopólio foi afastado para dar lugar à criação de 

um mercado livre, em que atuem vários agentes econômicos em ambiente 

competitivo (MARTINS, 2006, p. 105). 

A promoção da concorrência em mercado desta tipologia dependem 

de uma efetiva atitude do ente responsável pelo equilíbrio dos agentes. A 

solução adotada no Brasil foi a criação de uma agência reguladora denominada 

Agência Nacional de Petróleo. Tal ente ganhou status de autarquia ficando 

responsável por implementar as políticas so setor petrolífero. 

A política regulatória em mercado de transição tem como objetivo 

imediato a criação de um mercado competitivo. Evidente que os investidores só 

serão atraídos a participar do E&P se tiver garantia de que o antigo 

monopolista não goza de privilégios desproporcionais. Além disso não adianta 

apenas mudanças na esfera legislativa, o ente regulador tem que atuar 

efetivamente no mercado com o fito de evitar a continuidade do monopólio e 

promover concorrência. Nesse sentido Daniela Couto Martins (2006, p. 107): 

É preciso não só retirar as barreiras institucionais, como também as 
barreira à entrada típicas do mercado e as chamadas barreiras 
comportamentais (decorrentes de comportamento anticompetitivo dos 
antigos monopolistas), para que não se tenha a manutenção de um 
monopólio de fato em substituição do monopólio legal. 

 
A criação de um ambiente favorável para a promoção da 

concorrência se torna elemento essencial para que a abertura do upstream 

seja bem sucedida. Quanto mais empresas sejam atraídas maiores serão as 

possibilidades do estado brasileiro arrecadar com esta disputa. Além disso não 
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faz sentido abrir o mercado e deixar na prática como era antes, atuando 

apenas uma empresa. 

Obviamente que outras empresas atuam no mercado brasileiro, mas 

de maneira ainda tímida. Apesar dos novos entrantes mesmo após dez anos 

da liberalização do mercado de petróleo e gás, a PETROBRAS vem se 

mantendo em posição de absoluta liderança no mercado, sendo responsável, 

em 2007, por 95% da produção de hidrocarbonetos (BAIN & COMPANY, 2009, 

p. 43). 

A indústria do E&P já é naturalmente pouco competitiva em virtude de 

suas características: oligopolização e verticalização. No upstream as principais 

barreiras são o volume de capital requerido e o acesso às matérias-primas. Em 

momentos de manutenção de baixo preço, várias companhias deixam de atuar 

no E&P ou saem da indústria. Os majors s utilizam da estratégia de aquisições 

e fusões, aumentando o nível de reservas e o volume de capital a ser investido. 

O acesso à matéria-prima é uma barreira à entrada típica de setores 

regulados quando o exercício de outorga depende de licença. Essa barreira 

pode ser parcialmente afastada se as licenças forem passíveis de 

comercialização e transferência entre os agentes. No upstream brasileiro 

ocorre a licitação com posterior assinatura do contrato de concessão. Dessa 

maneira é possível limitar o número de agentes e melhor preservar a riqueza 

mineral, já que não ocorrerá uma exploração predatória entre os atuantes. 

Outra barreira que causa preocupação é em relação aos custos 

irrecuperáveis (sunk costs). Exemplo típico são as instalações industriais que 

não podem ser utilizadas para outros fins que não a fabricação de um 

determinado produto. Por óbvio que um empresário prudente ao avaliar os 
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riscos de um empreendimento, verificará que o montante de seu investimento é 

possível recuperar, caso resolva mudar de ramo ou simplesmente abandonar 

aquela atividade (SALOMÃO FILHO, 2007, p. 188). 

O ente regulador deve estar atento a tais características do mercado 

petrolífero. A atuação da ANP foi bastante eficaz no início da abertura que 

facilitou a entrada de novas empresas no país. A agência tentou aumentar o 

nível de concorrência na 8ª rodada licitatória, mas não obteve êxito, até o 

momento este certame não foi finalizado. 

Na 8ª rodada de licitação a ANP, houve a imposição de critérios que 

limitavam a participação do mesmo operador em determinadas áeras fixadas. 

Houve a concessão de duas liminares judiciais que suspenderam o certame17.  

Tal limitação já era imposta pela ANP, desde 2003, sem qualquer 

contestação, conforme ocorreu nas 5ª, 6ª, 7ª Rodadas. Nessas oportunidades, 

tal critério foi aplicado para blocos terrestres em bacias maduras18, com o 

objetivo de de torná-los mais disputados de promover o crescimento do número 

de empresas exploradoras e, com isso,  as próprias atividades de pequisa de 

gás e óleo.  

Na 8ª rodada o critério foi estendido para os dois outros tipos de 

área, as de “alto potencial” e as de “nova fronteira”.  As razões eram as 

                                                 
17

 Estas liminares foram dados pela 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e pela 3ª Vara 

da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Em 20 de julho de 2007, a Ministra do STF, Ellen Gracie, deferiu o 

pedido de suspensão da liminar da 9ª vara, o Presidente do Supremo estendeu o alcance da decisão para o 

outro processo. No entanto, foi interposto outro recurso que precisa ser votado pelo pleno. 
18

 Para classificar as áreas em bacias sedimentares brasileiras, a agência utiliza o seguinte critérios: 1) 

Bacia de novas fronteiras são áreas remotas e de difícil acesso, com dados geológicos insuficientes, 

barreiras tecnológicas, risco e prêmio elevados, e necessidade de grandes investimentos. Nessas 

características temos a bacia do Amazonas, Paraná e água profundas em campos; 2) Bacias de elevado 

potencial são acumulações de pequeno e médio porte, onde se tem um conhecimento geológico razoável, 

com uma infra-estrutura de produção incipiente ou ausente, risco e prêmios moderados, cuja viabilidade 

econômica enfrenta o desafio de reservas adicionais. São exemplos algumas aeras de Sergipe-Alagoas, as 

águas rasas de Santos e Campos; 3)  Bacias maduras que estão em estágio exploratório avançado, 

possuem infra-estrutura de produção implantada, e, tendo prêmios modestos, destinam-se a investidores 

específicos. São características do Recôncavo Baiano, Sergipe-Alagoas e o onshore da bacia Potiguar e 

do Espírito Santo. (ZAMITH, 2007,p. 65) 
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mesmas: suscitar maior concorrência entre os interessados, ampliar o número 

de empresas na exploração, atrair novos investidores e valorizar os blocos 

oferecidos. De acordo com Aroldo Lima (2008, p. 140) havia mais um dado 

preocupante que ocorreu na 7ª rodada, quando, por não haver limite de 

aquisição de blocos, uma empresa, sozinha, arrematou pelo valor mínimo uma 

áera de 12 mil Km². Tudo isso levou a ANP a estender às áeras de alto 

potencial e de nova fronteira, o critério de limite de aquisições,já testado nas 

maduras. 

O TCU no acórdão 2249/2007 já se posicionou sobre esta questão 

asseverando que a limitação imposta não contraria o princípio da isonomia, 

pois o regramento alcança a todos os participantes do procedimento 

indistintamente. Ressalta, ainda o poder discricionário da Agência em traçar e 

implementras as estratégias regulatórias tendo como base o Plano Nacional do 

Petróleo, do Gás Natural e dos Biocombustíveis (PNP). A decisão da ANP teve 

aval do MME, visou ampliar o número de agentes atuantes no setor, de forma a 

diminuir a dependência de uma única empresa ou de um grupo pequeno de 

empresas, com a restrição do número de ofertas vencedoras, a ANP está 

aumentando a possibilidade de existência de vários operadoes atuantes no 

mesmo setor. 

Por fim o citado acórdão conclui que as empresas que desejam 

concentrar suas aquisições em determinados setores, poderiam fazê-lo 

mediante, consórcio, podendo, inclusive, ter participação majoritária.  A 

restrição se limitava ao operador dos blocos. Tal medida tende a gerar um 

aumento de consórcios entre as maiores arrematantes e as demais empresas. 
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3.4. CONTRATOS DE CONCESSÃO 

 

O contrato de concessão é o instrumento pelo qual a companhia 

petrolífera adquire o direito de exclusividade de explorar e produzir 

hidrocarbonetos por sua conta e risco. Adicionalmente, preserva-se o interesse 

nacional pela imposição de uma série de deveres,obrigações e 

responsabilidades a ser estipulado no contrato além de outras previstas na 

legislação. Dentre estas obrigações inclui-se os investimentos obrigatórios, 

pagamento de obrigações financieras e outros tributos aplicáveis, proteção 

ambiental, incentivo ao crescimento e especializalização da mão-de-obra local 

(BAIN COMPANY, 2009, p. 23). 

Passada a fase licitatória e decidido o vencedor do certame o passo 

seguinte é assinar o contrato de concessão. Existe uma grande discussão 

acerca da natureza jurídica dos contratos que dão aos particulares o direito de 

exploração de monopólios públicos, incluindo-se a exploração e produção (E & 

P) de petróleo, contratos normalmente denominados de concessão de 

exploração de atividade econômica. 

A Constituição deixa clara a distinção entre serviço público e atividade 

econômica, dispondo que cabe ao Poder Público a prestação do serviço 

público, que poderá fazê-la diretamente ou através de concessão ou 

permissão, sempre através de licitação (art. 175, caput); enquanto que a 

atividade econômica, poderá ser explorada pelo Estado, concorrencialmente 

com a iniciativa privada, por motivo de segurança nacional ou quando houver 

relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei (art. 173  caput) ou 

monopolisticamente, no caso do petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos 
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fluidos, minérios e minerais nucleares e derivados (art. 177, caput) (MUKAI, 

1999, p. 84). 

Apenas os serviços públicos estão submetidos as regime jurídico 

administrativo, devendo ser objeto de contratos de concessão – no rigor da 

conceituação e com os caracteres postos pela doutrina – pois, segundo o art. 

175 só se pode falar de contratos de concessão quando se tratar-se de serviço 

público e não de atividade econômica, mesmo que monopolizada. 

Toshio Mukai (1999, p.86) aponta que o contrato de exploração, 

desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural, é impropriamente 

denominado de contrato de concessão, mas não é jurídica e 

constitucionalmente, aquele contrato de concessão próprio do serviço público 

(administrativo) sendo, pelo contrário, contrato de direito privado. A lei 9478/97, 

apenas tomou emprestado o termo “concessão” mas de concessão efetiva não 

se trata.  

Contra essa posição adotada por Toshio Mukai de que o termo 

“concessão” estaria necessariamente ligado ao serviço público, aponta-se a 

lição de Alexandre Santos Aragão (2002, p. 41). Para este autor a doutrina 

nacional e estrangeira aceitam o termo “concessão” mesmo em se tratando de 

atividade econômica e apresenta motivo histórico para demonstrar a 

possibilidade de utilização do mesmo: 

 
O aparecimento das concessões tem conotação mais ampla do que a 
sua ligação com o serviço público. As concessões advieram da 
necessidade de conciliar os dogmas liberais não-intervencionistas e a 
urgência do Estado regular com maior intensidade novas atividades 
(ferrovia, gás, telefonia, eletricidade), de complexidade técnica e de 
tendências monopolizadoras até então desconhecidas. 
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A caracterização do setor petrolífero como atividade econômica é 

pacífica na doutrina nacional e não poderia ser diferente, uma vez que a 

própria Constituição define quais são serviços públicos, dentre os quais não se 

enquadra a atividade petrolífera. 

A grande celeuma na questão dos contratos se coloca em sua 

classificação e as consequências de cada tipo de contrato. Alguns 

doutrinadores entendem que o contrato é exclusivamente privado, outros 

admitem que os contratos são regidos pelo direito comum, no entanto apontam 

a necessidade de que o Estado imponha regras de ordem pública, uma vez 

que se trata de atividade essencial para o país. 

Toshio Mukai (1999, p. 86) classifica os contratos da lei do petróleo 

como privados, inadmitido qualquer relação com os contratos de concessão 

típicos, próprios e característicos do serviço público. Para o autor apenas as 

disposições legais contidas na referida lei são aplicáveis às concessões para 

exploração de petróleo. Continua ainda fazendo crítica quanto a possibilidade 

de reversão, instituto típico das concessões do serviço público, nos contratos 

feitos pela ANP. A autarquia estaria em igualdade absoluta com os 

contratantes, como é obrigatório em qualquer contrato regido pelo direito 

comum. 

Para Alexandre Santos (2002, p. 45) os contratos de exploração de 

petróleo como não visam à delegação de um serviço público se classificaria, 

em linhas gerais, como de direito privado. Porém por se tratar de atividade 

essencial para o funcionamento do país, seria, inclusive, uma obrigação da 

ANP a imposição de cláusulas de ordem pública e dirigismo estatal, não 

apenas na celebração como também ao longo de sua execução. 
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A autora Maria D’costa Menezello (2009, p. 212) prefere classificar 

como um contrato regido pelo direito público, citando como exemplo as 

cláusulas obrigatórias que estão no art. 43 e as obrigações dos 

concessionários art.44 da lei 9478/97 para corroborar a idéia de que seria 

contrato enquadrado nesta categoria. Pois, argumenta a autora que o art. 43 e 

44 contemplam cláusulas exorbitantes, típicas de contratos administrativos. 

Gastão Alves de Toledo (1999, p. 207) prefere criar uma classificação 

de contrato atípico, uma vez que se trata de uma relação jurídica entre uma 

autarquia, dotada de atribuições peculiares, e agentes estatais e particulares e 

pela natureza da atividade regulada. Caracteriza o contrato como decorrente 

de normas de direito público disciplinadoras de atividade privada, a despeito de 

estar a Administração Pública aí representada por uma de suas autarquias. 

Diante da divergência como demonstrado anteriormente, faz-se mister 

trazer a conceituação do contrato de concessão para tanto, traz-se a lição de 

Celso Antônio Bandeira de Mello (2001, p. 631): 

 

Contrato de concessão é o instituto através do qual o Estado atribui o 
exercício de um serviço público a alguém que aceite prestá-lo em 
nome próprio, por sua conta e risco, nas condições fixadas e alteráveis 
unilateralmente pelo Poder Público, mas sob garantia contratual de um 
equilíbrio econômico-financeiro, remunerando-se pela própria 
exploração do serviço, em geral e basicamente mediante tarifas 
cobradas diretamente dos usuários do serviço. 

 

Outras características que destinguem os contratos de direito público 

dos do direito privado são: possibilidade de alteração unilateral; a reversão dos 

bens alocados quando finda a concessão, a possibilidade de extinção da 

concessão antes do fim do prazo, através da encampação ou da caducidade. 

Quando o Estado participa de uma relação, mesmo que regida pelo 

direito privado, há derrogação de algumas dessas normas em prol de normas 
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publicistas. No caso do setor petrolífero, que é uma atividade econômica, 

portanto atípica para atuação estatal, os contratos devem ser regidos pelo 

direito privado o que não impede que algumas normas de caráter publicista 

sejam inseridas no intuito de preservar o interesse público. 

 

3.4.1. ATIVIDADES PASSÍVEIS DE SEREM CONCEDIDAS 

 

O art. 177, §1º da CF, permite a contratação de particulares ou de 

empresas estatais para a exploração das atividades petrolíferas monopolizadas 

pela União. O artigo 5º da lei 9478/97 regulou a forma em que se dará tal 

contratação, estipulando duas possibilidades: concessão ou autorização. 

Só se submetem ao regime de concessão as atividades de exploração 

e produção de petróleo, das demais só se exige prévia autorização. Percebe-se 

que a Lei do Petróleo considerou menos o monopólio incidente sobre as 

atividades do setor em prol da possibilidade de concorrência que cada uma 

delas pode propiciar, destinou a autorização para as atividades nas quais se 

dêem as maiores possibilidades de concorrência (ARAGÃO, 2002, p. 38). 

As atividades não monopolizadas (transporte que não seja marítimo ou 

por dutos, a distribuição e a revenda) não são sujeitas à prévia concessão, até 

porque esta, precedida de licitação, pressupõe a limitação do número de 

operadores, limitação esta que não seria possível, uma vez que se trata de 

atividade da iniciativa privada, sujeita, todavia, à autorização (art. 9º, lei 

9478/97). 

A concessão foi destinada apenas para a exploração e produção, vez 

que pressupõem a delimitação espacial, não sendo possível uma concorrência 
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para que todas as empresas interessadas explorassem ao mesmo tempo de 

uma dada jazida. Assim só existe contrato de concessão quando as atividades 

petrolíferas forem a exploração e produção de hidrocarboneto (ARAGÃO, 2002, 

p. 40). 

 

3.4.2. AS FASES DO CONTRATO DE CONCESSÃO 

 

Os direitos de exploração previstos contratualmente dividem-se em 

duas fases: exploração e produção. A primeira fase de exploração inclui 

também a fase de avaliação, tem o prazo de três anos e pode ser prorrogada 

se o pedido for justificado e atender aos requisitos pactuados. Na fase 

exploração ao conduzir as atividades de pesquisa, que tipicamente incluem a 

execução de levantamento geofísico e a perfuração de poços o concessionário 

pode vir a efetuar descobertas. Em regra, essas descobertas representam, 

num primeiro momento, apenas indícios da ocorrência de petróleo e gás 

natural (BUCHEB, 2007, p. 57). 

Ainda na fase de exploração, o concessionário pode, se assim o 

desejar, avaliar qualquer descoberta realizada. Esta avaliação consiste na 

realização de estudos mais detalhados e tem como objetivo a definição de 

comercialidade e a extensão da descoberta em questão. Após a notificação de 

descoberta feita pelo concessionário à ANP, a concessionária decide, por seu 

critério exclusivo, fazer ou não a declaração de comercialidade é uma 

faculdade outorgada ao concessionário. 

A declaração de comercialidade de cada descoberta dá início à fase 

de produção da área correspondente e pode ser realizada pelo concessionário, 
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a qualquer tempo após a conclusão da respectiva avaliação, até o final da fase 

de exploração. Pode haver áreas na fase de exploração e de produção 

coexistindo num mesmo bloco. 

Existe uma etapa denominada desenvolvimento que está localizada 

após a declaração de comercialidade e a fase de produção19. Exige-se um 

plano de desenvolvimento preparado de acordo com a proposta apresentada 

na licitação. Com a implementação de tal plano inicia-se a fase de produção 

que terá duração de 27 anos, podendo esse prazo ser prorrogado desde que 

atendidos os dispositivos contratuais. 

Os eventuais prejuízos incorridos nas operações em questão são 

suportados pelos concessionários, os quais não dispõem de quaisquer direitos 

a pagamentos, reembolsos ou indenização, caso inexista descoberta comercial 

em suas respectivas áreas de concessão. 

O contrato de concessão apesar de não ser contrato administrativo 

típico, classifica-se como contrato da administração, uma vez que um dos seus 

sujeitos é um ente da Administração Pública (DI PIETRO, 2003, p. 240). 

A lei de petróleo no artigo 43 estipulou as cláusulas essenciais que 

constarão no contrato de concessão. Alguns doutrinadores20 vêem essas 

cláusulas  como exorbitantes, ou seja, típicas de contrato administrativos. No 

entanto, a maioria da doutrina21 discorda desse posicionamento assegurando 

que o legislador apenas quis dar um contorno legal e maior segurança àqueles 

que participassem do processo licitatório. 

                                                 
19

  O artigo 25 § 2º da lei 9478/97 inclui dentro da fase de produção as atividades de desenvolvimento. 
20

 Neste diapasão de classificar os contratos como público estão Alexandre de Moraes e Maria D’ 

Assunção Menezello 
21

 Na categoria dos que defendem que o contrato não é tipicamente administrativo estão Toshio Mukai, 

Gsatão Alves de Toledo, Marcos Juruena Villela Souto e Alexandre Santos Aragão. 
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No primeiro inciso consta a necessidade da definição do bloco que 

será objeto da concessão. Entende-se por bloco um das porções menores que 

faz parte da bacia sedimentar que é o território em que se realiza a pesquisa, 

cujo intuito é, encontrando-se a matéria prima petrolífera, proceder à 

exploração. Numas mesma bacia sedimentar pode haver vários blocos 

(SUNDFELD, 2002, p. 387). 

No inciso II está a exigência temporal determinando que deve constar 

no contrato o prazo de duração da fase de exploração e as condições para sua 

prorrogação. O prazo estipulado para a exploração é de três anos, podendo ser 

prorrogado por no máximo dois anos. A produção tem duração de 27 anos, 

podendo ser reduzida ou prorrogada após a análise da ANP sobre o pedido 

justificado apresentado pelo concessionário. A prorrogação depende de 

requerimento formal e só será concedida por anuência expressa da ANP. Em 

caso de indeferimento caber recurso administrativo para a própria agência 

(MENEZELLO, 2009, p. 217). 

Outra exigência é referente ao programa de trabalho e o volume de 

investimento previsto. O concessionário deverá apresentar o Plano de 

Desenvolvimento devidamente pronto, de acordo com as boas práticas da 

indústria nacional e internacional do petróleo, sendo que o referido plano 

deverá ser aprovado ou não pela agência em decisão expressa e 

fundamentada. 

Devem constar no contrato as obrigações do concessionário quanto às 

participações. As participações são encargos que o concessionário deve pagar 

em virtude da exploração e produção de petróleo. Foram regulamentadas pelo 

decreto federal de nº 2705/98. As participações têm que constar no edital e se 
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dividem em: bônus de assinatura, royalties, participação especial, pagamento 

pela ocupação ou retenção da terra. 

O bônus de assinatura é o ônus financeiro pago pela outorga da 

concessão. independente do êxito na exploração, já estão previstos no edital. 

Constitui-se no pagamento inicial, devido pelo vencedor do certame licitatório 

com o fito de garantir a obtenção da concessão (MENEZELLO, 2009, p. 219). 

Os royalties dependem dos resultados, estão previstos no contrato e 

só são exigíveis a partir do mês que ocorrer a produção. Caracteriza-se por ser 

um encargo que tem incidência no resultado da produção, independentemente 

da lucratividade do concessionário. 

A participação especial é uma compensação financeira extraordinária 

devida pelos concessionários, nos casos em que há um grande volume de 

produção ou de rentabilidade. Seu pagamento ocorre a partir do terceiro mês 

que iniciar a produção. No decreto de nº 2705/98 consta a tabela que define a 

alíquota que será paga dependendo da produção trimestral. 

O pagamento pela ocupação ou retenção da terra é uma 

compensação financeira extraordinária que corresponde ao pagamento devido 

pelos concessionários aos proprietários do solo, em razão da ocupação e 

retenção do solo, cujo valor deve ser apurado a cada ano civil. Haverá divisão 

do valor pago pelo concessionário entre o proprietário que é dono do solo e a 

União que é detentora do subsolo. 

Outra cláusula essencial no contrato é a indicação das garantias a 

serem prestadas pelo concessionário quanto ao cumprimento do contrato, 

inclusive quanto à realização dos investimentos ajustados para cada fase. 

Cabe ao futuro explorador apresentar garantia financeira e de performance, tais 
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garantias visam trazer tranquilidade ao Poder Público no caso de 

inadimplemento das obrigações assumidas, tendo em vista o relevante 

interesse público envolvido (MENEZELLO, 2009, p. 217). 

Essencial também é a especificação das regras sobre a devolução e 

desocupação de áreas, inclusive retirada de equipamentos e instalações, e 

reversão de bens. O legislador se preocupou com os possíveis danos 

ambientais que a atividade pode causar ,determinando que fosse expresso em 

contrato quais as condições de entrega. A ANP na portaria de n º 176/99 editou 

normas para a o abandono de poços perfurados com vista à exploração ou 

produção de petróleo.  

Quanto ao item reversão foi um instituto trazido da lei 8987/95, lei das 

concessões, que foi inadequadamente posto na lei 9478/97, visto que se trata 

de instituto com natureza distinta da relação estabelecida no setor petrolífero 

(MENEZELLO, 2009, p. 219). 

Os procedimentos para acompanhamento e fiscalização das atividades 

de exploração, desenvolvimento e produção, e para auditoria do contrato é 

outro item que deve constar no contrato. Esse acompanhamento é função da 

ANP,  mantendo o controle das operações e sistematicamente realizando uma 

fiscalização para acompanhar a execução das obras.  

Em relação à auditoria a ANP na portaria de nº 11/99, estabeleceu o 

Plano de Contas que deve ser observado pelos concessionários, para fins de 

classificação e registro contábil das atividades. 

O concessionário estará obrigado a fornecer relatório, dados e 

informações à ANP. Diante do interesse público sobre o assunto no contrato 

tem que está prevista tal disposição, uma vez que o acervo técnico constituído 
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pelos dados e informações sobre as bacias sedimentares é considerado como 

parte integrante do recurso petrolífero nacional de acordo com o art. 22 da lei 

9478/97. Portanto, o acervo composto pelos dados e informações não é 

propriedade exclusiva do concessionário, mas “bem público”, devendo ser 

compartilhado com a ANP, que tem o dever de mantê-lo e resguardá-lo 

(MENEZELLO, 2009, p. 182). 

Deve está previsto no contrato também os procedimentos relacionados 

a transferência do contrato. Tal transferência só ocorrerá após aprovação 

expressa da ANP, desde que atendidos, pelo novo concessionário, todos os 

requisitos técnicos, jurídicos e econômicos.  Não há previsão de prazo mínimo 

para que possa ocorrer a transferência, podendo assim a cessão ocorrer a 

qualquer tempo. 

Outro item que consta no inciso X do art. 43 é a necessidade de 

estipular as regras sobre solução de controvérsias, relacionadas com o 

contrato e sua execução, inclusive a conciliação e a arbitragem internacional. O 

regimento interno da ANP, aprovado pela portaria do Ministério de Minas e 

Energia nº 215/98 determina no art. 33 que: 

Art. 33 – Para os fins previstos no art. 20 da lei 9478/97, a ANP, 
mediante conciliação e arbitramento, atuará de forma a: 
 
I – dirimir eventuais divergências entre os agentes econômicos e entre 
os usuários e consumidores; 
 
II – resolver conflitos decorrentes das atividades de regulamentação, 
contratação e fiscalização no âmbito geral da indústria de petróleo e da 
distribuição e revenda de derivados de petróleo e álcool combustível; 
 
III – proferir decisão final, com força terminativa, caso não haja acordo 
entre as partes em conflito; 
 
IV – utilizar os casos já mediados pela Agência como precedentes para 
novas decisões e como subsídio para a eventual regulamentação do 
conflito resolvido. 
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Por óbvio que ANP utilizará mecanismos extrajudiciais para soluções 

de conflitos entre os diversos agentes econômicos atuantes da indústria de 

petróleo. Em 2000 foi instituída através da Portaria da ANP nº 85, a primeira 

Comissão Especial com objetivo de compor o conflito relacionado ao acesso do 

gasoduto Bolívia-Brasil (MENEZELLO, 2009, p. 172). 

Conciliação é um modo amigável de solução de controvérsias pelo 

qual as partes escolhem o conciliador ou mediador que busca facilitar o 

entendimento mútuo, para que se chegue a um acordo negociado e de 

interesse de ambos. A arbitragem foi introduzida no país pela lei 9307/96.  

Os casos de rescisão e extinção também devem constar no bojo do 

contrato. A rescisão é o modo extraordinário de se finalizar o contrato, 

caracteriza-se quando ocorre o inadimplemento de alguma cláusula contratual, 

dando ensejo inclusive a sanções administrativas. Nas palavras de Hely Lopes 

Meirelles (1999, p. 229): 

 
Rescisão é o desfazimento do contrato durante sua execução por 
inadimplência de uma das partes, pela superviniência de eventos que 
impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento do ajuste ou pela 
ocorrência de fatos que acarretem seu rompimento de pleno direito. 
 

 

A extinção é o modo ordinário de finalizar o contrato, ocorre quando do 

termo contratual, ou seja, os prazos e planos foram cumpridos. Encerrando-se 

assim os direitos e obrigações estabelecidos no contrato. No contrato de 

concessão de exploração e produção de petróleo há várias razões que dão azo 

à extinção. Os casos estão previstos no artigo 28 da lei do petróleo e são os 

seguinte: 1) pelo vencimento do prazo contratual, 2) por acordo entre as partes, 

3) pelos motivos de rescisão previstos em contrato, 4) ao término da fase de 
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exploração, sem que tenha sido feita qualquer descoberta comercial, conforme 

for definido contratualmente. 

O inciso XII é o último do artigo 43 e traz a exigência de que seja 

cláusula contratual as penalidades aplicáveis na hipótese de descumprimento 

pelo concessionário das sua obrigações. As penalidades na linguagem 

contratual são chamadas de sanções administrativas e pecuniárias. As 

primeiras são coercitivas, para que o contratante retome regularmente o 

cumprimento das obrigações assumidas, e as últimas, são as multas, que 

devem ser cobradas do concessionário inadimplente. (MENEZELLO, 2009, p. 

223) 

A lei 9847/99 dispõe acerca da fiscalização e penalidades 

administrativas. As sanções constam no artigo 2º da lei e são as seguintes: 1 

multa, 2) apreensão de bens e produtos, 3) perdimento dos bens apreendidos, 

4) cancelamento do registro junto à ANP, 5) suspensão temporária, total ou 

parcial, de funcionamento de estabelecimento ou instalação, 6) cancelamento 

do registro de estabelecimento ou instalação, 7) revogação de autorização para 

exercício. As penalidades poderão ser aplicadas cumulativamente. 
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3.5. A REMUNERAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO EM VIRTUDE 

DA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO PETROLÍFERA 

 

O petróleo é um recurso mineral não-renovável pertencente à União 

Federal. Obviamente quando esta decide pela exploração de tal bem deverá 

ser recompensada pela extração. A depender dos aspectos geológicos e da 

qualidade do produto podem ser impostas regras que favoreçam o investimento 

privado, já que será necessário criar condições mais atrativas para que o 

investidor se interesse na E&P. Em determinadas situações o Estado pode 

impor regras mais lucrativas para si. É sob essa perspectiva que se coloca a 

necessidade de estabelecer um novo marco regulatório no pré-sal, já que o 

risco exploratório seria mínimo e o atual marco foi feito para situação oposta. 

Atualmente existem quatro formas das denominadas participações 

governamentais, previstas no art. 45 da lei 9478/94, são elas: bônus de 

assinatura, royalties, participação especial e pagamento pela ocupação ou 

retenção da área. Dessas participações apenas os royalties eram cobrados 

pela legislação anterior, mesmo assim foram introduzidas mudanças em sua 

cobrança. 

As participações governamentais podem ser definidas como o preço 

pago pelo investidor para o governo pela exploração e produção dos recursos 

de um Estado, isto é expresso como um percentual de fluxo de caixa de um 

campo, e toma a forma de bônus, royalties, taxas e outros pagamentos pagos 

para o governo pelo investidor. A compensação financeira corresponde a uma 

compensação à União, Estados e Municípios pelas externalidades resultantes 

dos processos de exploração e produção de petróleo (Neto Toledo, 2007, p. 2) 
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Essas participações governamentais não possuem natureza tributária 

e sua regulação é necessária para que a riqueza produzida seja apropriada por 

toda a sociedade. Essa regulação se basearia na busca do bem-estar social. 

Acerca da natureza jurídica das participações Daniela Couto Martins (2008, 

p.156) explica: 

 

(...) No caso brasileiro tanto a participação especial quanto os 
royalties não têm natureza tributária, mas sim indenizatória, 
porque seu fundamento constitucional é o artigo 20, § 1º, da 
Constituição Federal de 1988, que assegura à União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios participações nos resultados da 
exploração de petróleo ou gás natural (...). 

 
 
 

3.5.1 BÔNUS DE ASSINATURA 
 
 

O bônus de assinatura consiste num pagamento único da empresa 

vencedora da licitação no ato do contrato de concessão. A ANP é a única 

beneficiária de sua arrecadação e o seu valor mínimo é estabelecido por essa 

agência no edital de licitação.  A parcela de recursos provenientes do bônus de 

assinatura observará o disposto no artigo 15, II, da lei 9478/97, o qual 

estabelece que a parcela das participações governamentais contemplará as 

necessidades operacionais consignadas no orçamento. 

Para se ter noção do valor arrecadado tome-se como exemplo a 10ª 

Rodada de Licitações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP) que movimentou R$ 700 milhões, dos quais pouco mais 

de R$ 89 milhões correspondem ao bônus de assinatura e outros R$ 611 

milhões em compromisso de investimentos nas regiões em que estão situados 

os blocos leiloados.  
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O senador Francisco Dornelles apresentou projeto de lei nº 312 em 

2008, que pretende alterar a forma de repartição no bônus de assinatura. 

Conforme já exposto esta parcela é repassada diretamente à ANP. Se 

aprovada a lei, à ANP caberia apenas 5% do valor arrecadado, o seria divido 

entre estado e municípios na proporção de 65% e 35%, respectivamente. 

Embora a redação do § 1º do art. 45 da lei do petróleo dê a entender 

que o bônus de assinatura e a participação especial possam deixar de ser 

cobrados, o art. 41, II, determina que “no julgamento da licitação, além de 

outros critérios que o edital expressamente estipular, serão levadas em conta 

as participações governamentais referidas no art. 45”, e o art. 46 prevê que o 

edital estabelecerá o valor mínimo do bônus de assinatura de cada bloco 

ofertado. Bucheb (2007, p. 105) esclarece que os bônus de assinatura somente 

não foram exigidos pela ANP, para os blocos outorgados à PETROBRAS, em 

cumprimento ao art. 32 e 33 da lei 9478/97. 

 

 

3.5.2. ROYALTIES 

 

Os royalties são uma das formas mais antigas de pagamento de 

direitos. Aplicam-se às produções onshore e offshore; constituem uma 

compensação financeira devida ao estado pelas empresas que exploram e 

produzem petróleo e gás natural, uma vez que tais recursos são escassos e 

não-renováveis. 

A lei 9478/97 alterou as regras de distribuição de royalties, ao elevar a 

alíquota de 5% para 10%. Ressalta-se que a parcela pode variar de 5% a 10%. 
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Dentre as circunstâncias que permitem tal variação, estão os riscos geológicos 

presentes e as expectativas de produção, a produção em áreas remotas, a 

produção de gás natural não associado ou de petróleo pesado, as dificuldades 

operacionais, a inexistência de infra-estrutura para escoar a produção e a 

distância entre o mercado. Fica a cargo da ANP prever tal possibilidade no 

edital de licitação. 

A maneira como é distribuída da parcela de 5% dos royalties 

anteriormente definida pela lei nº 7990 de 1989 não sofreu alteração com a Lei 

do Petróleo. A destinação continuou a mesma, sendo assim definida: i) se a 

lavra for em terra, 70% para os estados produtores, 20% para os municípios 

produtores, 10% para os municípios com instalações de embarque e 

desembarque de petróleo e gás natural; ii) se a lavra for na plataforma 

continental, 30% para os estados confrontantes com os poços, 30% para 

municípios confrontantes com os poços, 20% para o comando da Marinha, 

10% para o fundo especial (composto por estados e municípios), 10% para os 

municípios com instalações de embarque e desembarque. 

A lei 9478/97 introduziu o acréscimo de 5% nos royalties. Em relação a 

esse percentual haverá a seguinte distribuição: i) se a lavra for em terra, 52,5% 

para os estados produtores, 25% para o Ministério de Ciência e tecnologia, 

22,5% para os municípios produtores, 7,5% para os municípios afetados por 

operações nas instalações de embarque e desembarque; ii) se for na 

plataforma continental, 25% para o Ministério de Ciência e Tecnologia, 22,5% 

para os estados confrontantes com os campos, 22,5% para os municípios 

confrontantes com os campos, 15% para o Comando da Marinha, 7,5% para o 
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Fundo Especial e 7,5% municípios afetados pelas operações de instalações de 

embarque e desembarque. 

Para se ter uma idéia da dimensão econômica que os royalties 

representam, basta pensar que entre 1996 a 2005 a produção de petróleo no 

Brasil aumento 2,1 vezes (de 782.738 bpd em 1996 para 1.633.563 bpd em 

2005), os royalties aumentaram 40,3 vezes, ou seja, uma proporção muito 

maior. Tal aumento deve-se ao fato do aumento da alíquota básica de 5% para 

10%, além do alinhamento dos preços do petróleo brasileiro aos preços 

internacionais para fins de cálculo das participações governamentais (Gutman, 

2007, p. 40). 

Os royalties são calculados mensalmente para cada campo produtor, 

mediante a aplicação da alíquota sobre o valor da produção de petróleo e de 

gás natural. O Decreto no 2.705, de 3 de agosto de 1998, conhecido como o 

Decreto das Participações Governamentais, regulamentou os artigos 45 a 51 

da Lei do Petróleo, definindo os critérios para cálculo e cobrança das 

participações governamentais. A partir de 6 de agosto de 1998, os pagamentos 

dos royalties, que até então eram feitos diretamente aos beneficiários, 

passaram a ser efetuados à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que os tem 

repassados beneficiários através do Banco do Brasil. O controle dos royalties e 

da sua distribuição é responsabilidade da Agência Nacional do Petróleo (Guia 

dos Royalties, ANP, 2002, p. 13). 
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3.5.3 PARTICIPAÇÃO ESPECIAL 

 

A participação especial é uma compensação extraordinária devida nos 

casos de elevado volume de produção ou grande rentabilidade. Assim como as 

outras esta participação governamental está regulamentada no decreto 

2705/98 que estabelece seis faixas de alíquota (isenção, 10%, 20%, 30%, 35% 

e 40%) de acordo com o volume de produção trimestral fiscalizada (VPF). No 

entanto, o VPF que determinará a alíquota variará de acordo com dois fatores: 

o ano e a localização da produção. 

Existem diferentes alíquotas para os quatros primeiros anos de 

produção. A alíquota aumenta a cada ano no início e se estabiliza a partir do 

quarto ano. As alíquotas variam para produção em terra, na plataforma 

continental com baixa profundidade (menos de 400m) e com alta profundidade, 

sendo que a tributação é menor para a exploração em mar, especialmente em 

alta profundidade (Bregman, 2008, p.2). 

Diferentemente dos royalties, cuja base de cálculo é a receita bruta e a 

periodicidade mensal, a Participação Especial incide trimestralmente sobre o 

lucro do campo. É permitida a dedução em tal lucro dos royalties, os 

investimentos na exploração, os custos operacionais, a depreciação e outros 

tributos previstos na legislação. 

Para se ter uma idéia dos recursos provenientes da participação 

especial de 1999 a 2007 foi arrecadado um montante de aproximadamente R$ 

3,5 bilhões de reais. Os recursos da participação especial serão distribuídos na 

seguinte proporção: i) 40% ao Ministério de Minas e Energia, sendo 70% para 

o financiamento de estudos e serviços de geologia e geofísica aplicada à 
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prospecção de combustíveis fósseis, a serem produzidos pela ANP e pelo 

MME, 15% para o custeio dos estudos de planejamento e expansão do sistema 

energético e 15% para o financiamento de estudos, pesquisas, projetos, 

atividades e serviços de levantamentos geológicos básicos no território 

nacional; ii) 10% ao Ministério do Meio Ambiente destinados ao 

desenvolvimento de estudos e projetos relacionados com a preservação do 

meio ambiente e recuperação de danos ambientais causados pelas atividades 

petrolíferas; iii) 40% para o estado onde ocorrer a produção em terra, ou 

confrontante com a plataforma continental onde se realizar a produção; iv) 10% 

para o município onde ocorrer a produção em terra, ou confrontante com a 

plataforma continental (BAIN & COMPANY, 2009, p. 67). 

 

3.5.4. PAGAMENTO PELA OCUPAÇÃO OU RETENÇÃO DA 

ÁREA 

 

 

O artigo 50 da lei 9478/97 determina o pagamento pela ocupação e 

retenção da área no Brasil, esse pagamento é comum em regimes fiscais de 

diversos países produtores de petróleo. 

O edital e contrato irão dispor sobre o pagamento que será anual. O 

valor será fixado por quilômetro quadrado ou fração da superfície do bloco, a 

ser apurada a cada ano civil, a partir da data de assinatura do contrato de 

concessão. Constará também no contrato o pagamento ao proprietário da terra 

participação equivalente a um percentual variável de 0,5% a 1% da produção 

de petróleo ou gás natural, a critério da ANP. 
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A única beneficiária do pagamento pela ocupação ou retenção da área 

é a ANP. A arrecadação não é o principal fundamento dessa cobrança, mas 

sim a promoção do abandono voluntário da área de concessão pelo 

concessionário que não possua interesse na produção. Se o concessionário 

desistir da produção não pagará royalties nem participação especial, já que 

estes dependem da produção. Assim tal cobrança é uma forma de evitar a 

retenção de áreas pelo concessionário sem que esteja produzindo. Existindo a 

obrigação pelo pagamento de tal participação governamental o bloco é 

devolvido e pode ser licitado novamente. 
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CAPÍTULO IV 

O PRÉ-SAL E O NOVO MARCO REGULATÓRIO PARA 

EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO 

 

Anunciada em uma cerimônia com três mil convidados, em 31 de 

agosto de 2009, a proposta do novo marco regulatório para o pré-sal foi 

marcada de expectativas em relação ao modelo que seria adotado para a 

exploração e produção de petróleo no país. Foram apresentados quatro 

projetos de lei que inicialmente foram enviados ao Congresso Nacional com o 

pedido de urgência e deveriam ser votados no prazo máximo de noventa dias 

pelo. Depois de diversas críticas o Presidente Lula recuou e retirou o pedido de 

urgência. 

Não foi nenhuma surpresa a proposta de mudança no marco 

regulatório, já se prenunciava que seria adotado o modelo de partilha, em 

razão do viés ideológico que marca o atual governo. Este tipo de regulação 

permite uma maior atuação estatal, aliás, se aprovado como enviado pelo 

executivo, a PETROBRAS sempre participará da exploração e produção da 

área do pré-sal. 

Questão deixada para ser discutida posteriormente foi a mudança na 

distribuição dos royalties advindos da produção petrolífera. Os estados 

produtores exerceram forte pressão à perspectiva de mudança na regra de 

distribuição e preferiu-se retardar a discussão de tal assunto. Um 

questionamento bastante pertinente é será justo que os estados fronteiriços 

continuem a ser os maiores beneficiários dos royalties de um reservatório 
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petrolífero que está a 300 km da costa e pertence à União Federal e que, 

portanto deve ser repartido entre todos os estados da Federação. 

A escolha do marco regulatório além de levar em conta aspectos 

técnicos é também uma escolha política, mas que não deve ser pensada 

apenas numa perspectiva de governo, mas sim como uma política de Estado e 

um projeto de desenvolvimento nacional. É exatamente pela potencialidade 

que o petróleo se apresenta ao nosso país que o tema merece uma grande 

discussão em toda sociedade. 

Outro desafio além da definição do marco regulatório é a destinação 

dos recursos. Não é o simples fato de ganhar com a produção petrolífera que 

garantirá ao país usufruir os frutos da riqueza. Aliás, o país deve estar 

economicamente consolidado para que possa receber tantos investimentos 

sem desencadear uma crise inflacionária. 

Aspecto relevante em relação à decisão de exploração neste momento 

e não em deixar como reservas futuras é garantir às próximas gerações o 

acesso aos benefícios trazidos por tal exploração. Já que se trata de bem de 

caráter finito a decisão de usá-lo agora, deve ter o compromisso com o futuro. 

O debate da nova legislação para o E&P brasileiro tem causado 

grandes conturbações no setor. A proposta de mudança tem sofrido muitas 

críticas e se transformou em um jogo político que no fundo tem atrasado o 

desenvolvimento da indústria petrolífera. As rodadas licitatórias ocorrem com 

grande intervalo de tempo, os investidores estão inseguros com os projetos de 

lei e o país vem perdendo com a desaceleração no setor. 
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4.1. O QUE SE SABE SOBRE O PRÉ-SAL 

 

Muito se fala sobre o pré-sal22, mas cautela é uma palavra que não se 

pode deixar de lado na indústria petrolífera onde nada conta com absoluta 

certeza, principalmente quando se trata de exploração e produção. O pré-sal 

ainda carece de maiores estudos geológicos para determinar qual o potencial 

total da área. Muito do que se fala sobre a grande reserva petrolífera é mera 

expectativa. 

Além disso, não há garantia de que o modelo de produção de partilha 

proposto para o pré-sal seja o mais rentável para o país. O que este modelo 

garante é o maior controle estatal sobre as reservas. O que se questiona é o 

que existe de concreto sobre o pré-sal? Existe um real dimensionamento sobre 

a potencialidade da reserva? Uma coisa é certa na indústria petrolífera só se 

confirma a existência de petróleo com a perfuração de poços, por mais 

avançados que estejam às técnicas geológicas estas ainda são passíveis de 

erros.  

Almeida (2008, p. 1) questiona sobre a imprecisa informação sobre a 

extensão e o grau de interconexão entre as descobertas anunciadas a partir da 

prospecção nos diferentes blocos do pré-sal. A pergunta central é: até onde se 

estendem as acumulações destes blocos? Trata-se de um campo único? A 

resposta a esta questão seria fundamental para a tomada de decisões 

governamentais e empresariais no que diz respeito ao planejamento da 

produção futura. 

                                                 
22

 A definição trazida no projeto de lei 5938/2009 para o pré-sal é a seguinte: região do subsolo formada 

por um prisma vertical de profundidade indeterminada, com superfície poligonal definida pelas 

coordenadas geográficas de seus vértices estabelecidos no anexo desta lei. 



91 

 

Pela provável dimensão do pré-sal é provável que seja utilizado o 

mecanismo de individualização (unitization), o qual surge quando uma jazida 

de petróleo ou gás natural se estende por dois ou mais blocos23 contíguos, 

cujos direitos exploratórios pertencem a concessionários diferentes. Pela 

característica migratória do petróleo e do gás natural, os hidrocarbonetos 

inicialmente situados num bloco fluirão e serão produzidos através de um poço 

perfurado num bloco contíguo (BUCHEB, 2007, p. 183). 

A área total do pré-sal, que recebeu este nome por estar abaixo de 

uma vasta camada de sal, é de 149.000 km², desta área 28% já foram 

concedidas através das rodadas licitatórias anteriores tendo a PETROBRAS 

participação em mais de 85% destas áreas. Assim ainda estão disponíveis 

72%, ou seja, 107.228 km² para ser explorados. De logo se faz uma ressalva, 

haverá a convivência de dois tipos regulatórios distintos na área do pré-sal, 

uma vez que os contratos anteriores deverão ser mantidos no regime de 

concessão e só se aplicará a partilha produção para o restante ainda não 

licitado  

(GOVERNO FEDERAL, 2009). 

O pré-sal se estende do litoral do Espírito Santo até Santa Catarina, 

mas é na Bacia de Santos e na do Espírito Santo onde estão as maiores 

reservas, são elas: tupi com 5 a 8 bilhões de barris e iara com o volume de 3 a 

4 milhões de barris. Até o momento foram perfurados 31 poços nesta região, 

com taxa de sucesso de 87% um número bastante expressivo já que a média 

mundial é de 30%. O índice de sucesso chegou à marca de 100% na Bacia de 

                                                 
23

  De acordo com o art. 6º, XI da lei 9478/97, bloco é a 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. 
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Campos nos poços perfurados pela PETROBRAS (GOVERNO FEDERAL, 

2009). 

Os limites do pré-sal não é consenso. Existe a possibilidade da área 

das reservas petrolíferas se estenderem além da zona econômica exclusiva 

brasileira, ultrapassando as 200 milhas do litoral. Novos estudos deverão ser 

realizados pela ANP para demarcar as fronteiras do pré-sal (PRATES, 2009). 
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4.2. O NOVO MODELO REGULATÓRIO PARA O PRÉ-SAL E 

ÁREAS ESTRATÉGICAS 

 

A proposta do novo marco regulatório foi fruto do trabalho de uma 

comissão interministerial24 que teve como finalidade estudar e propor as 

alterações necessárias na legislação no aspecto referente à exploração e 

produção petrolífera. Tal comissão tomou por base as seguintes premissas: a) 

permitir o exercício do monopólio da União de forma apropriada, tendo em vista 

o alto potencial do pré-sal; b) introdução de uma nova concepção na gestão 

dos recursos petrolíferos; c) otimizar o ritmo de exploração dos recursos do 

pré-sal; d) aumentar a apropriação da sociedade da renda advinda do petróleo; 

e) fortalecer a posição internacional do país e aumentar a base da indústria 

brasileira; f) garantir o fornecimento de petróleo e gás natural; g) evitar 

distorções econômicas resultantes da entrada de grandes volumes de recursos 

relacionados ao E&P. 

O resultado foi envio ao Congresso Nacional um conjunto de quatro 

projetos de lei tratando de mudanças a serem implementadas no setor de 

exploração e produção de petróleo no Brasil. Tais projetos são: 1) Projeto de lei 

5938/2009 que trata mudança no regime de exploração, propondo que seja 

adotada a partilha de produção; 2) Projeto de lei 5939/2009 que propõe a 

criação de uma nova empresa pública chamada de PETRO-SAL; 3) Projeto de 

lei 5940/2009 que cria o de um fundo social; 4) Projeto de lei 5941/2009 que 

                                                 
24

 A comissão foi integrada pelos Ministros de Estado de Minas e Energia, Chefe da casa Civil, do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão, e 

pelos Presidentes do BNDES, da ANP e da PETROBRAS. 



94 

 

dispõe sobre a possibilidade de capitalização da PETROBRAS através da 

cessão onerosa pela união de petróleo bruto25.  

Como pode se perceber os projetos de lei formam um conjunto de 

disposições legislativas referente ao E&P nacional que só fazem sentido se 

visto de forma integral, na medida em que a concretização de um dependerá 

da aprovação do outro. Não faz sentido a aprovação da PETRO-SAL sem que 

haja a aprovação do regime da partilha de produção 

Na exposição de motivos do projeto de lei 5938/2009 argumenta-se 

que o modelo de concessão seria incompatível com a natureza da área do pré-

sal, pois se trata de áreas com riscos exploratórios extremamente baixos e 

grandes rentabilidades o que exigiria um marco regulatório que permitisse 

maior participação nos resultados e maior controle da riqueza pela União em 

benefício de toda sociedade. 

Além disso, alega que o modelo atual de concessões foi concebido 

numa época em que o país tinha uma produção relativamente pequena, o 

preço do barril era em média de dezenove dólares e o risco exploratório era 

elevado. Tal cenário sofreu drástica mudança em virtude do crescimento 

econômico, chegando o barril, em 2008, ser cotado em US$ 147. Acrescenta 

ainda a estabilidade política do país que pode vir a ser um fornecedor confiável 

de petróleo, gás natural e seus derivados diferenciando-se dos outros países 

exportadores da commodity. 

A argumentação do governo parte de premissas verdadeiras, mas se 

esquece de alguns detalhes fundamentais para as atuais descobertas. O 

primeiro ponto se refere à PETROBRAS, empresa que nos últimos anos teve 

                                                 
25

 Os projetos de lei estão em anexo. 
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um expressivo crescimento e pôde aumentar seus investimentos na área de 

pesquisa. Foi o modelo de concessões que possibilitou a estatal brasileira se 

consociar a outras empresas e expandir suas pesquisas em alto-mar. A própria 

descoberta do pré-sal é fruto do regime de concessões que possibilitou a 

concorrência no E&P e trouxe para o país ganhos incontestáveis. Não se pode 

olvidar que uma forte razão da emenda 9/95 foi exatamente a falta de recursos 

da PETROBRAS para investir no setor petrolífero. 

A ANP em sua nota técnica 21 (2007) demonstra sua preocupação na 

mudança do marco regulatório. Por óbvio que tal documento antecede os 

projetos de lei, mas desde que se anunciou a possibilidade de mudança já se 

previa que haveria a escolha do modelo de partilha de produção. Referindo-se 

à 9ª rodada licitatória quando da retirada de determinados blocos, tal nota 

(2007, p. 4) traz o seguinte comentário: 

 

A esse anúncio seguiu-se a decisão de retirada dos referidos blocos do 
leilão, em razão dos mesmos estarem localizados em áreas próximas 
à da descoberta e que, por isso, teriam grande probabilidade de 
também apresentarem petróleo de alta qualidade. Tal fato 
comprometeu a participação das grandes empresas mundiais do setor 
que, mesmo estando habilitadas, não participaram da disputa, entre 
elas, Exxon móbil, Chevron, Shell, BP, BG, Eni e Repsol. É nítido que 
a mudança das regras afeta a confiança dos investidores no modelo 
regulatório vigente, podendo inibir os altos investimentos necessários e 
de longo prazo de maturação. Além disso, a alteração no edital original 
levantou dúvidas sobre se o principal objetivo do governo com a 
retirada dos blocos seria a preservação das reservas de alto potencial 
para serem futuramente apropriadas pela PETROBRAS. Apesar da 
forte participação de empresas nacionais e outras estrangeiras na 
disputa por áreas de poder, de certa maneira, indicar um 
fortalecimento do modelo existente, o que se observa, na realidade, é 
a volta do debate em torno do qual se questiona este modelo, baseado 
em concessões públicas e ofertadas por meio de leilão. 

 

Com a aprovação do projeto de lei existirão dois regimes para o E&P 

nacional, o regime de concessão e o de partilha. O primeiro se aplicaria por 

exclusão, apenas quando se tratasse de área localizada fora do pré-sal ou em 



96 

 

área estratégica. Como já dito no tópico anterior, mesmo em áreas 

compreendidas no pré-sal haverá o regime de concessão, pois em relação às 

áreas já licitadas não haverá mudança no regime.  

Questionamento bastante pertinente se refere à real necessidade de 

mudança do regime de concessões. Não teria a lei 9478/95 mecanismos que 

garantem ao estado brasileiro maior apropriação de riqueza? Tal indagação 

surge tomando como argumento a participação especial que seria um meio 

eficaz de aumentar a apropriação do estado nos poços produtores de grandes 

volumes, como o do pré-sal. Sob este enfoque seria possível a manutenção do 

atual regime de concessões, podendo haver inclusive alteração no limite do 

percentual máximo da participação especial que atualmente é de até 40%. 

No entanto, o governo não se conformou com tal argumentação 

alegando que o aumento nas participações especiais seria um arranjo pontual 

não atenderia à complexidade das novas reservas e às responsabilidades da 

União. 

Outra novidade trazida pelo projeto de lei é possibilidade de existir as 

denominadas áreas estratégicas. Estas regiões poderão estar em terra ou no 

mar e para possuir esta classificação terão que possuir os requisitos legais: i) 

que sejam delimitadas por ato do Poder Executivo; ii) possuam baixo risco 

exploratório; iii) elevado potencial de produção petrolífero, gás natural ou outros 

hidrocarbonetos fluídos.  

A região do pré-sal já vem determinada geograficamente no projeto de 

lei podendo vir a ser estendida posteriormente. Em última análise a mera 

deliberação do poder executivo já imporá o regime de partilha de produção, 



97 

 

uma vez que a definição das áreas estratégicas e novas áreas do pré-sal serão 

delimitadas pelo Presidente da República. 

Questão bastante polêmica se refere à obrigatoriedade da participação 

da PETROBRAS como o operador quando se fizer uso do regime de partilha e 

produção. A estatal será responsável pela condução e execução direta e 

indireta de todas as atividades de exploração, avaliação produção e 

desativação das atividades relacionadas à exploração e produção. A 

PETROBRAS poderá atuar sozinha, neste caso, há dispensa da licitação, mas 

quando atuar junto com outras empresas em consórcio será a operadora deste 

com participação mínima de 30%. 

O projeto de lei 5938/2009 define o contrato de partilha de produção 

como aquele no qual o contratado exerce, por sua conta e risco, as atividades 

de exploração, avaliação, desenvolvimento e produção e, em havendo 

descoberta comercial, terá direito à restituição do custo em óleo, bem como a 

parcela do excedente em óleo, na proporção, condições e prazos previstos no 

contrato.  

Nos contratos de partilha de produção o petróleo produzido é dividido 

em duas partes: a) custo em óleo (oil cost), b) excedente em óleo (proft oil). O 

custo em óleo é a parcela da produção somente exigível se houver descoberta 

comercial, correspondente aos custos e aos investimentos realizados pelo 

contratado na execução da exploração e produção. O excedente em óleo é a 

parcela da produção que será repartida entre a União e o contratado, de 

acordo com os critérios definidos no contrato, resultante da diferença entre o 

volume total produzido e as parcelas relativas ao custo em óleo, aos royalties 

e, quando exigível a pagamento ao proprietário da terra. 
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A oferta de maior excedente do óleo será o critério para o julgamento 

da licitação servindo assim para identificar o vencedor do leilão. O percentual 

mínimo desta parcela da produção será definido pelo Conselho Nacional de 

Política Energética- CNPE.  

No regime de partilha a União não assume nenhum risco pelas 

atividades de exploração e produção, cabendo ao contratado suportar 

totalmente os custos de tais atividades. No entanto, poderá a União por meio 

de um fundo específico participar dos investimentos no E&P, caso em que 

assumiria os riscos na proporcionalidade de sua participação.  
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4.3 A PETROBRAS NO PRÉ-SAL 

 

A PETROBRAS foi criada em um momento marcado pelo forte 

nacionalismo no Brasil. Até hoje a empresa suscita grandes debates quando se 

cogita sua privatização. Durante o processo de tramitação da emenda nº 9/95 

chegou-se a pensar na venda da mesma, mas o Presidente da República – 

Fernando Henrique Cardoso - se comprometeu em carta enviada ao Senado 

que a sociedade de economia mista não seria vendida. A história petrolífera 

brasileira está diretamente atrelada à estatal, pois esta atua sozinha no país 

por mais de quarenta anos  

A empresa expandiu seus negócios ao redor do mundo seguindo o 

modelo de internacionalização da indústria petrolífera. Tornou-se um player 

mundial com bastante importância principalmente pelo conhecimento 

desenvolvido em exploração em águas profundas. 

Pelo atual modelo de concessões a PETROBRAS concorre em 

igualdade de condições com as demais empresas. Caso queira ter direito 

exploratório em determinada área terá que participar da licitação como 

qualquer outro interessado. Só há uma vantagem para a empresa que é em 

caso de empate o que acarretará na escolha da estatal quando esta não estiver 

consorciada com outra empresa. É o que está previsto no art. 42 da lei 

9478/97, no entanto tal previsão é de constitucionalidade duvidosa, pois 

assegura um privilégio sem fundamentos que o justifiquem (COSTA, 2009, p. 

209). 

A empresa como era a única executora do monopólio possuía todo o 

conhecimento das bacias sedimentares brasileiras. Com a edição da lei 
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9478/97 foi obrigada a repassar à ANP todas as informações e dados que 

detinha sobre as bacias sedimentares brasileiras, assim como sobre as 

atividades de pesquisa, exploração e produção de petróleo que exercia até a 

publicação da lei. 

Quando se anunciou a descoberta das reservas do pré-sal cogitou-se 

a possibilidade de criação de uma nova estatal que teria a função de explorar o 

petróleo naquela área. Com o envio dos projetos de lei verificou-se que tal 

possibilidade foi descartada e que a idéia atual é fortalecer a PETROBRAS e 

garantir a esta a exclusividade na área do pré-sal. 

Os números relacionados com a PETROBRAS são bastante 

elucidativos para se ter noção da dimensão da empresa. No ano de 2008 o 

lucro líquido foi de R$ 33 bilhões de reais um aumento de 53,3% em relação a 

2007. A empresa tem atualmente mais de 70.000 empregados, é o maior 

contribuinte individual do Brasil, é a maior empresa brasileira e a oitava em 

valor de mercado atuando em 29 países diferentes (PETROBRAS, 2009). 

Analisando esses dados se percebe que não houve um 

enfraquecimento da empresa com a flexibilização do upstream, mas sim um 

crescimento bastante considerável. Pode-se afirmar que o maior beneficiário da 

abertura foi a própria PETROBRAS. 

Com intuito de dar maior dinamicidade à estatal foi editado o decreto 

nº 2745/68 com base na previsão legal do artigo 67 da lei 9478/97 que cria um 

processo licitatório simplificado para a empresa. Tal medida se coaduna com o 

novo ambiente competitivo na qual a estatal está inserido.26 

                                                 
26

 O STF já se pronunciou pela constitucionalidade do decreto se opondo à decisão do TCU que afastou a 

incidência de tal decreto alegando sua inconstitucionalidade. 
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O valor nominal das ações da PETROBRAS foi multiplicado por 18 

vezes em relação aos valores observados em 1997. Os investidores tanto no 

Brasil, quanto no exterior tem sido atraídos para a estatal o que tem contribuído 

para a consolidação da PETROBRAS como um player destacado no mercado 

internacional (PINTO JUNIOR, 2007, p. 85). 

Pela proposta do governo a PETROBRAS terá papel de destaque no 

desenvolvimento das reservas do pré-sal ou das áreas estratégicas. Sempre 

que a União decidir pela contratação se utilizando do contrato de partilha de 

produção a empresa poderá ser contratada diretamente sem a necessidade de 

realização de licitação e será em todos os casos o operador do bloco. No caso 

de contratação direta da PETROBRAS caberá ao CNPE propor ao Presidente 

da República as áreas sujeitas a tal contratação.  

A União também poderá se utilizar de licitação, na modalidade leilão 

para escolha das empresas. Neste caso o licitante vencedor deverá constituir 

consórcio com a PETROBRAS sendo esta a operadora27 do consórcio.  

Em todo caso seja na contratação direta ou pela via licitatória haverá a 

formação de consórcio. Um novo agente passará a fazer parte da indústria 

petrolífera brasileira, a empresa pública batizada de PETRO-SAL, esta terá o 

papel de gestão dos contratos de partilha de produção e desempenhará o 

papel de representar a União. No caso da contratação direta a PETROBRAS 

terá que constituir consórcio com a PETRO-SAL e no caso de licitação o 

vencedor deverá se consociar tanto à PETROBRÁS quanto à PETRO-SAL. 

A conseqüência da obrigatoriedade de formação do consórcio é que o 

governo passará a ter maior controle sob o ritmo de produção e maior poder de 

                                                 
27

 O operador é responsável pela condução e execução, direta ou indireta, e todas as atividades de 

exploração, avaliação, desenvolvimento, produção e desativação das instalações de E&P. 
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decisão nos contratos de partilha da produção. É um modelo de característica 

bastante estatizante e que por isso muito suscita críticas, uma vez que pode 

afastar o investimento internacional.  

A estatal poderá ser contratada diretamente para realizar estudos 

exploratórios que servirão de base para a definição das áreas sujeita ao regime 

de partilha. Estes estudos são atribuição do Ministério de Minas e Energia que 

poderá realizá-los diretamente ou por meio da ANP.  

Além de ser a executora na área do pré-sal o projeto de lei 5941/2009 

propõe a possibilidade de a União ceder onerosamente à PETROBRÁS até 

cinco bilhões de barris de petróleo. Tal aporte financeiro garantiria à estatal 

condições financeiras de ser a maior exploradora das áreas ainda não 

concedidas do pré-sal.  

Na condição de operadora do consórcio a PETROBRAS terá as 

seguintes atribuições: i) informar ao comitê operacional e à ANP, a descoberta 

de qualquer jazida; ii) submeter à aprovação do comitê operacional o plano de 

avaliação de jazida para definir sua comercialidade; iii) submeter ao comitê o 

plano de desenvolvimento da produção, bem como os planos de trabalho e de 

produção.  

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

4.4. A PETRO-SAL: UM NOVO AGENTE NO SETOR 

PETROLÍFERO 

 

O projeto de lei 5939/2209 propõe a criação de uma empresa pública 

batizada de Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural 

S.A, - PETRO-SAL. A estatal teria a função principal de defender os interesses 

da União na gestão dos contratos de partilha, não sendo responsável pela 

execução, direta ou indireta, das atividades de exploração. 

A contratação realizada através do regime de partilha será feita de 

maneira consorciada e a PETRO-SAL será obrigatoriamente uma das 

participantes do consórcio. Quando a PETROBRAS for contratada diretamente 

o consórcio será formado pelas duas estatais (PETROBRAS e PETRO-SAL). 

Caso haja licitação o vencedor terá que se consorciar com a PETROBRAS, e 

com a PETRO-SAL. 

A administração desse consórcio caberá a um comitê operacional que 

terá representantes de todos os consorciados, no entanto o número que cada 

consorciado poderá indicar não será paritário. A PETRO-SAL terá o direito de 

indicar a metade dos componentes, incluído o presidente, cabendo aos demais 

participantes escolher os outros integrantes do comitê. A importância da 

indicação do presidente está no poder de veto e o voto de qualidade que este 

possui, assim, decisões importantes podem contar com a maioria dos votos, no 

entanto serão definidas em última instância por deliberação unipessoal. 

Dentre as competências mais importantes do comitê estão: i) definir os 

planos de exploração; ii) definir o plano de avaliação de descoberta da jazida 

de petróleo e gás natural; iii) declarar a comercialidade das jazidas descobertas 
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e definir o plano de desenvolvimento da produção, iv) definir os programas 

anuais de trabalho e de produção. O ritmo de produção dependerá da decisão 

do comitê, deixando clara a intenção do estado brasileiro em ter maior controle 

sobre a exploração do pré-sal e áreas estratégicas. 

O Instituto Brasileiro de Petróleo (IBP), formado pelas companhias 

petrolíferas, fez severas críticas ao poder que terá a PETRO-SAL alegando que 

uma empresa com poderes absolutos sem nenhuma exposição legal ou 

financeira pode ser levada a tomar decisões sem avaliar todos os riscos 

associados. Critica ainda o poder de veto que reduziria a transparência das 

decisões devendo esta prerrogativa ser restrita a aprovações de alta 

complexidade. 

O IBP participou da audiência pública na discussão do projeto de lei nº 

5939/2009, o qual cria a PETRO-SAL e propôs mudanças mantendo a 

empresa pública no comitê operacional, porém desempenhando o papel de 

representar a União para monitorar e auditar o custo em óleo, bem como 

receber a participação da União no excedente em óleo e viabilizar a sua 

comercialização. O instituto quer que seja regulamentado em que situações 

poderá o presidente se utilizar do poder de veto e do voto de qualidade, 

alegando que da forma como está no projeto de lei haverá uma 

imprevisibilidade para os projetos do pré-sal e sugeriu que as decisões do 

comitê sejam tomadas pelos contratados na proporção de suas participações e 

riscos assumidos no contrato de partilha. 

A PETRO-SAL será responsável pela comercialização do óleo da 

União e será a representante desta nos procedimentos de individualização nos 

casos em que as jazidas da área do pré-sal e das áreas estratégicas se 
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estendam por áreas não concedidas ou não contratadas sob o regime de 

partilha de produção. Faz-se mister relembrar que parte da área do pré-sal está 

sob o regime de concessão e tal regime será mantido. 

Os recursos da estatal serão oriundos das rendas provenientes da 

gestão dos contratos de partilha de produção, rendimentos dos contratos com 

os agentes comercializadores, recebendo ainda parte do bônus de assinatura. 

A grande preocupação com a nova estatal é que não se torne mais um forte 

elemento da politização da administração pública indireta. Além disso, como 

terá papel fundamental na gestão e controle das áreas do pré-sal que 

prometem ser de alta rentabilidade garantir o mínimo de ingerência política em 

um setor que deve levar conta aspectos técnicos e financeiro. 
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4.5. A DIVISÃO DOS ROYALTIES DAS RESERVAS DO PRÉ-SAL 

 

As riquezas do subsolo brasileiro assim como da plataforma 

continental e zona econômica exclusiva (art. 20, V, IX) são bens pertencentes à 

União. O próprio texto constitucional no art. 20 § 1º assegurou aos estados, 

Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração direta 

da União, participação no resultado e compensação financeira pela exploração 

de petróleo ou gás natural em terra, na plataforma continental, mar territorial ou 

zona econômica exclusiva. 

Os royalties e a participação especial constituem, respectivamente, a 

compensação financeira ordinária e extraordinária pelos resultados da 

exploração do petróleo e gás natural. Tais participações possuem caráter 

indenizatório e constituem uma forma de compensação aos municípios, aos 

estados e distrito federal e à União, pelos transtornos causados em face das 

atividades de exploração e produção (BUCHEB, 2007, p. 105). 

As justificativas econômicas para a cobrança dos royalties são: i) 

utilização como instrumento de capturas de rendas extraordinárias, ii) 

compensação pela alienação de um patrimônio, iii) mecanismo de 

internalização de externalidades, iv) compensação pelos impactos territoriais 

de adensamento das atividades de exploração e produção, v) promoção da 

justiça intergeracional (BREGMAN, 2007, p.28). 

Tão importante quanto definir qual será o regime exploratório das 

reservas do pré-sal é estabelecer de que forma se dará a divisão dos recursos 

oriundos da exploração. No caso de contrato de partilha a remuneração do 
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Estado acontece por duas receitas governamentais: os royalties e o bônus de 

assinatura. 

O bônus de assinatura será definido no contrato de partilha e não 

integrará o custo do óleo e corresponderá a valor fixo devido à União. O 

pagamento representa o adiantamento de recursos que só começarão a chegar 

depois de iniciado o processo de produção. Pelo projeto enviado ao Congresso 

o bônus não valeria como critério para escolha da empresa ou consórcio 

vencedor. A totalidade do valor arrecadado destina-se à União. 

A grande discussão está centrada na repartição dos royalties que vem 

sendo questionada pelos estados não produtores de petróleo. Mesmo no atual 

modelo de concessões existe uma grande concentração nos valores recebidos 

por determinados estados, tal concentração tende a aumentar com as reservas 

do pré-sal que terá uma produção volumosa de petróleo. 

A votação do novo marco regulatório tem sido por diversas vezes 

atrasada pelo impasses ocorridos na discussão dos royalties. A grande pressão 

vem dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santos não querem abrir mão do 

que já recebem para dividir com os outros estados da federação. A questão 

que se coloca é por que determinados estados seriam mais beneficiados do 

que outros uma reserva petrolífera que está a 200 ou 300 quilômetros da 

costa? Se o bem pertence à União deveria propiciar a toda federação o acesso 

a riqueza produzida e não apenas a um reduzido número de entes federados. 

De acordo com Piquet (2008, p. 75) dois fatores básicos são 

responsáveis pela concentração na distribuição das rendas petrolíferas. São 

estes: i) a ocorrência espacialmente concentrada das jazidas e petróleo e gás 

em alguns pontos da plataforma continental, ii) as regras de rateio terem como 
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critério determinante a proximidade física em relação aos campos de petróleo e 

gás, para a definição dos estados e municípios beneficiários. 

Com o advento da lei 9478/97 o percentual dos royalties cobrados 

passou de 5% para 10%, podendo em determinados casos ser mantida a 

alíquota de 5%. A atual distribuição de royalties no país está descrita nos 

esquemas a seguir: 

 

 
Alíquota de 10% (contrato de concessão) 

Produção em terra 
 
Acima dos 5% - Lei 9478/97 
 
Estados produtores 52,5% 
Municípios produtores 15,0% 
Municípios com operações de 
embarque e desembarque 

 
7,5% 

Ministério de Ciência e Tecnologia 
(MCT) 

25% 

 
 
Até 5%. Lei 7990/89 
 
Estados produtores 70% 
Municípios produtores 20% 
Municípios com instalações de embarque e desembarque de óleo 
e gás natural 

 
10% 

 
 
 
 
 
 
 

Alíquota 10% (Contratos de concessão) 
Distribuição da produção marítima (Plataforma continental) 

 
Acima dos 5 %- lei 9478/97 
 
Estados confrontantes com campos produtores 22,5% 
Municípios confrontantes com campos produtores 22,5% 
Municípios afetados por operações de embarque e 
desembarque de petróleo e gás natural 

 
7,5% 
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Comando da Marinha 15% 
MCT 25% 
Fundo especial 7,5% 
 
 
 
Até 5% - lei 7990/89 
 
Estados confrontantes  30% 
Municípios confrontantes 30% 
Marinha 20% 
Fundo especial 10% 
Municípios com instalações  de embarque e 
desembarque 

10% 

 
 

O rateio das rendas petrolíferas está, em grande medida, atrelado à 

proximidade física entre os campos petrolíferos e os estados e municípios 

costeiros, o que deixa claro um forte determinismo físico nas regras que 

norteiam essa divisão. Ser município confrontante é ser litorâneo e ter dentro 

das projeções de seus limites na plataforma continental pelo menos um poço 

ou qualquer fração de um campo petrolífero. Já os estados são beneficiários 

exclusivamente pela razão de serem confrontantes (SARDINHA, 2009, p. 41). 

Percebe-se que o critério geográfico não corresponde ao melhor 

parâmetro para ser utilizado na distribuição dos royalties, aliás, numa 

federação tão desproporcionalidade termina por criar um clima de rivalidade 

entre os estados que a compõem. 

Pela atual legislação, as receitas de royalties e participações especiais 

pagas pelas empresas petrolíferas beneficiam diretamente 10 estados e 906 

municípios de um total de 5.563. Em 2007 o estado do Rio de Janeiro recebeu 

R$ 4,36 bilhões, ou seja, 84,5% do total de participações especiais e royalties 

destinados aos demais estados. Ressalta-se que os estados que recebem 

diretamente as participações governamentais também se beneficiam da 
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parcela destinada ao fundo especial que atende a totalidade de estados e 

municípios do país. 

Como parte da área do pré-sal já foi licitada e está sob o regime de 

concessão não haveria mudança para esta região na cobrança dos royalties 

sendo mantido o atual percentual máximo de 10%. No entanto, alguns 

parlamentares propuseram mudança alterando tal cobrança, expandido-a para 

toda a área do pré-sal e não apenas para o restante ainda não licitado. 

Caso essa proposta seja aprovada será um modificação nos contratos 

já assinados o que poderá ter efeitos negativos para o país demonstrando a 

falta de continuidade contratual e colocando em risco novos investimentos no 

setor de E&P. Mudança de regras em acordos já estabelecidos gera um clima 

de insegurança e o Brasil deixaria de ser um país que atrela garantia contratual 

à estabilidade política e democrática 

Nas suas disposições transitórias o projeto estabelece que “até que 

seja publicada legislação específica para o regime de partilha de produção, o 

pagamento dos royalties devidos pelo contratado sob o regime de partilha de 

produção observará o disposto nas Leis nos 7.990, de 28 de dezembro de 

1989, e 9.478, de 1997”. De igual modo, determina que a Participação 

Especial, instituída pela Lei nº 9.478, de agosto de 1997, será mantida 

enquanto não for aprovada lei sobre a compensação financeira devida pela 

produção de petróleo ou gás natural. Promove, no entanto, alteração da base 

de cálculo da Participação Especial, que passará a ser o “Excedente em Óleo” 

e determina que ela deverá ser deduzida da parcela da produção  atribuível à 

União. 
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4.6. O FUNDO SOCIAL 

 

O petróleo é um bem mineral de caráter finito e não-renovável fazendo 

com que a exploração econômica desse recurso hoje, imponha uma renúncia 

às gerações futura na sua utilização. Essa visão incorpora a dimensão 

temporal trazendo à tona um dilema ético no que se refere ao ritmo de 

produção. Sendo assim, o montante arrecadado com a exploração deve ser 

utilizado como instrumento de ressarcimento das gerações posteriores, sendo 

aplicado em prol do desenvolvimento econômico e bem estar social. 

Além da questão intergeracional há a necessidade de controlar o 

capital investido no setor de petróleo. Como o país deverá se tornar um 

exportador receberá grande quantidade de dólares em investimentos o que 

pode acarretar na supervalorização da moeda e a dependência excessiva do 

país da exploração do petróleo ocasionando a retração de setores importantes 

da economia. 

Os fundos soberanos podem ser divididos três categorias: os oil 

founds, que obtêm suas receitas da exportação de petróleo e gás; os fundos 

baseados em outras commodities; e os fundos com recursos oriundos de 

outras fontes, como privatizações. Por essa classificação pode-se definir o 

Fundo Social como um oil found, apesar da possibilidade de existirem outras 

fontes de recurso para sua constituição. 

O projeto de lei 5940/2009 propõe a criação do Fundo Social (FS) com 

intuito de ser fonte regular de recursos para programas de combate à pobreza 

e de desenvolvimento da educação, da cultura, da ciência e tecnologia e 

sustentatibilidade ambiental. Nos debates da comissão encarregada de 
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analisar o projeto foi inclusa também a área de saúde como destinatária dos 

recursos do FS. 

O fundo social terá como objetivos constituir uma poupança pública de 

longo prazo; ser fonte de recursos para o desenvolvimento social; mitigar as 

flutuações de renda e preços na economia decorrentes das atividades 

petrolíferas e de outros recursos não renováveis. 

A primeira fonte de recursos para o FS é a parcela do valor do bônus 

de assinatura que lhe for destinada pelos contratos de partilha de produção. 

Não há como fazer uma previsão precisa do valor a ser arrecadado já que 

estes bônus são definidos a cada contratação. Além disso, o modelo proposto 

de partilha coloca a PETROBRAS como operadora única, assim as empresas 

petrolíferas internacionais tradicionais serão apenas investidoras financeiras o 

que pode acarretar em bônus de assinatura menores do que vem sendo 

arrecadado nos contratos de concessão. 

A segunda fonte de recursos será uma parcela dos royalties que cabe 

à União, deduzidas aquelas destinadas aos seus órgãos específicos. A 

proposta que foi levada ao plenário da Câmara dos Deputados ampliou a 

parcela dos royalties destinada ao FS, não apenas os contratos assinados no 

regime de partilha, mas também os contratos já assinados sobre o regime de 

concessão que estejam na área do pré-sal. 

A terceira fonte de receita são os recursos oriundos da 

comercialização de petróleo e gás natural. No contrato de partilha proposto 

pelo governo uma parcela da produção de óleo e de outros hidrocarbonetos 

fluidos deve ser repartida entre a União e o contratado, segundo critérios 

definidos no contrato, resultante da diferença entre o volume total da produção 
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e as parcelas relativas ao custo do óleo, aos royalties e, quando exigível, à 

participação dos proprietários de terra, tal parcela é denominada de excedente 

em óleo. Como não há o estabelecimento de um percentual mínimo do 

excedente do óleo fica impossível quantificar o valor a ser destinado ao FS por 

essa fonte (LIMA, 2009, p. 8). 

As outras duas fontes seriam os resultados de aplicações financeiras e 

outros recursos destinados por lei. As fontes de recursos para o FS são muito 

incertas dependendo basicamente do bônus de assinatura, das curvas de 

produção e do excedente do óleo da União, será necessário ainda certo tempo 

para que os valores sejam significativos já que boa parte dos recursos só 

chegará com o início da produção. 
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CONCLUSÕES 

 

A descoberta do pré-sal pode render ao país excelentes resultados e 

servir para ser sustentáculo do desenvolvimento nacional e diminuição das 

desigualdades sociais. No entanto, tal descoberta, que sem dúvida deve ser 

comemorada, deve ter a prudência como norte. Países com grandes reservas 

de petróleo nem sempre usufruem desta riqueza da melhor forma. Fato é que 

em alta profundidade existe um mineral bastante cobiçado internacionalmente 

e que deve ser explorado de maneira racional pelo país. 

Ficou assente no trabalho que a riqueza do pré-sal só será explorada 

com o aporte de capital privado, o recurso necessário será muito alto e o 

estado não tem como arcar com tal investimento sem colocar em risco o 

cumprimento de suas funções essenciais. O acordo entre empresas 

exploradoras com estados hospedeiros é o mecanismo adotado na maioria dos 

estados que reabriram o upstream.. 

O Brasil possui experiência neste tipo de acordo, desde 1997 quando 

foi implementado o sistema de concessões, o país abriu o E&P para outras 

empresas pondo fim à exclusividade da PETROBRAS. O caminho traçado tem 

sido exitoso e trouxe muitos investimentos para o país, além de ter 

impulsionado o setor de petróleo e gás. 

Um novo marco regulatório está em discussão para as reservas do 

pré-sal e áreas estratégicas. O modelo proposto é o de partilha de produção e 

é marcado pela forte intervenção estatal e o fortalecimento da PETROBRAS. A 

base da mudança legislativa está fincada em três pilares: criação da PETRO-
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SAL, o modelo de partilha e a participação obrigatória da PETROBRAS na 

exploração do petróleo localizado no pré-sal e nas áreas estratégicas. 

Outra inovação é a contratação direta da PETROBRAS sem a 

necessidade de um processo licitatório, o que seria impossível ocorrer na 

atualidade, pois a estatal só tem o direito exploratório se concorrer nos leilões 

de forma isonômica com todos os outros interessados. 

Os resultados decorrentes da mudança do marco regulatório só 

poderão ser analisados ao longo do tempo qualquer julgamento inicial seria 

precipitado. No entanto algumas considerações merecem ser feitas.  

A relação que se estabelece entre Estado e empresas interessadas no 

petróleo é a longo prazo, por isso a criação de um ambiente institucional 

estável é fundamental para atração de investimentos. Qualquer mudança 

legislativa deve ser muito bem explicada aos agentes atuantes no mercado. No 

caso brasileiro está se respeitando os contratos assinados no regime de 

concessão, mesmo que na área do pré-sal, o que demonstra um 

amadurecimento por parte dos governantes. 

O Estado como proprietário das reservas de petróleo tem o dever de 

regular como será feita a exploração, podendo se utilizar de um dos modelos 

contratuais no E&P. Pode haver adaptações em cada Estado do modelo 

contratual a ser adotado. A celeuma que se coloca no modelo proposto para o 

Brasil é a grande intervenção estatal na exploração e produção de petróleo na 

área do pré-sal. Mesmo se admitindo que sejam reservas de alto potencial 

exploratório a participação obrigatória da PETROBRAS pode afugentar os 

investidores. Aliás, as empresas exploradoras serão meramente investidoras, 
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pois não terão qualquer possibilidade de deliberar sobre a produção do óleo, já 

que o comitê operacional não possui representação paritária. 

A maior preocupação é que ocorra um retrocesso no setor de petróleo 

e gás que obteve ganhos exatamente pela criação da concorrência e que pode 

vir a ser dominado exclusivamente pela PETROBRAS, voltando na prática ao 

monopólio da execução. Deve-se ficar atento como a estatal será usada no 

processo e como serão feitos os próximos leilões para a área do pré-sal. 

Como a licitação não é mais obrigatória ficando a cargo do Presidente 

da República deliberar quando ocorrerá o certame ou a contratação direta 

abre-se a possibilidade de um direcionamento das melhores áreas para a 

exploração exclusiva pela PETROBRAS o que pode acarretar um desinteresse 

por parte de outras empresas pelas demais áreas. 

A criação de um fundo social com recursos oriundos dos royalties do 

pré-sal é uma idéia que se coaduna com a preocupação com as próximas 

gerações. Para que o fundo cumpra seu fim é necessário que se criem regras 

específicas e claras sobre a destinação dos recursos, uma vez que a história 

brasileira já demonstrou que nem sempre os governantes se utilizam de forma 

proba do dinheiro público. 
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ANEXOS 
 

PROJETO DE LEI N.º 5.938, DE 2009 
(Do Poder Executivo) 

 
 

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. 
 O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

CAPÍTULO I 
DAS 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, 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, ficam estabelecidas as seguintes definições: 
 I - partilha de produção: regime de exploração e produção de petróleo, de gás 
natural e de outros hidrocarbonetos fluidos no qual o contratado exerce, por sua conta e risco, 
as atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento e produção e, em caso de descoberta 
comercial, adquire o direito à restituição do custo em óleo, bem como a parcela do excedente 
em óleo, na proporção, condições e prazos estabelecidos em contrato; 
 II - custo em óleo: parcela da produção de petróleo, de gás natural e de outros 
hidrocarbonetos fluidos, exigível unicamente em caso de descoberta comercial, correspondente 
aos custos e aos investimentos realizados pelo contratado na execução das atividades de 
exploração, avaliação, desenvolvimento, produção e desativação das instalações, sujeita a 
limites, prazos e condições estabelecidos em contrato; 
 III - excedente em óleo: parcela da produção de petróleo, de gás natural e de 
outros hidrocarbonetos fluidos a ser repartida entre a União e o contratado, segundo critérios 
definidos em contrato, resultante da diferença entre o volume total da produção e as parcelas 
relativas ao custo em óleo, aos royalties e, quando exigível, à participação de que trata o art. 
43; 
 IV - área do pré-sal: região do subsolo formada por um prisma vertical de 
profundidade indeterminada, com superfície poligonal definida pelas coordenadas geográficas 
de seus vértices estabelecidas no Anexo desta Lei, bem como outras regiões que venham a 
ser delimitadas, em ato do Poder Executivo, de acordo com a evolução do conhecimento 
geológico; 
 V - área estratégica: região de interesse para o desenvolvimento nacional, 
delimitada em ato do Poder Executivo, caracterizada pelo baixo risco exploratório e elevado 
potencial de produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos; 
 VI - operador: a Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, responsável pela 
condução e execução, direta ou indireta, de todas as atividades de exploração, avaliação, 
desenvolvimento, produção e desativação das instalações de exploração e produção; 
 VII - contratado: a PETROBRAS ou, quando for o caso, o consórcio por ela 
constituído com o vencedor da licitação para a exploração e produção de petróleo, de gás 
natural e de outros hidrocarbonetos fluidos em regime de partilha de produção; 
 
 VIII - conteúdo local: proporção entre o valor dos bens produzidos e dos 
serviços prestados no País para execução do contrato e o valor total dos bens utilizados e dos 
serviços prestados para essa finalidade; 
 IX - individualização da produção: procedimento que visa à divisão do resultado 
da produção e ao aproveitamento racional dos recursos naturais da União por meio da 
unificação do desenvolvimento e da produção relativos à jazida que se estenda além de bloco 
concedido ou contratado sob o regime de partilha de produção; 
 X - ponto de medição: local definido no plano de desenvolvimento de cada 
campo onde é realizada a medição volumétrica do petróleo ou do gás natural produzido, 
conforme regulação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP; 
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 XI - ponto de partilha: local em que há divisão entre a União e o contratado do 
petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos produzidos, nos termos do 
respectivo contrato de partilha de produção; 
 XII - bônus de assinatura: valor fixo devido à União pelo contratado, a ser pago 
no ato da celebração e nos termos do respectivo contrato de partilha de produção; e 
 XIII - royalties: compensação financeira devida aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, em função da 
produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de 
partilha de produção, nos termos do § 1o do art. 20 da Constituição. 
 

CAPÍTULO III 
DO REGIME DE PARTILHA DE PRODUÇÃO 

 
Seção I 

Das Disposições Gerais 
 Art. 3o  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 no regime de partilha de produção, na forma desta Lei. 
 Art. 4o  A PETROBRAS será a operadora de todos os blocos contratados sob o 
regime de partilha de produção, sendo-lhe assegurada, a este título, participação mínima no 
consórcio previsto no art. 20. 
 Art. 5o  A União não assumirá os riscos das atividades de exploração, 
avaliação, desenvolvimento e produção decorrentes dos contratos de partilha de produção. 
 Art. 6o Os custos e os investimentos necessários à execução do contrato de 
partilha de produção serão integralmente suportados pelo contratado, cabendo-lhe, no caso de 
descoberta comercial, a sua restituição nos termos do inciso II do art. 2o.  
 Parágrafo único.  A União, por intermédio de fundo específico criado por lei, 
poderá participar dos investimentos nas atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento 
e produção na área do pré-sal e em áreas estratégicas, caso em que assumirá os riscos 
correspondentes à sua participação, nos termos do respectivo contrato.  
 Art. 7o  Previamente à contratação sob o regime de partilha de produção, o 
Ministério de Minas e Energia, diretamente ou por meio da ANP, poderá promover a avaliação 
do potencial das áreas do pré-sal e das áreas estratégicas.  
 Parágrafo único.  A PETROBRAS poderá ser contratada diretamente para 
realizar estudos exploratórios necessários à avaliação prevista no caput. 
 Art. 8o  A União, por intermédio do Ministério de Minas e Energia, celebrará os 
contratos de partilha de produção:  
 I - diretamente com a PETROBRAS, dispensada a licitação; ou  
 II - mediante licitação na modalidade leilão. 
 § 1o  A gestão dos contratos previstos no caput caberá a empresa pública a 
ser criada com este propósito. 
 § 2o  A empresa pública de que trata o § 1o não assumirá os riscos e não 
responderá pelos custos e investimentos referentes às atividades de exploração, avaliação, 
desenvolvimento, produção e desativação das instalações de exploração e produção 
decorrentes dos contratos de partilha de produção. 
 

Seção II 
Das Competências do Conselho Nacional de Política Energética - CNPE 

 
 Art. 9o  O Conselho Nacional de Política Energética - CNPE tem como 
competências, entre outras definidas na legislação, propor ao Presidente da República: 
 I - o ritmo de contratação dos blocos sob o regime de partilha de produção, 
observando-se a política energética, o desenvolvimento e a capacidade da indústria nacional 
para o fornecimento de bens e serviços; 
 II - os blocos que serão destinados à contratação direta com a PETROBRAS 
sob o regime de partilha de produção; 
 III - os blocos que serão objeto de leilão para contratação sob o regime de 
partilha de produção; 
 IV - os parâmetros técnicos e econômicos dos contratos de partilha de 
produção; 
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 V - a delimitação de outras regiões a serem classificadas como área do pré-sal 
e as áreas a serem classificadas como estratégicas, conforme a evolução do conhecimento 
geológico; 
 VI - a política de comercialização do petróleo destinado à União nos contratos 
de partilha de produção; e 
 VII - a política de comercialização do gás natural proveniente dos contratos de 
partilha de produção, observada a prioridade de abastecimento do mercado nacional. 
 

 
Seção III 

Das Competências do Ministério de Minas e Energia 
 Art. 10.  Caberá ao Ministério de Minas e Energia, entre outras competências: 
 I - planejar o aproveitamento do petróleo e do gás natural; 
 II - propor ao CNPE, ouvida a ANP, a definição dos blocos que serão objeto de 
concessão ou de partilha de produção; 
 III - propor ao CNPE os seguintes parâmetros técnicos e econômicos dos 
contratos de partilha de produção: 
 a) os critérios para definição do excedente em óleo da União; 
 b) o percentual mínimo do excedente em óleo da União; 
 
 c) a participação mínima da PETROBRAS no consórcio previsto no art. 20, que 
não poderá ser inferior a trinta por cento; 
 d) os critérios e os percentuais máximos da produção anual destinados ao 
pagamento do custo em óleo; 
 e) o conteúdo local mínimo e outros critérios relacionados ao desenvolvimento 
da indústria nacional; e 
 f) o valor do bônus de assinatura, bem como a parcela a ser destinada à 
empresa pública de que trata o § 1o do art. 8o;  
 IV - estabelecer as diretrizes a serem observadas pela ANP para promoção da 
licitação prevista no inciso II do art. 8o, bem como para a elaboração das minutas dos editais e 
dos contratos de partilha de produção; e 
 V - aprovar as minutas dos editais de licitação e dos contratos de partilha de 
produção elaborados pela ANP. 

Seção IV 
Das Competências da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - 

ANP 
 

 Art. 11.  Caberá à ANP, entre outras competências definidas em lei: 
 I - promover estudos técnicos para subsidiar o Ministério de Minas e Energia na 
delimitação dos blocos que serão objeto de contrato de partilha de produção; 
 II - elaborar e submeter à aprovação do Ministério de Minas e Energia as 
minutas dos contratos de partilha de produção e dos editais, no caso de licitação; 
 III - promover as licitações previstas no inciso II do art. 8o; 
 IV - fazer cumprir as melhores práticas da indústria do petróleo;  
 V - analisar e aprovar, de acordo com o disposto no inciso IV, os planos de 
exploração, de avaliação e de desenvolvimento da produção, bem como os programas anuais 
de trabalho e de produção relativos aos contratos de partilha de produção; e 
 VI - regular e fiscalizar as atividades realizadas sob o regime de partilha de 
produção, nos termos do inciso VII do art. 8o da Lei no 9.478, de 1997.  

Seção V 
Da Contratação Direta 

 Art. 12.  O CNPE proporá ao Presidente da República os casos em que, com 
vistas à preservação do interesse nacional e ao atendimento dos demais objetivos da política 
energética, a PETROBRAS será contratada diretamente pela União para a exploração e 
produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos em regime de partilha 
de produção.  
 Parágrafo único.  Os parâmetros da contratação prevista no caput serão 
propostos pelo CNPE, nos termos do inciso IV do art. 9o e inciso III do art. 10, no que couber. 

 
 



125 

 

Seção VI 
Da Licitação 

 Art. 13.  A licitação para a contratação sob o regime de partilha de produção 
obedecerá ao disposto nesta Lei, nas normas a serem expedidas pela ANP e no respectivo 
edital. 
 Art. 14.  A PETROBRAS poderá participar da licitação prevista no inciso II do 
art. 8o para ampliar a sua participação mínima definida nos termos da alínea “c” do inciso III do 
art. 10. 
 

Subseção I 
Do Edital de Licitação 

 
 Art. 15.  O edital de licitação será acompanhado da minuta básica do respectivo 
contrato e indicará, obrigatoriamente: 
 I - o bloco objeto do contrato de partilha de produção; 
 II - o critério de julgamento da licitação, nos termos do art. 18; 
 III - o percentual mínimo do excedente em óleo da União; 
 IV - a formação do consórcio previsto no art. 20 e a respectiva participação 
mínima da PETROBRAS; 
 V - os critérios e os percentuais máximos da produção anual destinados ao 
pagamento do custo em óleo; 
 VI - os critérios para definição do excedente em óleo do contratado; 
 VII - o programa exploratório mínimo e os investimentos estimados 
correspondentes; 
 VIII - o conteúdo local mínimo e outros critérios relacionados ao 
desenvolvimento da indústria nacional; 
 IX - o valor do bônus de assinatura, bem como a parcela a ser destinada à 
empresa pública de que trata o § 1o do art. 8o; 
 X - as regras e as fases da licitação; 
 XI - as regras aplicáveis à participação conjunta de empresas na licitação; 
 XII - a relação de documentos exigidos e os critérios de habilitação técnica, 
jurídica, econômico-financeira e fiscal dos licitantes; 
 XIII - a garantia a ser apresentada pelo licitante para sua habilitação; 
 XIV - o prazo, o local e o horário em que serão fornecidos, aos licitantes, os 
dados, estudos e demais elementos e informações necessários à elaboração das propostas, 
bem como o custo de sua aquisição; e 
 XV - o local, o horário e a forma para apresentação das propostas. 
 Art. 16.  Quando permitida a participação conjunta de empresas na licitação, o 
edital conterá, entre outras, as seguintes exigências: 
 I - comprovação de compromisso, público ou particular, de constituição do 
consórcio previsto no art. 20, subscrito pelas proponentes; 
 II - indicação da empresa responsável no processo licitatório, sem prejuízo da 
responsabilidade solidária das demais proponentes; 
 III - apresentação, por parte de cada uma das empresas proponentes, dos 
documentos exigidos para efeito de avaliação da qualificação técnica e econômico-financeira 
do consórcio a ser constituído; e  
 IV - proibição de participação de uma mesma empresa, conjunta ou 
isoladamente, em mais de uma proposta na licitação de um mesmo bloco. 
 Art. 17.  O edital conterá a exigência de que a empresa estrangeira que concorrer 
em conjunto com outras empresas ou isoladamente deverá apresentar com sua proposta e em 
envelope separado: 
 I - prova de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e 
fiscal;  
 II - inteiro teor dos atos constitutivos e prova de encontrar-se organizada e em 
funcionamento regular, conforme a lei de seu país; 
 III - designação de um representante legal junto à ANP, com poderes especiais 
para a prática de atos e assunção de responsabilidades relativamente à licitação e à proposta 
apresentada; e 
 IV - compromisso de constituir empresa segundo as leis brasileiras, com sede e 
administração no Brasil, caso seja vencedora da licitação. 
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Subseção II 

Do Julgamento da Licitação 
 Art. 18.  O julgamento da licitação identificará a proposta mais vantajosa 
segundo o critério da oferta de maior excedente em óleo para a União, respeitado o percentual 
mínimo definido nos termos da alínea “b” do inciso III do art. 10. 
 

Seção VII 
Do Consórcio 

 
 Art. 19.  A PETROBRAS, quando contratada diretamente ou no caso de ser 
vencedora isolada da licitação, deverá constituir consórcio com a empresa pública de que trata 
o § 1o do art. 8o, na forma do disposto no art. 279 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 
 Art. 20.  O licitante vencedor deverá constituir consórcio com a PETROBRAS e 
com a empresa pública de que trata o § 1o do art. 8o, na forma do disposto no art. 279 da Lei no 
6.404, de 1976. 
 § 1o  A participação da PETROBRAS no consórcio implicará sua adesão às 
regras do edital e à proposta vencedora.  
 § 2o  Os direitos e obrigações patrimoniais da PETROBRAS e demais 
contratados serão proporcionais à sua participação no consórcio. 
 § 3o  O contrato de constituição de consórcio deverá indicar a PETROBRAS 
como responsável pela execução do contrato, sem prejuízo da responsabilidade solidária das 
consorciadas perante o contratante ou terceiros, observado o disposto no § 2o do art. 8o.  
 Art. 21.  A empresa pública de que trata o § 1o do art. 8o integrará o consórcio 
como representante dos interesses da União no contrato de partilha de produção. 
 Art. 22.  A administração do consórcio caberá ao seu comitê operacional.  
 Art. 23.  O comitê operacional será composto por representantes da empresa 
pública de que trata o § 1o do art. 8o e dos demais consorciados. 
 Parágrafo único.  A empresa pública de que trata o § 1o do art. 8o indicará a 
metade dos integrantes do comitê operacional, inclusive o seu presidente, cabendo aos demais 
consorciados a indicação dos outros integrantes. 
 Art. 24.  Caberá ao comitê operacional: 
 I - definir os planos de exploração a serem submetidos à análise e aprovação 
da ANP; 
 II - definir o plano de avaliação de descoberta de jazida de petróleo e de gás 
natural a ser submetido à análise e aprovação da ANP; 
 III - declarar a comercialidade de cada jazida descoberta e definir o plano de 
desenvolvimento da produção do campo, a ser submetido à análise e aprovação da ANP; 
 IV - definir os programas anuais de trabalho e de produção a serem submetidos 
à análise e aprovação da ANP; 
 V - analisar e aprovar os orçamentos relacionados às atividades de exploração, 
avaliação, desenvolvimento e produção previstas no contrato; 
 VI - supervisionar as operações e aprovar a contabilização dos custos 
realizados; 
 VII - definir os termos do acordo de individualização da produção a ser firmado 
com o titular da área adjacente, observado o disposto no Capítulo IV desta Lei; e 
 VIII - outras atribuições definidas no contrato de partilha de produção.  
 Art. 25.  O presidente do comitê operacional terá poder de veto e voto de 
qualidade, conforme previsto no contrato de partilha de produção. 
 Art. 26.  A assinatura do contrato de partilha de produção ficará condicionada à 
comprovação do arquivamento do instrumento constitutivo do consórcio no Registro do 
Comércio do lugar da sua sede. 

Seção VIII 
Do Contrato de Partilha de Produção 

 Art. 27.  O contrato de partilha de produção preverá duas fases: 

 I - a de exploração, que incluirá as atividades de avaliação de eventual 
descoberta de petróleo ou gás natural, para determinação de sua comercialidade; e 
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 II - a de produção, que incluirá as atividades de desenvolvimento.  

 Art. 28.  O contrato de partilha de produção de petróleo, de gás natural e de 
outros hidrocarbonetos fluidos não se estende a nenhum outro recurso natural, ficando o 
operador obrigado a informar a sua descoberta, nos termos do inciso I do art. 30. 

 Art. 29.  São cláusulas essenciais do contrato de partilha de produção: 

 I - a definição do bloco objeto do contrato; 
 II - a obrigação de o contratado assumir os riscos das atividades de exploração, 
avaliação, desenvolvimento e produção; 

 III - a indicação das garantias a serem prestadas pelo contratado; 

 IV - o direito do contratado ao recebimento do custo em óleo, exigível 
unicamente em caso de descoberta comercial; 
 V - os limites, prazos, critérios e condições para o cálculo e o pagamento do 
custo em óleo;  
 VI - os critérios para cálculo do valor do petróleo ou gás natural, em função dos 
preços de mercado, da especificação do produto e da localização do campo; 
 VII - as regras e os prazos para a repartição do excedente em óleo, podendo incluir 
critérios relacionados à eficiência econômica, à rentabilidade, ao volume de produção e à variação 
do preço do petróleo e do gás natural, observado o percentual estabelecido segundo o disposto no 
art. 18; 
 VIII - as atribuições, a composição, o funcionamento, a forma de tomada de 
decisões e de solução de controvérsias no âmbito do comitê operacional;  
 IX - as regras de contabilização, bem como os procedimentos para 
acompanhamento e controle das atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento e 
produção; 
 X - as regras para a realização de atividades, por conta e risco do contratado, 
que não implicarão qualquer obrigação para a União ou contabilização no valor do custo em 
óleo; 
 XI - o prazo de duração da fase de exploração e as condições para sua 
prorrogação; 
 XII - o programa exploratório mínimo e as condições para sua revisão; 
 XIII - os critérios para formulação e revisão dos planos de exploração e de 
desenvolvimento da produção, bem como respectivos planos de trabalhos, incluindo os pontos 
de medição e de partilha do petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos 
produzidos; 
 XIV - a obrigatoriedade de o contratado fornecer à ANP e à empresa pública de 
que trata o § 1o do art. 8o relatórios dados e informações relativos à execução do contrato;  

 XV - os critérios para devolução e desocupação de áreas pelo contratado, 
inclusive para a retirada de equipamentos e instalações, e reversão de bens; 

 XVI - as penalidades aplicáveis em caso de inadimplemento das obrigações 
contratuais; 
 XVII - os procedimentos relacionados à cessão dos direitos e obrigações 
relativos ao contrato, conforme o disposto no art. 31; 
 XVIII - as regras sobre solução de controvérsias, podendo prever conciliação e 
arbitragem; 
 XIX - o prazo de vigência do contrato, limitado a trinta e cinco anos, e as 
condições para a sua extinção; e 

 XX - o valor e a forma de pagamento do bônus de assinatura.  

 Art. 30.  A PETROBRAS, na condição de operadora do contrato de partilha de 
produção, deverá: 
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 I - informar ao comitê operacional e à ANP, no prazo contratual, a descoberta 
de qualquer jazida de petróleo, de gás natural, de outros hidrocarbonetos fluidos ou de 
quaisquer minerais; 

 II - submeter à aprovação do comitê operacional o plano de avaliação de 
descoberta de jazida de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, para 
determinação de sua comercialidade; 

 III - realizar a avaliação da descoberta de jazida de petróleo e de gás natural 
nos termos do plano de avaliação aprovado pela ANP, apresentando relatório de 
comercialidade ao comitê operacional; 

 IV - submeter ao comitê operacional o plano de desenvolvimento da produção 
do campo, bem como os planos de trabalho e de produção, contendo cronogramas e 
orçamentos; 

 V - adotar as melhores práticas da indústria do petróleo, obedecendo às 
normas e procedimentos técnicos e científicos pertinentes, e utilizando técnicas apropriadas de 
recuperação, objetivando a racionalização da produção e o controle do declínio das reservas; e 

 VI - encaminhar ao comitê operacional todos os dados e documentos relativos 
às atividades realizadas. 

 
 Art. 31.  A cessão dos direitos e obrigações relativos ao contrato de partilha de 
produção somente poderá ocorrer mediante prévia e expressa autorização do Ministério de 
Minas e Energia, ouvida a ANP, observadas as seguintes condições: 
 I - preservação do objeto contratual e de suas condições; 
 II - atendimento, por parte do cessionário, dos requisitos técnicos, econômicos 
e jurídicos estabelecidos pelo Ministério de Minas e Energia; e 
 III - exercício do direito de preferência dos demais consorciados, na proporção 
de suas participações no consórcio. 
 Parágrafo único.  A PETROBRAS somente poderá ceder a participação nos 
contratos de partilha de produção que obtiver como vencedora da licitação, nos termos do art. 
14.  
 Art. 32.  O contrato de partilha de produção extinguir-se-á:    
 I - pelo vencimento do seu prazo; 
 II - por acordo entre as partes; 
 III - pelos motivos de resolução nele previstos; 
 IV - ao término da fase de exploração, sem que tenha sido feita qualquer 
descoberta comercial, conforme definido no contrato; 
 V - pelo exercício do direito de desistência pelo contratado na fase de 
exploração, desde que cumprido o programa exploratório mínimo ou pago o valor 
correspondente à parcela não cumprida, conforme previsto no contrato; e 
 VI - pela recusa em firmar o acordo de individualização da produção, após 
decisão da ANP. 
 § 1o  A devolução de áreas não implicará obrigação de qualquer natureza para 
a União, nem conferirá ao contratado qualquer direito de indenização pelos serviços e bens.  
 § 2o  Extinto o contrato de partilha de produção, o contratado fará a remoção 
dos equipamentos e bens que não sejam objeto de reversão, ficando obrigado a reparar ou 
indenizar os danos decorrentes de suas atividades e praticar os atos de recuperação ambiental 
determinados pelas autoridades competentes. 

 
CAPÍTULO IV 

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO 
 
 Art. 33.  O procedimento de individualização da produção de petróleo, de gás 
natural e de outros hidrocarbonetos fluidos deverá ser instaurado quando se identificar que a 
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jazida se estende além do bloco concedido ou contratado sob o regime de partilha de 
produção. 
 § 1o  O concessionário ou o contratado sob o regime de partilha de produção 
deverá informar à ANP que a jazida será objeto de acordo de individualização da produção.  
 § 2o  A ANP determinará o prazo para que os interessados celebrem o acordo 
de individualização da produção, observadas as diretrizes do CNPE. 
 Art. 34.  A ANP regulará os procedimentos e as diretrizes para elaboração do 
acordo de individualização da produção, o qual estipulará: 
 
 I - a participação de cada uma das partes na jazida individualizada, bem como 
as hipóteses e os critérios de sua revisão; 
 
 II - o plano de desenvolvimento da área objeto da individualização da produção; 
e 
 III - os mecanismos de solução de controvérsias. 
 Parágrafo único.  A ANP acompanhará a negociação entre os interessados 
sobre os termos do acordo de individualização da produção. 
 Art. 35.  O acordo de individualização da produção indicará o operador da 
respectiva jazida.  
 Art. 36.  A União, representada pela empresa pública referida no § 1o do art. 8o 
e com base nas avaliações realizadas pela ANP, celebrará com os interessados, nos casos em 
que as jazidas da área do pré-sal e das áreas estratégicas se estendam por áreas não 
concedidas ou não partilhadas, acordo de individualização da produção, cujos termos e 
condições obrigarão o futuro concessionário ou contratado sob regime de partilha de produção. 
 § 1o  A ANP deverá fornecer à empresa pública referida no § 1o do art. 8o todas 
as informações necessárias para o acordo de individualização da produção. 
 § 2o  O regime de exploração e produção a ser adotado nas áreas de que trata 
o caput independe do regime vigente nas áreas adjacentes.  
 Art. 37.  A União, representada pela ANP, celebrará com os interessados, após 
as devidas avaliações, nos casos em que a jazida não se localize na área do pré-sal ou em 
áreas estratégicas e se estenda por áreas não concedidas, acordo de individualização da 
produção, cujos termos e condições obrigarão o futuro concessionário. 
 Art. 38.  A ANP poderá contratar diretamente a PETROBRAS para realizar as 
atividades de avaliação das jazidas previstas nos arts. 36 e 37. 

 Art. 39.  Os acordos de individualização da produção serão submetidos à 
prévia aprovação da ANP. 

 Parágrafo único.  A ANP deverá se manifestar em até sessenta dias, contados 
do recebimento da proposta de acordo.  
 Art. 40.  Transcorrido o prazo estabelecido no § 2o do art. 33 e não havendo 
acordo entre as partes, caberá à ANP determinar, em até cento e vinte dias e com base em 
laudo técnico, a forma como serão apropriados os direitos e obrigações sobre a jazida e 
notificar as partes para que firmem o respectivo acordo de individualização da produção.  
 Parágrafo único.  A recusa de uma das partes em firmar o acordo de 
individualização da produção implicará resilição dos contratos de concessão ou de partilha de 
produção. 
 Art. 41.  O desenvolvimento e a produção da jazida ficarão suspensos 
enquanto não aprovado o acordo de individualização da produção, exceto nos casos 
autorizados e sob as condições definidas pela ANP. 

 
CAPÍTULO V 

DAS RECEITAS GOVERNAMENTAIS NO REGIME DE PARTILHA DE PRODUÇÃO 
 Art. 42.  O regime de partilha de produção terá as seguintes receitas 
governamentais: 
 I - royalties; e 
 II - bônus de assinatura. 
 § 1o  Os royalties correspondem à compensação financeira pela exploração de 
petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos de que trata o § 1o do art. 20 da 
Constituição, vedada sua inclusão no cálculo do custo em óleo. 
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 § 2o  O bônus de assinatura não integra o custo em óleo e corresponde a valor 
fixo devido à União, pelo contratado, e será estabelecido pelo contrato de partilha de produção, 
devendo ser pago no ato da sua assinatura.  
 Art. 43.  O contrato de partilha de produção, quando o bloco se localizar em 
terra, conterá cláusula determinando o pagamento, em moeda nacional, de participação 
equivalente a até um por cento do valor da produção de petróleo ou gás natural aos 
proprietários da terra onde se localiza o bloco.  
 § 1o  A participação a que se refere o caput será distribuída na proporção da 
produção realizada nas propriedades regularmente demarcadas na superfície do bloco, vedada 
sua inclusão no cálculo do custo em óleo.  

 
 § 2o  O cálculo da participação de terceiro de que trata o caput será efetivado 
pela ANP. 

 
CAPÍTULO VI 

DA COMERCIALIZAÇÃO DO PETRÓLEO, DO GÁS NATURAL E DE OUTROS 
HIDROCARBONETOS FLUIDOS DA UNIÃO 

 
 Art. 44.  O petróleo, o gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos destinados à 
União serão comercializados de acordo com as normas do direito privado, dispensada a 
licitação, segundo a política de comercialização referida nos incisos VI e VII do art. 9o. 
 Parágrafo único.  A empresa pública de que trata o § 1o do art. 8o, 
representando a União, poderá contratar diretamente a PETROBRAS, dispensada a licitação, 
como agente comercializador do petróleo, do gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos 
referidos no caput. 
 Art. 45.  A receita advinda da comercialização referida no art. 44 será destinada 
a fundo de natureza contábil e financeira, criado por lei específica com a finalidade de constituir 
fonte regular de recursos 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. 

 
CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS  
 

 Art. 46.  Aplicam-se às atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento e 
produção de que trata esta Lei, os regimes aduaneiros especiais e os incentivos fiscais 
aplicáveis à industria de petróleo no Brasil. 
 Art. 47. 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 ou partilha de produção;  
 IX - definir a estratégia e a política de desenvolvimento econômico e 
tecnológico da indústria de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, 
bem como de sua cadeia de suprimento; 
 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.  
 ............................................................................................................................................... ” (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, 
autorização ou contratação sob o regime de partilha de produção, por empresas 
constituídas sob as leis brasileiras, com sede e administração no País.” (NR) 
 “Art. 8o   ..................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 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; 
 ............................................................................................................................................... ” (NR) 
 “Art. 21. Todos os direitos de exploração e produção de petróleo, de gás 
natural e de outros hidrocarbonetos fluidos em território nacional, nele compreendidos 
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a parte terrestre, o mar territorial, a plataforma continental e a zona econômica 
exclusiva, pertencem à União, cabendo sua administração à ANP, ressalvadas as 
competências de outros órgãos e entidades expressamente estabelecidas em lei.” (NR) 
 “Art. 22.   ................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
§ 3o  O Ministério de Minas e Energia terá acesso irrestrito e gratuito ao acervo a que 
se refere o caput deste artigo, com o objetivo de realizar estudos e planejamento 
setorial, mantido o sigilo a que esteja submetido, quando for o caso.” (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, ou sob o regime de partilha de produção nas 
áreas do pré-sal e nas áreas estratégicas, conforme legislação específica. 
 ............................................................................................................................................... ” (NR) 

 Art. 48.  Enquanto não for criada a empresa pública de que trata o § 1o do art. 
8o, suas competências serão exercidas pela União, por intermédio da ANP, podendo ainda ser 
delegadas por meio de ato do Poder Executivo. 
 Art. 49. Enquanto não for aprovada lei sobre a participação prevista no § 1o do 
artigo 20 da Constituição, aplicar-se-á o art. 50 da Lei no 9.478, de agosto de 1997, com a 
redação dada pelas Leis nos 10.261, de 2001 e 10.848, de 2004, ao modelo previsto nesta Lei, 
cuja participação do referido art. 50 será calculada sobre o excedente em óleo referido no 
inciso III, do art. 2o e será deduzida e paga da parcela da produção atribuível à União referida 
no art. 45. 
 Parágrafo único. A distribuição dessa participação será a disciplinada pelo § 2o, 
do art. 50, da referida Lei no 9.478, de 1997.   
 Art. 50. Até que seja publicada legislação específica para o regime de partilha 
de produção, o pagamento dos royalties devidos pelo contratado sob o regime de partilha de 
produção observará o disposto nas Leis nos 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e 9.478, 
de1997. 
 Art. 51.  O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei. 
 Art. 52.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 Art. 53.  Ficam revogados o § 1o do art. 23 e o art. 27 da Lei no 9.478, de 6 de 
agosto de 1997. 

 
 

ANEXO 
 
 

POLÍGONO PRÉ-SAL 

COORDENADAS POLICÔNICA/SAD69/MC54 

Longitude (W) Latitude (S) VÉRTICES 

5828309.85 7131717.65 1 

5929556.50 7221864.57 2 

6051237.54 7283090.25 3 

6267090.28 7318567.19 4 

6435210.56 7528148.23 5 

6424907.47 7588826.11 6 

6474447.16 7641777.76 7 

6549160.52 7502144.27 8 

6502632.19 7429577.67 9 

6152150.71 7019438.85 10 

5836128.16 6995039.24 11 

5828309.85 7131717.65 1 
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PROJETO DE LEI N.º 5.939-A, DE 2009 
(Do Poder Executivo) 

 
 

Autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de 
Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. – PETRO-SAL, e dá outras providências. 
Pendente de parecer de Comissão Especial.  
 

 O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

 Art. 1o  Fica o Poder Executivo autorizado a criar empresa pública, sob a forma 
de sociedade anônima, denominada Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás 
Natural S.A. – PETRO-SAL, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, com prazo de duração 
indeterminado. 

 Parágrafo único.  A PETRO-SAL terá sede e foro em Brasília e escritório 
central no Rio de Janeiro, podendo instalar escritórios em outras unidades da federação. 

 Art. 2o  A PETRO-SAL terá por objeto a gestão dos contratos de partilha de 
produção celebrados pelo Ministério de Minas e Energia e a gestão dos contratos para a 
comercialização de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos da União. 

 Parágrafo único.  A PETRO-SAL não será responsável pela execução, direta 
ou indireta, das atividades de exploração, desenvolvimento, produção e comercialização de 
petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos. 
 Art. 3o  A PETRO-SAL sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das empresas 
privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. 
 Art. 4o  Compete à PETRO-SAL: 

 I - praticar todos os atos necessários à gestão dos contratos de partilha de 
produção celebrados pelo Ministério de Minas e Energia, especialmente: 

 a) representar a União nos consórcios formados para a execução dos contratos 
de partilha de produção; 

 b) defender os interesses da União nos comitês operacionais; 

 c) avaliar, técnica e economicamente, planos de exploração, de avaliação, de 
desenvolvimento e de produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos 
fluidos, bem como fazer cumprir as exigências contratuais referentes ao conteúdo local; 

 d) monitorar e auditar a execução de projetos de exploração, avaliação, 
desenvolvimento e produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos; 

 e) monitorar e auditar os custos e investimentos relacionados aos contratos de 
partilha de produção; e 

 f) fornecer à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis -
 ANP as informações necessárias às suas funções regulatórias; 

 II - praticar todos os atos necessários à gestão dos contratos para a 
comercialização de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos da União, 
especialmente: 

 a) celebrar os contratos com agentes comercializadores, representando a 
União; 
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 b) verificar o cumprimento pelos contratados da política de comercialização de 
petróleo e gás natural da União resultantes de contratos de partilha de produção; e 

 c) monitorar e auditar as operações, custos e preços de venda de petróleo, de 
gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos; 

 III - analisar dados sísmicos fornecidos pela ANP e pelos contratados sob o 
regime de partilha de produção; 

 IV - representar a União nos procedimentos de individualização da produção e 
nos acordos decorrentes, nos casos em que as jazidas da área do pré-sal e das áreas 
estratégicas se estendam por áreas não concedidas ou não contratadas sob o regime de 
partilha de produção; e 

 V - exercer outras atividades necessárias ao cumprimento de seu objeto social, 
conforme definido no seu estatuto. 

 Art. 5o  É dispensada a licitação para a contratação da PETRO-SAL pela 
administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto.  

 Art. 6o  A PETRO-SAL terá seu capital social representado por ações ordinárias 
nominativas, integralmente sob a propriedade da União. 

 Parágrafo único.  A integralização do capital social será realizada com recursos 
oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de 
qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro. 

 Art. 7o  Constituem recursos da PETRO-SAL:  

 I - rendas provenientes da gestão dos contratos de partilha de produção, 
inclusive parcela que lhe for destinada do bônus de assinatura relativo aos respectivos 
contratos; 

 II - rendas provenientes da gestão dos contratos que celebrar com os agentes 
comercializadores de petróleo e gás natural da União; 

 III - recursos provenientes de acordos e convênios que realizar com entidades 
nacionais e internacionais; 

 IV - rendimentos de aplicações financeiras que realizar; 

 V - alienação de bens patrimoniais; 

 VI - doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados 
por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado; e 

 VII - rendas provenientes de outras fontes. 

 Parágrafo único.  A remuneração da PETRO-SAL pela gestão dos contratos de 
partilha de produção será estipulada em função das fases de cada contrato e das dimensões 
dos blocos e campos, entre outros critérios, observados os princípios da eficiência e da 
economicidade. 

 Art. 8o  Ato do Poder Executivo aprovará o estatuto da PETRO-SAL. 
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 Parágrafo único.  O estatuto fixará o número máximo de empregados e o de 
funções e cargos de livre provimento. 

 Art. 9o  A PETRO-SAL será dirigida por um Conselho de Administração e uma 
Diretoria Executiva.  

 Art. 10.  O Conselho de Administração, cujos membros serão nomeados pelo 
Presidente da República, será constituído: 

 I - por um conselheiro indicado pelo Ministério de Minas e Energia, que o 
presidirá; 

 II - por um conselheiro indicado pelo Ministério da Fazenda; 

 III - por um conselheiro indicado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão; 

 IV - por um conselheiro indicado pela Casa Civil da Presidência da República; e 

 V - pelo diretor-presidente da PETRO-SAL. 

 Parágrafo único.  O funcionamento e as atribuições do Conselho de 
Administração, bem como o prazo de gestão de seus membros, serão definidos no estatuto. 

 Art. 11.  Os membros da Diretoria Executiva serão nomeados pelo Presidente 
da República, por indicação do Ministério de Minas e Energia. 

 § 1o  Os membros da Diretoria Executiva deverão ter reputação ilibada e 
comprovada experiência em assuntos compatíveis com o cargo. 

 § 2o  O funcionamento e as atribuições da Diretoria Executiva, bem como o 
número de diretores e o respectivo prazo de gestão, serão definidos no estatuto. 

 Art. 12.  A PETRO-SAL terá um Conselho Fiscal, cujos membros serão eleitos 
pela Assembléia Geral, constituído por: 

 I - dois conselheiros titulares, e respectivos suplentes, indicados pelo Ministério 
de Minas e Energia; e 

 II - um conselheiro titular, e respectivo suplente, indicado pelo Ministério da 
Fazenda. 

 Parágrafo único.  O funcionamento e as atribuições do Conselho Fiscal serão 
definidos no estatuto. 

 Art. 13.  O regime de pessoal da PETRO-SAL será o da Consolidação das Leis 
do Trabalho, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou 
de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pela Diretoria Executiva. 

 Parágrafo único.  Nos concursos referidos no caput, a PETRO-SAL poderá 
exigir, como critério de seleção, títulos acadêmicos e experiência profissional mínima não 
superior a dez anos na área na qual o candidato pretende desempenhar suas atividades. 

 Art. 14.  Fica a PETRO-SAL, para fins de implantação, equiparada às pessoas 
jurídicas referidas no art. 1o da Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, para contratar pessoal 
técnico e administrativo por tempo determinado.  
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 § 1o  Considera-se como necessidade temporária de excepcional interesse 
público, para os efeitos da Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, a contratação de pessoal 
técnico e administrativo por tempo determinado, imprescindível ao funcionamento inicial da 
PETRO-SAL. 

 § 2o  As contratações a que se refere o § 1o observarão o disposto no caput do 
art. 3o, no art. 6o, no inciso II do art. 7o e nos arts. 9o e 12 da Lei no 8.745, de 1993, e não 
poderão exceder o prazo de quarenta e oito meses, a contar da data da instalação da PETRO-
SAL. 

 § 3o  Nas contratações de que trata o caput, a PETRO-SAL poderá exigir, 
como critério de seleção, títulos acadêmicos e experiência profissional mínima não superior a 
dez anos na área na qual o candidato pretende desempenhar suas atividades. 

 Art. 15.  Sem prejuízo do disposto no art. 14 e observados os requisitos e as 
condições previstos na legislação trabalhista, a PETRO-SAL poderá efetuar contratação de 
pessoal por tempo determinado, cujos instrumentos terão a duração máxima de dois anos, 
mediante processo seletivo simplificado.  
 § 1o  A contratação por tempo determinado somente será admitida nos casos: 
 I - de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do 
prazo; e 
 II - de atividades empresariais de caráter transitório. 
 § 2o  O contrato de trabalho por prazo determinado poderá ser prorrogado 
apenas uma vez e desde que a soma dos dois períodos não ultrapasse dois anos. 
 § 3o  O processo seletivo referido no caput deverá ser estabelecido no 
regimento interno da PETRO-SAL, conterá critérios objetivos e estará sujeito, em qualquer 
caso, a ampla divulgação. 
 § 4o  O pessoal contratado nos termos deste artigo não poderá: 
 I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo 
contrato; 
 II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, 
para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança; e 
 III - ser novamente contratado pela PETRO-SAL, com fundamento neste artigo, 
antes de decorridos seis meses do encerramento de seu contrato anterior. 
 § 5o  A inobservância do disposto neste artigo importará na resolução do 
contrato, nos casos dos incisos I e II do § 4o, ou na sua nulidade nos demais casos, sem 
prejuízo da responsabilidade dos administradores.  

 Art. 16.  Fica a PETRO-SAL autorizada a patrocinar entidade fechada de 
previdência complementar, nos termos da legislação vigente. 

 Parágrafo único.  O patrocínio de que trata o caput poderá ser feito mediante 
adesão a entidade fechada de previdência privada já existente.  

 Art. 17.  A PETRO-SAL sujeitar-se-á à supervisão do Ministério de Minas e 
Energia e à fiscalização da Controladoria-Geral da União e do Tribunal de Contas da União.  

 Art. 18.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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PROJETO DE LEI N.º 5.940, DE 2009 
(Do Poder Executivo) 

 
 

Cria o Fundo Social - FS, e dá outras providências. 
 

 
 O CONGRESSO NACIONAL decreta: 
 

CAPÍTULO I 
DO FUNDO SOCIAL - FS 

 
 Art. 1o  Fica criado o Fundo Social - FS, de natureza contábil e financeira, 
vinculado à Presidência da República, com a finalidade de constituir fonte regular de 
recursos para a realização 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. 
 
Parágrafo único.  Os projetos e programas de que trata o caput observarão o Plano 
Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e as respectivas dotações consignadas 
na Lei Orçamentária Anual - LOA. 

 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 
 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.  

 
CAPÍTULO II 

DOS RECURSOS DO FS 
 Art. 3o  Constituem recursos do FS: 
 I - a parcela do valor do bônus de assinatura que lhe for destinada pelos 
contratos de partilha de produção; 
 II - a parcela dos royalties que cabe à União, deduzidas aquelas destinadas 
aos seus órgãos específicos, conforme estabelecido nos contratos de partilha de produção; 
 III - a receita advinda da comercialização de petróleo, de gás natural e de 
outros hidrocarbonetos fluidos da União, conforme definido em lei; 

 IV - os resultados de aplicações financeiras sobre suas disponibilidades; e 
 V - outros recursos que lhe sejam destinados em lei.  
 

CAPÍTULO III 
DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO FS 

 
 Art. 4o  A política de investimento do FS tem por objetivo buscar a 
rentabilidade, a segurança e a liquidez de suas aplicações, e assegurar sua sustentabilidade 
financeira para o cumprimento das finalidades definidas no art. 1o. 
 Art. 5o  A política de investimentos do FS será realizada pelo Comitê de Gestão 
Financeira do Fundo Social - CGFFS. 
 § 1o  O CGFFS terá sua composição e funcionamento estabelecidos em ato do 
Poder Executivo. 
 § 2o  Aos membros do CGFFS não cabe qualquer tipo de remuneração pelo 
desempenho de suas funções. 
 § 3o  As despesas relativas à operacionalização do CGFFS serão custeadas 
pelo FS.  
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 Art. 6o  Cabe ao CGFFS definir: 
 I - o montante a ser, anualmente, resgatado do FS, assegurada sua 
sustentabilidade financeira;  
 II - a rentabilidade mínima esperada; 
 III - o tipo e o nível de risco que poderão ser assumidos na realização dos 
investimentos; 
 IV - os percentuais, mínimo e máximo, de recursos a serem investidos no País; 
 V - os percentuais, mínimo e máximo, de recursos a serem investidos no 
exterior; 
 VI - os percentuais, mínimo e máximo, de recursos a serem investidos por setor 
ou atividade econômica; e 
 VII - a capitalização mínima a ser atingida antes de qualquer transferência para 
as finalidades e os objetivos definidos nesta Lei. 
 Art. 7o  O FS, a critério do CGFFS, poderá, diretamente pelo Ministério da 
Fazenda, adquirir ativos no Brasil ou no exterior, respeitados os limites definidos no art. 6o. 
 Art. 8o  A União, a critério do CGFFS, poderá contratar instituições financeiras 
federais para atuarem como agentes operadores do FS, as quais farão jus a remuneração pelos 
serviços prestados.  
 Art. 9o  A União, com recursos do FS, poderá participar, como cotista única, de 
fundo de investimento específico.  
 Parágrafo único.  O fundo de investimento específico de que trata este artigo 
deve ser constituído por instituição financeira federal, observadas as normas a que se refere o 
inciso XXII do art. 4o da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964. 

 Art. 10.  O fundo de investimento de que trata o art. 9o deverá ter natureza 
privada, patrimônio próprio separado do patrimônio do cotista e do administrador, 
sujeitando-se a direitos e obrigações próprias.  

 § 1o  A integralização das cotas do fundo de investimento será autorizada em 
ato do poder executivo, ouvido o CGFFS. 
 § 2o  O fundo de investimento terá por finalidade promover a aplicação em 
ativos no Brasil e no exterior.  
 § 3o  O fundo de investimento responderá por suas obrigações com os bens e 
direitos integrantes de seu patrimônio, ficando o cotista obrigado somente pela integralização 
das cotas que subscrever.  
 § 4o  A dissolução do fundo de investimento dar-se-á na forma de seu estatuto 
e seus recursos retornarão ao FS.  

 § 5o  Sobre as operações de crédito, câmbio e seguro e sobre rendimentos e 
lucros do fundo de investimento não incidirá nenhum imposto ou contribuição social de 
competência da União. 

 § 6o  O fundo de investimento deverá elaborar os demonstrativos contábeis de 
acordo com a legislação em vigor e conforme o estabelecido no seu estatuto. 
 Art. 11.  O estatuto do fundo de investimento definirá, inclusive, as políticas de 
aplicação, critérios e níveis de rentabilidade e de risco, questões operacionais da gestão 
administrativa e financeira e regras de supervisão prudencial de investimentos. 
 

CAPÍTULO IV 
DA GESTÃO DO FS 

 
 Art. 12.  Fica criado o Conselho Deliberativo do Fundo Social - CDFS, com a 
atribuição de deliberar sobre a prioridade e a destinação dos recursos resgatados do FS para 
as finalidades estabelecidas no art. 1o. 

 § 1o  O CDFS contará com a participação de representantes da sociedade civil 
e da administração publica federal e terá sua composição, competência e funcionamento 
estabelecidos em ato do Poder Executivo. 

 § 2o  Aos membros do CDFS não cabe qualquer tipo de remuneração pelo 
desempenho de suas funções. 
 Art. 13.  As demonstrações contábeis e os resultados das aplicações do FS 
serão elaborados e apurados semestralmente, nos termos previstos pelo órgão central de 
contabilidade de que trata o inciso I do art. 17 da Lei no 10.180, de 6 de fevereiro de 2001. 
 Parágrafo único.  Decreto do Poder Executivo definirá as regras de supervisão 
do FS, sem prejuízo da fiscalização dos entes competentes.  
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 Art. 14.  O Ministério da Fazenda encaminhará trimestralmente ao Congresso 
Nacional relatório de desempenho do FS, conforme disposto em regulamento do fundo.  
 Art. 15.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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PROJETO DE LEI N.º 5.941-A, DE 2009 
(Do Poder Executivo) 

 
 

Autoriza a União a ceder onerosamente à Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS o 
exercício das atividades de pesquisa e lavra de petróleo, de gás natural e de outros 
hidrocarbonetos fluidos de que trata o inciso I do art. 177 da Constituição, e dá outras 
providências. Pendente de parecer da Comissão Especial. 
 
 
O CONGRESSO NACIONAL decreta: 
  
 Art. 1o  Fica a União autorizada a ceder onerosamente à Petróleo Brasileiro 
S.A. - PETROBRAS, dispensada a licitação, o exercício das atividades de pesquisa e lavra de 
petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos de que trata o inciso I do art. 177 
da Constituição, em áreas não concedidas localizadas no pré-sal. 
 
 § 1o  A cessão de que trata o caput será limitada ao volume máximo de cinco 
bilhões de barris equivalentes de petróleo. 
 
 § 2o  O pagamento devido pela PETROBRAS pela cessão de que trata o caput 
poderá ser efetivado em títulos da dívida pública mobiliária federal, precificados a valor de 
mercado. 
 
 § 3o  As condições para pagamento em títulos da dívida pública mobiliária 
federal serão fixadas em ato do Ministro de Estado da Fazenda.  
 
 § 4o  A cessão de que trata o caput é intransferível. 
 
 Art. 2o  O instrumento contratual que formalizará a cessão de que trata o art. 1o 
deverá conter, entre outras, as seguintes cláusulas: 

 I - a identificação e a delimitação geográfica das respectivas áreas; 

 II - os respectivos volumes de barris equivalentes de petróleo, observado o 
limite de que trata o § 1o do art. 1o; 

 III - a proporção mínima entre o valor dos bens produzidos e dos serviços 
prestados no País para execução das atividades de pesquisa e lavra referidas no caput do art. 
1o e o valor total dos bens utilizados e dos serviços prestados para essa finalidade; 

 IV - o valor e as condições do pagamento de que trata o § 2o do art. 1o; e 

 V - as condições para sua revisão, considerando-se, entre outras, os preços de 
mercado e a especificação do produto da lavra. 
 
 Art. 3o  Os volumes de barris equivalentes de petróleo de que trata o § 1o do 
art. 1o, bem como os seus respectivos valores econômicos, serão determinados a partir de 
laudos técnicos elaborados por entidades certificadoras, observadas as melhores práticas da 
indústria do petróleo. 
 
 Parágrafo único.  Caberá à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis - ANP obter o laudo técnico de avaliação das áreas que subsidiará a União 
nas negociações com a PETROBRAS sobre os valores e volumes referidos no caput. 
 
 Art. 4o  O exercício das atividades de pesquisa e lavra de petróleo, gás natural 
e outros hidrocarbonetos fluidos de que trata esta Lei será realizado pela PETROBRAS, por 
sua exclusiva conta e risco. 
 
 Parágrafo único.  A PETROBRAS terá a titularidade dos volumes de petróleo e 
gás natural de que trata o § 1o do art. 1o. 
 
 Art. 5o  Serão devidos royalties sobre o produto da lavra de que trata esta Lei, 
nos termos da Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997.  
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 Parágrafo único.  Os royalties serão pagos pela PETROBRAS e distribuídos 
nos termos da Lei no 9.478, de 1997. 
 
 Art. 6o  Aplicam-se às atividades de pesquisa e lavra de que trata esta Lei os 
regimes aduaneiros especiais e os incentivos fiscais aplicáveis à indústria do petróleo no Brasil. 
 
 Art. 7o  Caberá à ANP regular e fiscalizar as atividades a serem realizadas pela 
PETROBRAS com base nesta Lei, aplicando-se, no que couber, o disposto na Lei no 9.478, de 
1997. 
 
 Parágrafo único.  A regulação e a fiscalização de que trata o caput abrangerá 
ainda os termos dos acordos de individualização da produção a serem assinados entre a 
PETROBRAS e os concessionários de blocos localizados na área do pré-sal. 
 
 Art. 8o  A autorização de que trata o art. 1o é válida pelo prazo de doze meses, 
contado da data de publicação desta Lei. 
 
 Art. 9o  Fica a União autorizada a subscrever ações do capital social da 
PETROBRAS e a integralizá-las com títulos da dívida pública mobiliária federal.  
 
 Parágrafo único.  Fica a União autorizada, a critério do Ministro de Estado da 
Fazenda, a emitir os títulos de que trata o caput, precificados a valor de mercado e sob a 
forma de colocação direta. 
 
 Art. 10.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 
   
 

 

 


