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RESUMO 

 

LIMA, Guilherme Graciliano Araújo. Exploração e produção de petróleo no Brasil: 

enfoques de viabilidade do modelo jurídico-regulador instituído para o Pré-Sal. 2011. 206 fls. 

Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito Centro de 

Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2012. 

 

 

A partir da nova roupagem legal atribuída pelas leis federais nº 12.351/10, 12.304/10 e 

12.276/10 à exploração da atividade petrolífera no país, esboçou-se um aparato normativo 

propício à ampliação dos ganhos econômicos e materiais em favor do Estado durante a 

exploração das reservas de petróleo, bem como à maior segurança do mercado brasileiro em 

temos de crise internacional. O objeto do presente trabalho perpassa justamente a análise do 

novo marco regulador, através do contrato de partilha, que substituirá, nas áreas do Pré-Sal ou 

em outras áreas estratégicas, o contrato de concessão, estabelecido na lei 9.478/97, da criação 

da Pré-Sal Petróleo S.A. e da redefinição de algumas atribuições dos entes públicos 

envolvidos diretamente no desenvolvimento da atividade, com especial destaque para a 

Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP. Busca-se introduzir, de 

maneira panorâmica, as principais características do novo marco regulador e apresentar 

argumentos de natureza jurídica, econômica e social para compreender a viabilidade desse 

arcabouço jurídico recém criado. Para tanto utilizaremos a doutrina brasileira e estrangeira 

mais abalizadas, como Alexandre Santos Aragão, Marilda de Sá Ribeiro, Carlos Ari Sundfeld, 

e outros, com intuito de contribuir com os debates sobre o tema e auxiliar na compreensão das 

razões para a edição de um novo modelo legal para regular a atividade de exploração e 

produção de petróleo no país a partir do advento do Pré-Sal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras chaves: Direito do Petróleo. Marco Regulador. Pré-Sal. 
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ABSTRACT 
 

 

LIMA, Guilherme Graciliano Araújo. Exploration and production of oil in Brazil: grasp of 

the viability of the juridical model institutionalized by the Pré-Sal. 2011. 206 fls. Dissertation 

(Master's Degree of Law) - Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de Ciências 

Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2012. 

 

 

From the new legal outlook by the federal laws numbers 12.351/10, 12.304/10 and 12.276/10 

to the exploration of petrol in the country, a promising normative display to the enlargement 

of economical and material gains has been sketched in favor of the State during the 

exploration of oil reservations, as well as greater safety in the Brazilian market in terms of 

international crisis. The objective of the present paper passes over the analysis of the new 

regulating boundary, through the sharing agreement, which will substitute, in the area of Pré-

Sal or in other strategical areas, the concession contracts, established by the 9.478/97 law, of 

the Pré-Sal Petróleo S.A. creation and of some attributions redefinitions of the public entities 

directly involved in the activity development, giving a special  focus on the Agência Nacional 

de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP.  It is a quest to introduce, in a wide view,  

the main characteristics of the new regulating boundary and present juridical, economical and 

social nature arguments to comprehend the viability of this newly created juridical apparatus. 

To do so, the fully-based Brazilian and foreigner doctrines will be used, such as Alexandre 

Santos Aragão, Marilda de Sá Ribeiro, Carlos Ari Sundfeld and others, aiming at contributing 

with debates over the issue and help with the understanding of reasons for the addition of a 

new legal model to regulate the exploration and production of oil in the country from the 

creation of the Pré-Sal. 
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Introdução 

  
A indústria de exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil 

experimentou um gosto peculiar na transformação das regras de regulação do setor e de 

definição jurídica do modelo de concessão vigente no país desde 1997, com a edição da lei 

federal nº 9.478/97, considerado por muitos como um modelo de sucesso, que atraiu 

investidores estrangeiros para o país, desenvolveu a indústria brasileira e estruturou a 

conquista da autossuficiência. 

Em 2007 o governo brasileiro oficializou a descoberta da província petrolífera do 

Pré-Sal, situada no litoral do sudeste do país, com elevado potencial produtivo, situada abaixo 

de uma espessa camada de sal (chama-se Pré-Sal, pois a denominação é de origem geológica, 

na qual o ponto de partida é o centro da Terra), que funciona como verdadeiro selo de 

proteção contra fuga do gás e do óleo existentes. Em contrapartida, determinou-se a criação 

de uma comissão interministerial para elaborar um novo marco regulatório para a atividade de 

exploração e produção de petróleo e gás natural – E&P. 

Os primeiros reservatórios do Pré-Sal estão sendo explorados em áreas já 

concedidas, através de contrato de concessão, para alguns dos vencedores da 3ª e 4ª rodada de 

licitações. A partir de então, a atividade será regulada pelas regras estipuladas na lei 

12.351/10, apenas para áreas do Pré-Sal, ou outras consideradas como estratégicas. As 

concessões vigentes, vale destacar, estão mantidas. 

A produção brasileira de petróleo e gás possui características bastante peculiares. 

Cerca de 90% das reservas brasileiras atuais são offshore, com destaque para o estado do Rio 

de Janeiro, que representa 80% desse total, e do Espírito Santo, representando 10%. No 

nordeste do país também existe uma boa produção, pois Rio Grande do Norte, Sergipe e 

Bahia, possuem, respectivamente, cerca de 375, 282 e 306 milhões de barris provados em 

suas reservas.
1
 

De outra parte, vale compreender que nem todo óleo dos reservatórios existentes na 

natureza pode ser extraído. Existem restrições técnicas que atualmente limitam a produção do 

óleo existente em um reservatório, todavia a exploração offshore vem apresentando 

importantes avanços em face da evolução de todo sistema tecnológico da indústria, 

                                                 
1
 Disponível em: <http://www.anp.gov.br/?pg=56346>. Acesso em: 29 jul. 2011. Nos estados do nordeste 

prepondera a produção terrestre, contudo, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo são os maiores produtores 

nacionais da atualidade, com destaque para a produção marítima, com 11 bilhões e 1 bilhão, respectivamente, de 

barris provados em suas reservas. 
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considerando como principais inovações no setor: a sísmica em três dimensões; a aplicação de 

tecnologias de perfuração em lâminas d’água de alta profundidade; a perfuração horizontal, 

que contribuiu para a diminuição dos números de poços perfurados e para o aumento da taxa 

de recuperação daqueles que já se encontravam em produção; e a utilização de novos 

materiais capazes de suportar pressões mais elevadas. 

Recursos, reversas e capacidade de produção na indústria do petróleo dependem de 

um complexo de variáveis, como desenvolvimento tecnológico, evolução e controle dos 

preços, a evolução da demanda e o crescimento ou diminuição da taxa de juros. 

Em geral, a produção em campos terrestres tende a ser mais barata, cerca de US$ 1 

por barril, que a produção em campos offshore, com custos que podem chegar a US$ 

20/barril, como ocorre em alguns campos maduros do Mar do Norte. Entretanto, mesmo 

considerando uma média mundial no valor do barril, ainda para os produtores que operam 

sobre estes últimos valores de custo o negócio do petróleo é altamente rentável. Isso se deve a 

alguns fatores, entre eles podem ser destacados: os players do setor tendem a privilegiar a 

sobrevivência na atividade em longo prazo ao invés de realizar grandes lucros em curto prazo, 

destinando parte suficiente de seu capital para a atividade de pesquisa e exploração, e para 

tanto implementam uma estratégia de integração vertical das atividades ao longo da cadeia; e 

as empresas exploradoras possuem na atividade distintos tipos de renda, tais como rendas de 

posição, de localização, de qualidade e rendas tecnológicas, o que acarreta uma 

heterogeneidade na indústria. 

Com isso ficam patentes as peculiaridades da indústria, pois é sabido que “em 

nenhum outro negócio um produtor, com uma estrutura de custos 20 vezes maior do que a de 

seus concorrentes, poderia permanecer competindo no mercado.”
2
 Na indústria E&P os riscos 

são muito altos, porém o prêmio é bastante elevado. 

Ademais, igualmente impende acentuar que o moderno sistema estatal do século 

XX considerou o setor energético atividade central no cenário do desenvolvimento industrial 

interno e mundial, em face de sua primordial relevância para a prosperidade econômica, da 

saúde do balanço de seus pagamentos e da distribuição de riqueza e bem-estar das nações e 

entre nações. A energia, inclusive aquela originada do petróleo, tornou-se objetivo 

fundamental dos governos, que passaram a editar políticas públicas voltadas para controlar a 

                                                 
2
 PINTO JÚNIOR, Helder Queiroz (et al). Economia da energia: fundamentos econômicos, evolução histórica 

e organização industrial. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, p. 57.  
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volatilidade dos preços, reduzir o exercício do poder de mercado das empresas e minimizar o 

risco de crises políticas internacionais. 

Com isso reforçava-se o caráter geopolítico da questão. A partir de 1960, com o 

surgimento da OPEP e o aumento progressivo do número de empresas estatais nos países da 

organização, observou-se um processo denominado “desintegração vertical” das majors que 

dominavam a IMP – Indústria Mundial do Petróleo. Daí foi um salto para a revisão dos 

contratos de concessão e para a necessidade de estabelecimento de contratos de longo prazo, 

concorrendo para que os países detentores das reservas assumissem efetivamente, através 

dessas revisões contratuais, o controle das reservas nacionais. 

Após, vieram os choques do petróleo e se deflagrou verdadeiro estado de 

instabilidade do mercado, mormente para aqueles países considerados como importadores, 

que foram levados a adotar medidas mais severas de conservação de energia e de substituição 

de derivados de petróleo. 

O petróleo tem seu preço estabelecido de uma maneira muito peculiar, 

distanciando-se das demais commodities, que, de maneira geral, modificam suas cotações de 

acordo com as variações nas condições de base do mercado, porque, no caso do petróleo, 

existe um preço piso e um preço teto para suas cotações, que não são apenas influenciados 

pela demanda e pela oferta, mas também por condições de natureza eminentemente 

geopolítica. 

Entre 1972 a 1986, período em que ocorreram os dois choques do petróleo, o preço 

máximo do barril chegou a US$ 37, exatamente em 1979, no ápice da crise. Mantiveram-se 

em uma baixa média entre 1986 e 1999, mas voltaram a subir nos anos seguintes e alcançaram 

novamente um patamar deveras elevado a partir de 2005, logo após o desencadeamento da 

guerra do Iraque. Os preços se encontram nesse degrau alto desde então, em face do aumento 

da demanda chinesa e americana e da recuperação econômica mundial, dentre outros fatores, 

elevando o medo da falta de abastecimento e contribuindo para explicar a manutenção de 

patamares elevados do preço do barril do petróleo. 

Os principais consumidores em 2005 eram Estados Unidos, com consumo de 

20,802 milhões de barris por dia, acompanhado de China e Japão, com 6,944 e 5,334, 

respectivamente, enquanto o mundo consumia diariamente 84,126 milhões na mesma época.
3
 

O Brasil, naquele ano, consumia cerca de 2,078 milhões barris por dia, sendo o 8º maior 

                                                 
3
 Disponível em: <http://www.anp.gov.br/?pg=56346>. Acesso em: 29 jul. 2011. 
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consumidor do planeta, sendo que entre 1995 e 2005 apresentou crescimento no consumo de 

cerca de 2%, enquanto que o crescimento mundial na mesma época girou em torno de 1,7%. 

Em 2010, a média de consumo dos Estados Unidos passou para 19,448 milhões de barris por 

dia, China, 9,057 e Japão, 4,451, aparecendo o Brasil como o 7º maior consumidor, 

consumindo algo aproximado a 2,604 milhões, atrás ainda da Rússia, Índia e Arábia Saudita.  

Em relação à produção em 2005, tinham-se como principais produtores mundiais 

Arábia Saudita, Rússia, Estados Unidos, Irã e México, com produção de 11,114 milhões de 

barris por dia, 9,552 milhões/dia, 6,895 milhões/dia, 4,234 milhões/dia, e 3,760 milhões/dia, 

respectivamente, sendo que sete países da OPEP estavam nessa lista dos maiores produtores 

mundiais (Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes, Venezuela, Kwait, Nigéria e Argélia), sendo 

o Brasil o 14º dessa classificação geral. Em 2010 a Rússia ultrapassou a Arábia e assumiu o 

topo da lista, com uma produção de 10,270 milhões de barris produzidos por dia,  enquanto a 

China apareceu como 5ª maior potência de produção, e o Brasil pulou para a 13ª colocação, 

empatado com a Noruega, com uma produção de 2,137 milhões de barris por dia, atrás da 

Rússia, Arábia Saudita, Estados Unidos, Irã, China, Canadá, México, Emirados Árabes, 

Kuwait (Coveite), Venezuela, Iraque e Nigéria. 

Diante dessas peculiaridades da indústria e da edição do novo arcabouço legal de 

regulação da atividade de exploração e produção de petróleo no Brasil, aplicável às áreas do 

Pré-Sal e outras consideradas como estratégicas, esse trabalho busca identificar pontos de 

relevância para a compreensão de parte de um seguimento econômico marcado por tantas 

pontualidades e precisões, envolvendo interesses políticos e econômicos, cujos desmandos 

são capazes de influenciar países e populações, de motivar guerras entre as nações e de 

impulsionar economias inteiras. 

O objetivo, em epítome, é apresentar critérios para justificar a viabilidade da 

instituição do novo modelo brasileiro de regulação, a partir de uma análise que leva em conta 

argumentos de natureza jurídica, social e econômica, para a criação desse modelo recém 

criado, além de tratar da discussão jurídica, mas de cunho político igualmente reconhecido, 

sobre a divisão dos royalties e das demais participações governamentais na atividade, e da 

manutenção do poder regulatório da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis – ANP e a consequente legitimidade de sua atuação no contexto do novo 

esquema de exploração e produção. 
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No primeiro capítulo, trata-se da contextualização temática, abordando um pouco 

do caminhar da indústria nos séculos XIX e XX, ocasião em que se utiliza de critérios de 

cunho econômico para tratar do monopólio da atividade e suas características mais essenciais, 

desaguando na história do modelo brasileiro de monopólio, existente no país desde 1953, 

chancelado pela Constituição Federal de 1988 – CF/88, mas flexibilizado mediante a Emenda 

Constitucional - EC nº 09/95.  

Ainda nessa etapa inicial pincelam-se comentários sobre o modelo de exploração e 

de produção de petróleo e gás natural em outros países, considerando as nuances de cada 

modelo estrangeiro e o modo pelo qual influenciaram a reforma vivida no Brasil em 2010. E, 

por fim, trata-se das contribuições da Análise Econômica do Direito – AED, mormente os 

conceitos de eficiência econômica, contratos incompletos e custos de transação, de modo a 

utilizá-los no entendimento de justificação da implementação do novo arcabouço legal de 

regulação da atividade. 

O segundo capítulo trata de algumas das especificidades técnicas do seguimento no 

que diz respeito aos seus institutos jurídicos de maior relevância. A instituição do modelo de 

contrato de partilha da produção – Producting-Sharing Agreements – PSA é o ponto chave da 

discussão, que também aborda um pouco dos modelos anteriores que vigoraram no país, a 

saber, o contrato de risco e o contrato de concessão. 

Além disso, são apresentadas as participações governamentais estipuladas pela lei 

9.478/97, com destaque para os royalties e para as reivindicações de alguns municípios em 

abocanhar parte dessa participação, comentando-se as peculiaridades trazidas pelas leis 

12.304/10 e 12.276/10, que criou a Pré-Sal Petróleo S.A. e estabeleceu a cessão onerosa da 

atividade em favor da Petrobrás, respectivamente. Por fim, apresenta-se o poder normativo 

regulador e sua aplicação pelas mãos da competente ANP, destacando as atribuições da 

agência desde 1997, inclusive aquelas trazidas pelo novo marco regulatório de 2010, e 

algumas especificidades do poder normativo regulador da indústria do petróleo, com destaque 

ao caráter de norma-quadro da lei 9.478/97. 

Por fim, no último capítulo, trata-se especificamente da finalidade do presente 

projeto: tentar demonstrar alguns aspectos aptos a justificar a viabilidade da reforma aprovada 

em 2010, dando ênfase aos critérios jurídicos, econômicos e sociais do novo modelo de 

regulação da atividade. Nessa mesma ocasião busca-se apresentar ao leitor a natureza jurídica 

dos royalties do petróleo, que devem ser encarados como uma hipótese de compensação 
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financeira aos entes políticos envolvidos e afetados de alguma maneira pela atividade, e 

destacar a legitimidade da atuação da ANP na forma estabelecida pela nova legislação, 

refutando os argumentos de alguns doutrinadores que afirmaram estar havendo com a reforma 

objeto dessa análise um verdadeiro esvaziamento das competências e atribuições daquele ente 

regulador especializado. 
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Capítulo 1 - Contextualização temática e Análise Econômica do Direito 

como perspectiva doutrinária elementar 

 

1.1 Produção de petróleo no século XIX e XX 

 

No ano de 2006 a sociedade brasileira, principalmente os seus meandros jurídico e 

econômico, vislumbraram a autossuficiência brasileira na produção de petróleo com a 

instalação e início da produção da plataforma P-50, campo de Albacora Leste, Bacia de 

Campos, autossuficiência essa almejada desde os remotos tempos em que se iniciaram as 

atividades de exploração em terras brasileiras. Um ano depois se anunciava aquele que seria o 

marco na história da atividade petrolífera no país, o Pré-Sal. 

Anos antes, especificamente em 1960, o sucesso de produção de petróleo no 

recôncavo baiano não se mostrava suficiente para atender a demanda nacional, embora novos 

campos produtivos lá fossem encontrados, em virtude da maior procura pelos combustíveis 

derivados de óleo, acarretando na dependência do país do mercado importador. Em 1966, 

diante da situação insatisfatória com as bacias terrestres, a Petrobrás rumou em direção ao mar 

e construiu a plataforma Petrobrás I, sendo que ainda na década de 1970, cerca de 80% do 

petróleo consumido no Brasil derivava-se de importações. A partir daí, da exploração da 

plataforma marítima do Estado brasileiro, é que se alcançou a possibilidade de extrair 

hidrocarbonetos de uma camada de sedimentos localizados abaixo de uma espessa camada de 

sal, situada a, aproximadamente, 7 (sete) mil metros de profundidade. 

A conjuntura política do país foi se amoldando de acordo com as necessidades de 

cada momento, por isso, em 2009, após a oficialização do potencial produtivo da província do 

Pré-Sal, o governo brasileiro editou projetos de lei para regular a atividade de exploração e 

produção de petróleo e gás natural no país, visando a regular da maneira mais eficiente o 

potencial produtivo diagnosticado a partir de então. 

Nesse primeiro capítulo o foco do presente trabalho se dá sobre a construção de 

alicerces fáticos e teóricos que levaram o Estado brasileiro a tal modificação. Para tanto, 

destaca-se a evolução da atividade E&P – Empreendimentos de Exploração e Produção de 

Petróleo no restante do mundo, ressaltando as suas características históricas e as suas 

principais evoluções nos dois últimos séculos que se passaram, bem como a forma pela qual 
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outros países conduzem e regem o modo de explorar e produzir petróleo e gás natural em seus 

territórios.  

Ademais, nessa primeira empreitada também vai se falar sobre alguns conceitos 

econômicos fundamentais para o escopo deste trabalho, mormente as definições sobre falhas 

de mercado, e aquela, entre elas, que melhor deve ser analisada aqui, o monopólio, que 

caracterizou o regime da atividade econômica E&P no Brasil durante quase meia década do 

século passado. 

Outrossim, dá-se especial relevo à Análise Econômica do Direito, buscando nos 

conceitos de eficiência econômica, custos de transação e contratos incompletos, dados 

importantes para entender a viabilidade do novo arcabouço legal de regulação e normatização 

da exploração e produção de petróleo no país desde que entraram na pauta dos juristas e dos 

políticos as inovações trazidas pelo Pré-Sal e pelos projetos de lei que visam a alcançar o 

melhor método de exploração dessa grandiosa riqueza nacional. 

Os problemas gerados na produção de petróleo no mundo também envolvem as 

questões jurídicas sobre a titularidade dos bens explorados e produzidos. Nesse esteio, no 

tocante à propriedade das riquezas minerais, destacam-se duas grandes teorias. De um lado 

haveria os sistemas de direito privado, que excluem a intervenção do Estado, também 

conhecidos por sistema fundiário ou sistema de acessão, concedendo ao proprietário do solo 

a propriedade do subsolo, e do outro lado, os sistemas de direito público, igualmente 

denominados sistemas dominiais ou sistemas regalianos, nos quais o Estado tem 

participação como proprietário das minas ou detém a titularidade de outros direitos reais, 

pessoais ou administrativos.  

No Brasil adota-se o sistema de direito público, no qual o Estado pode fazer 

concessões para particulares explorarem a atividade de extração e produção de recursos 

minerais em benefício do interesse público. 

Assim, desde o início da história da atividade econômica em comento, no mundo e 

mais recentemente no Brasil, dão-se os primeiros passos do trabalho presente, destacando que 

as teses e argumentos discutidos se aproximam do direito administrativo e constitucional, bem 

como aquele que dá os primeiros passos na doutrina nacional, o direito do petróleo. Junto a 

esses ramos também se trabalha com conceitos de direito administrativo-econômico e da 

ciência econômica, mormente no seu segmento de atual destaque no Brasil e no mundo, a 

juseconomia. 
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Do ponto de vista histórico, a caminhada inicia-se ainda no século XIX, passando 

pelas alterações substanciais pela qual passou a economia do petróleo no mundo nos últimos 

anos, entretanto, a análise, nesse ponto, não será profunda, em face da extensão e do objetivo 

da presente obra. Pretende-se apenas enquadrar o tema para o leitor, seja no panorama 

histórico, seja no panorama jurídico, haja vista este trabalho tratar da viabilidade, jurídica, 

econômica e também social, das leis, atos normativos em sentido estrito, que transformaram o 

palco de contratação e regulação das atividades de exploração e produção de petróleo e gás 

natural no Brasil. 

Feitas essas considerações e ponderações iniciais, com o fulcro de estabilizar o 

assunto e de preparar a leitura, passa-se a discutir o tema propriamente dito, iniciando a 

análise dessa problemática, com o perdão da redundância, do início, destacando, por fim, que 

o rasgo temporal é o século XIX, com a devida venia aos fatos e às discussões remontadas a 

períodos anteriores. 

A história nos remonta ao ano de 1854. Pensilvânia, Estados Unidos. Aí 

despontavam pesquisas e produção em reservas minerais e de sal, além de uma tanto quanto 

misteriosa venda de um óleo para curar reumatismo, denominado kier rock oil. Essas 

atividades de pesquisa e produção foram desenvolvidas pela Pennsylvania Rock Oil Company 

of New York, considerada a primeira empresa petrolífera do mundo, cujo sócio, o coronel 

Edwin Drake, em 27 de agosto de 1859, ficou mundialmente reconhecido após perfurar um 

poço, revestido internamente por tubos de ferro ligados pelas extremidades, onde acabou 

encontrando petróleo. Essa versão é passada por Menezello, com base na obra de Ilmar Penna 

Marinho.
4
 

Já Quintas e Quintans, em “A História do Petróleo”, destacam a demanda por 

querosene, para alimentar uma lâmpada primitiva desenvolvida em 1853 pelo farmacêutico 

polonês Jan Ignacy Lukasiewicz, como fator inicial que intensificou a busca por petróleo no 

mundo.
5
 Segundo eles, Edwin Drake era um humilde funcionário ferroviário, contratado por 

uma empresa chamada Seneca Oil para buscar petróleo em Titusville, distrito do estado da 

Pensilvânia, que, após várias empreitadas fracassadas, perdeu o patrocínio da Seneca e 

trabalhou por conta própria, endividando-se bastante, até que em 27 de agosto de 1859 

                                                 
4
 MENEZELLO, Maria D’Assunção Costa. Introdução do Petróleo e Gás. In: SUNDFELD, Carlos Ari (coord.). 

Direito Administrativo Econômico. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 378-379. 
5
 QUINTAS, Humberto; QUINTANS, Luiz Cezar P. A história do petróleo: no Brasil e no mundo. Rio de 

Janeiro: Freitas Bastos Editora, 2009, p. 17-19. 
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perfurou um poço de 21 metros de profundidade, utilizando a mesma tecnologia usada para 

extrair sal, tubos de aços encravados no chão através de bate-estacas, que permitiam a 

perfuração pelo seu interior, impedindo o desmoronamento e invasão por água e lama.  

Independentemente de qual seja a versão verdadeira entre aquelas apontadas pelos 

livros sobre o tema, o fato interessante é a convergência dos pensamentos para a importância 

da tecnologia empregada por Drake, cujos princípios básicos ainda são adotados pelas grandes 

empresas mundiais da atualidade. A produção inicial do poço Drake girava em torno dos 10 

barris de petróleo por dia, e atingiu seu pico com cerca de 20 barris por dia de produção. 

Entretanto, mesmo com a descoberta histórica, Edwin Drake acabou seus dias como um 

simples aposentado, com rendimentos de apenas US$ 1.500,00. Esse é o marco histórico na 

produção de petróleo no mundo, que anos mais tarde vai se ampliar, desenvolver-se, 

complexificar-se e mover as sociedades, inclusive a brasileira.  

Vale destacar, ainda nesta fase histórica inicial, que a Revolução Industrial, na 

segunda metade do século XVIII, também influenciou em muito a busca por petróleo no 

mundo, em virtude da expansão das máquinas, do aumento da produção, do surgimento das 

fábricas e da necessidade de encontrar novas fontes de energia para atender a todo o processo 

de crescimento produtivo-industrial pelo qual passava a sociedade mundial entre o final do 

século XVIII e o início do século XIX. 

As máquinas propulsoras do surgimento da Revolução Industrial funcionavam, 

principalmente, à base de carvão, bem natural que não se mostrou suficiente para acompanhar 

o crescimento industrial da época e começou a ficar mais escasso, exigindo maiores esforços 

econômicos e naturais durante o processo de extração. À medida que o carvão se esgotava em 

certas minas, era necessário cavar cada vez mais fundo para encontrar depósitos rentáveis, o 

que gerava altos riscos de explosões, acidentes e inundações. Vale destacar que nos anos que 

antecederam o auge da revolução, a produção industrial europeia girava em torno das 

máquinas a vapor, que posteriormente passaram, como dito, a ser substituídas pelo carvão, 

mas ambas as fontes não se mostraram suficientes para atender as demandas da incipiente 

sociedade industrial. Era preciso encontrar fontes alternativas.   

Nos Estados Unidos, embora não tenham sido o berço da Revolução Industrial, mas 

foram um destaque mundial no início da atividade de exploração e produção de petróleo, após 

a descoberta do poço Drake, outras empresas entraram no mercado, destacando-se a Standard 

Oil, capitaneada por John Rockfeller. Essa empresa chegou a constituir no ramo petrolífero 
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um monopólio privado, pois em 1879 controlava de maneira integrada as atividades de 

produção, transporte e refino de petróleo e de seus derivados. Algumas décadas depois o 

governo norte-americano quebrava esse monopólio através daquele que foi conhecido como 

um dos primeiros processos de cisão de empresas por mandamentos governamentais, em 

defesa da livre concorrência e dos agentes do mercado. Voltar-se-á um pouco mais ao caso 

norte-americano logo à frente. 

Além desses acima descritos, vários outros pontos na história da produção da 

riqueza mineral podem ser considerados nesta passagem do presente trabalho, tais como as 

guerras mundiais e regionais, a evolução das aeronaves e embarcações, o surgimento do 

automóvel e a criação da OPEP – Organização dos Países Exportadores de Petróleo. 

Apontam-se, brevemente, nos próximos parágrafos, algumas dessas principais situações 

históricas e econômicas, apenas para conhecimento informacional e contextualizante, 

consideradas aqui premissas inarredáveis para o melhor entendimento do desenvolvimento do 

trabalho.  

A primeira delas, sem dúvida alguma, foi a popularização do motor de combustão 

interna, típico dos veículos automotivos, que moveu para níveis bem elevados a demanda por 

combustível derivado de petróleo. A partir do momento que o petróleo passava não apenas a 

lubrificar as engrenagens das máquinas, mas também a mover os próprios maquinários, a 

indústria do setor petrolífero, representada na sua fase inicial principalmente pelos países 

europeus e norte-americanos, passou a buscar novas fontes, maiores e mais rentáveis, em 

outras parte do mundo. A Era do Petróleo consolidava-se, assim, com a Era da Propulsão 

Mecânica.
6
  

Durante a primeira Guerra Mundial (1914-1918), e nos anos seguintes ao seu 

término, a indústria do petróleo não mais apenas se envolvia por interesses econômicos, mas 

também por interesses militares, consistentes na necessidade de os países mais ricos 

encontrarem áreas mais produtivas para produzir petróleo e atender às demandas de seu 

mercado interno. Aliado a isso também não se pode olvidar que as próprias guerras mundiais 

eram movidas por veículos, tratores, caminhões, tanques etc., impulsionados, principalmente, 

à base de petróleo.
7
  

                                                 
6
 Idem. Ibidem, p. 32. 

7
 Ross faz uma abordagem sobre conflitos mundiais e guerras, relacionando-os com as disputas pelas fontes de 

energia, como o petróleo. ROSS, Michael. The Natural Resource Curse: How Wealth Can Make You Poor. In: 

BANNON, Ian; COLLIER, Paul (org.). Natural Resources and Violent Conflict. Washington, D.C.: The 
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Os olhos dos países produtores, tais como Inglaterra e Estados Unidos, passaram, 

então, a se voltar ao Oriente Médio, que apresentava fontes mais produtivas e em expansão, o 

que gerou uma série de conflitos de interesses entre países do ocidente e do oriente, como por 

exemplo, o choque havido na economia britânica a partir da nacionalização de suas empresas 

no setor petrolífero realizada na década de 1950 pelo Estado do Irã. 

Assim, em 1960, após diversas mudanças de preço nos barris de petróleo, políticas 

internas protecionistas nos países produtores (Irã, 1933) e nacionalização de reservas 

(México, 1938), desconfortados com a presença de países ocidentais capitalistas no seu setor 

produtivo, 4 (quatro) países do Oriente Médio – Arábia Saudita, Irã, Iraque e Kwait – se 

uniram à Venezuela para criar a Organização dos Países Exportadores de Petróleo – OPEP.  

Como a demanda nos países ocidentais crescia vertiginosamente, o ritmo de 

produção em seus próprios territórios passou a ser tido como insatisfatório, levando esses 

países a importar petróleo dos países da Ásia e da América Latina, e, mais tarde, a instalarem 

suas indústrias em países tipicamente produtores como México, Venezuela, Irã e outros. 

Assim, diante de guerras de preços e políticas protecionistas, a OPEP surgia para aumentar a 

receita dos países produtores e exportadores, assegurar o maior controle sobre a produção 

interna e unificar as políticas de produção de petróleo. Criava-se, portanto, uma zona de 

instabilidade da produção e importação/exportação de petróleo entre os países que mais 

produziam e aqueles que mais consumiam, culminando nas severas crises havidas na década 

de 70 e 80. 

A crise dessas duas décadas iniciou-se em 1973 com a Guerra do Yom Kippur, 

conflito entre árabes e israelenses desencadeado pela múltipla invasão (norte e sul) do estado 

de Israel pela Síria e pelo Egito, e evoluiu em 1979 com a Revolução Islâmica no Irã, 

deflagrada pelas autoridades religiosas xiitas sob a liderança do aiatolá Khomeini que resultou 

na derrocada do regime pró-ocidente instalado no país pelo xá Reza Pahlevi, e em 1991 com a 

Guerra do Golfo, antecedida anos antes pela guerra Irã-Iraque. Nesses cenários de crise, 

embargos no fornecimento de petróleo foram impostos pelos países membros da OPEP sobre 

os principais consumidores do produto no mundo, a Europa e a América do Norte. 

Jungidos ao cenário de crise daquelas décadas, o final do último século e o início do 

presente não se livraram dos altos pontos de instabilidade da produção e, principalmente, do 

sobe e desce dos preços do petróleo e de seus derivados. Em 1998, o barril atingiu o valor de 

                                                                                                                                                         
World Bank, 2003, p. 17-42.  Disponível em: 

<http://www.sscnet.ucla.edu/polisci/faculty/ross/Bannon&Collier_chap.pdf>. Acesso em: 11 maio 2011. 
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US$ 12, em virtude das crises na Ásia e, em 2006, anos após a invasão do Iraque pelos EUA, 

e com a deflagração de greves na Venezuela e a ocorrência de desastres naturais, o preço do 

barril chegou a ser cotado, em média, por US$ 67. Em 2008, no contexto da crise imobiliária 

norte-americana, com o seu auge na quebra do banco Lewhman Brothers, o preço sofreu outro 

grande aumento, estando a custar 100% a mais do seu valor em comparação ao ano anterior 

em que se deu a citada crise mundial. 

Assim, não se podem restar muitas dúvidas de quanto seria importante para um 

país, principalmente aqueles ditos por em desenvolvimento, ter acesso fácil e barato ao 

petróleo necessário para movimentar sua economia e evitar, ou ao menos minorar, os efeitos 

nefastos que crises sucessivas no fornecimento do produto poderiam gerar sobre grande parte 

do mundo. A regra, como não poderia deixar de ser, também se aplica ao maior país da 

América do Sul: estava criada a instabilidade mundial na produção de petróleo, e o Brasil 

precisava se fortalecer e se preparar para enfrentá-la. 

  

1.2 Regime monopolístico da atividade petrolífera 

 

Antes de adentrar pela discussão de como os países produtores de petróleo e gás, 

inclusive e principalmente o Brasil, objeto primordial dessa pesquisa, lidam com seus 

mercados, forçoso tecer comentários sobre o regime de monopólio característico de diversos 

modelos produtivos pelo mundo. 

Comumente as atividades de exploração de matrizes energéticas em diversas partes 

do mundo podem estar associadas a algum tipo de monopólio industrial, legal ou natural, 

dentro as quais se pode destacar a produção de energia elétrica, de energia nuclear, de energia 

eólica, e, igualmente, a energia oriunda dos derivados do petróleo. No Brasil, por exemplo, o 

monopólio de determinadas atividades econômicas em benefício da União Federal é, 

atualmente, esculpido pela Constituição Federal de 1988, precisamente em seu artigo 177, 

relativizado anos depois. 

Segundo o citado dispositivo constitucional constituem monopólio da União a 

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

(inciso I), a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro (inciso II), a importação e 

exportação dos produtos e derivados básicos resultantes dessas atividades anteriores (inciso 

III), o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de 



25 

petróleo produzidos no país, bem assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, 

seus derivados e gás natural de qualquer origem (inciso IV) e  a pesquisa, a lavra, o 

enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e minerais 

nucleares e seus derivados, com exceção dos radioisótopos cuja produção, comercialização e 

utilização poderão ser autorizadas sob regime de permissão (inciso V). 

Excetuando-se a exploração dos minerais nucleares, todas as hipóteses acima 

referidas podem ser objeto de delegação por parte da União em favor de empresas privadas ou 

estatais, observadas as estipulações da legislação especial para tratar do tema. Desta feita, vale 

dizer que ainda permanece o regime de monopólio para essas atividades econômicas, que são 

monopolizadas pela União quando se analisa a situação tendo em vista os outros entes da 

federação, embora seja possível àquele ente político delegar aquelas explorações a empresas, 

particulares ou públicas. 

O estudo da energia, de uma maneira geral, deve ser pautado por grau de 

interdisciplinaridade em razão de muitas facetas que podem estar envoltas a essa 

problemática. Assim, o estudo de um jurista sobre matrizes energéticas de um dado sistema 

produtivo não pode olvidar fatores econômicos nem políticos subjacentes à lógica daquelas 

outras. 

As fontes de energias, entre as quais o petróleo pode se destacar, são objetos de 

estudos analíticos por diversos pesquisadores que muitas vezes não preveem nuances 

importantes na definição das políticas de regulação, preços e outras medidas normativistas. 

Sobre o tema recomenda-se a leitura de Paul Joskow, em sua análise sobre as políticas 

energéticas nos Estados Unidos e suas respectivas consequências.
8
  

Quando se fala em preços, por exemplo, se tem ainda mais instabilidade, em razão 

de que a determinação desses preços é altamente volátil, levando James Smith a indagar se o 

mercado de petróleo realmente é um mercado, ou se se trata apenas de um caos desordenado.
9
 

Esses são apenas alguns dos pontos fundamentais em matéria de política energética, 

geralmente associada a monopólios de produção, que podem ser destacados nesse momento 

inicial e tornam ainda mais instigante o estudo sobre o tema. 
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Ainda segundo Smith, a época de relativa estabilidade, em que os preços dos barris 

do petróleo variavam entre US$ 10 a 20, ocorrida entre 1874, nos primórdios da produção, até 

1973, quando surgiram os embargos de países produtores na exportação para os Estados 

Unidos, passou, e foi substituída por uma inteiramente diferente, considerada por alguns 

como um verdadeiro caos, sendo que “it is not unreasonable to believe that application of 

basic economic principles may help to organize the data, concentrate thought, and strengthen 

our understanding of these events.”
 10

 

Além da problemática dos preços, as atividades energéticas camuflam muitas vezes 

gastos e danos de relevantes proporções, “escondidos” e não apreçados pelos responsáveis 

pelo desenvolvimento destas atividades econômicas, salientando que, mesmo se estimados 

por uma perspectiva pretensiosamente completa, não seria possível se oferecer, 

automaticamente, um guia preciso de determinação de políticas de regulação, pois muitas são 

as facetas ocultas dos danos de atividades energéticas como a exploração de carvão, gás 

natural e outros, havendo, inclusive, quem defenda que, do ponto de vista da eficiência 

econômica, os danos originados por essas atividades não deveriam ser potencialmente 

reduzidos a zero.
11

 

Daí resta reforçado o argumento acima explanado de que é fundamental ao 

estudioso dos monopólios e das atividades energéticas aplicar princípios e conceitos 

econômicos para estudar esses dois objetos. O tema do monopólio do petróleo precisa ser 

angularizado por conceitos mais técnicos, como as falhas de mercado, levando ainda em conta 

a importância de suas raízes históricas, até se adentrar nas suas especificidades econômicas e 

jurídicas, aquelas que mais interessam ao presente trabalho.  

 

1.2.1 Falhas de mercado 
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Conceito fundamental ao alicerce teórico desta obra são as falhas de mercado, e 

sobre elas se faz necessário o referencial de Cooter e Ulen.
12

 Segundo eles, a falhas de 

mercado consistem nos fatores reais que podem distanciar o mercado da concorrência 

perfeita, e classificam-se em monopólio, em suas mais variadas formas, inclusive o 

monopsônio (quando só há um só comprador), externalidades, bens públicos e assimetria de 

informações. 

Entendido como instituição socioeconômica de circulação de riquezas e bens, o 

mercado é ente necessário ao bem estar entre os indivíduos, todavia essa instituição, assim 

como a grande maioria, para não dizer todas, das instituições sociais, necessita de regulação e 

ordem em virtude de suas falhas próprias, diferenciando-se nesse sentido do mercado dito por 

ideal, onde os preços são determinados somente pela lei da oferta e da procura e os indivíduos 

possuem o mesmo grau de informações técnicas sobre os bens e serviços. 

Embora não deva ser olvidado que as falhas de mercado também podem falhar, 

sendo, portanto, ideias limitadas, sob argumentos de que as falhas de mercado não 

correspondem a um conceito adequado, pois não se trata de definição suficientemente 

indutiva, na verdade se trata de um método dedutivo, baseado em princípios gerais afastados 

de uma atenção específica aos casos concretos
13

, adota-se nessa obra a tese de sua relevância 

para o entendimento dos objetivos aqui almejados, qual seja, entender a viabilidade do novo 

marco regulatório da atividade E&P. 

Por assimetria das informações entende-se a situação na qual as partes contratantes 

possuem conhecimento de diferentes níveis e qualidade sobre fatores relevantes para alcançar 

a eficiência de uma transação comercial. Logo, toda vez que os agentes econômicos realizam 

trocas com base em informações implícitas ou incompletas, tidas como essenciais para 

alcançar a eficiência da transação, sobre os custos e benefícios que cada um terá como seu 

resultado, o mercado sucumbe a uma falha e, por conta própria, não é capaz de maximizar o 

bem-estar social. 

Por seu turno, externalidades podem ser conceituadas como os custos acidentais 

envolvidos em certa atividade econômica. Mudanças em um mercado são normais e comuns, 

pois, regra geral, surgem da avaliação prévia das partes, em relação aos benefícios e aos 
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custos da troca. Contudo, essa atividade pode atingir terceiras pessoas, de forma positiva, 

como no caso da polinização das árvores do pomar de maçã do vizinho do indivíduo que 

exerce atividade de criação de abelhas, mas também de forma negativa, quando o produtor 

polui os rios ou o ar, a serem usufruídos pela população adjacente, durante o desempenho de 

sua atividade econômica.
14

    

Como tais, as externalidades também são vistas como um tipo de falha de mercado, 

e devem ser contornadas e corrigidas pelas políticas do ente regulador, pois o mercado falhará 

diante de uma externalidade toda vez que o seu custo adicional tiver de ser suportado 

exclusivamente por terceiros, e não pelo causador direto da externalidade. 

Cooter e Ulen traduzem a externalidade, tecnicamente, por refletir uma diferença, 

uma desigualdade, entre o custo marginal privado, que é o custo marginal do produtor 

causador direto da externalidade, e o custo marginal social, aquele sofrido pelos terceiros não-

produtores envolvidos para minimizar os malefícios da atividade daquele. 

Diante do quadro dessa disparidade entre os custos marginais privados e sociais, a 

pergunta que os autores se fazem é: como poderão os políticos e administradores, e aí podem 

também serem incluídos os juízes, internalizar aos próprios causadores da externalidade os 

custos marginais sociais? E eles mesmos, então, respondem que, para alcançar a 

internalização das externalidades, de modo a fazer com que os seus causadores passem a 

considerá-las e levá-las em conta durante o processo produtivo, mister alcançar o ponto social 

ótimo, onde as externalidades restringem os índices maximizadores da atividade particular ao 

socialmente ótimo, mediante a implementação de políticas que levem as empresas a operar na 

curva dos custos marginais sociais de produção, e não na curva dos custos marginais 

privados.
15

  

Sobre as externalidades também se precisa fazer alusão ao pensamento de Ronaldo 

Coase e suas ideias sobre o custo social e os custos de transação. Destinou-se tópico mais 

adiante para tratar do tema. Por ora, basta aludir às externalidades como um dos tipos de 

falhas de mercado, atentando o leitor nos termos acima descritos, expondo um pouco sobre o 

seu conceito e suas características mais fundamentais. 

Ainda na trilha de Cooter e Ulen, os bens públicos são também considerados falhas 

de mercado, e possuem duas características bem próximas: em primeiro lugar, seu consumo 

não implica em uma rivalidade entre os respectivos consumidores, isto é, a utilização do bem 
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por um indivíduo não diminui a sua utilização por outra pessoa, e, em segundo lugar, os bens 

públicos gozam de não-excludibilidade, e consequentemente o custo para incluir usuários não 

pagantes são tão altos que nenhuma empresa de maximização privada de lucro está disposta a 

financiar o bem.
16

 

Os bens públicos, por essas razões, obstaculizam, em regra, a busca pelos índices 

de eficiência das relações negociais, desestimulando o exercício de certa atividade pública, 

como por exemplo, a defesa nacional, que, quando prestada por uma empresa privada, 

submete esta à impossibilidade de exigir mais daqueles que usufruem com maior intensidade 

de seus benefícios. 

Por fim, vale destacar que o conceito de bem público dado pelo direito, como 

aquele pertencente às pessoas jurídicas de direito público, divididos em bens de uso comum, 

bens de uso especial e bens dominicais, não se confunde com o conceito de bem público dado 

pela economia, nos termos acima descritos, cujas características primordiais, como dito, são a 

não-rivalidade e a não-excludibilidade. 

Firmadas as três primeiras falhas de mercado, assimetria de informações, 

externalidades e bens públicos, passa-se àquela considerada mais valiosa para este trabalho 

em face do regime jurídico-econômico estabelecido de maneira contundente durante muitos 

anos no direito do petróleo brasileiro: o monopólio.  

 

1.2.2 Noções elementares sobre monopólio 

 

Passa-se a discutir, a partir de então, o monopólio como uma falha de mercado e 

suas características mais importantes, visando a, no fim, tecer considerações sobre o modelo 

brasileiro de monopolizar a exploração e produção de petróleo e gás natural no país, até se 

chegar à sua flexibilização atual. 

As definições sobre monopólio podem ser pouco variadas entre os economistas, 

mas giram em torno de um núcleo comum. Citam-se algumas delas como o controle da 

produção, do estabelecimento de preços e do poder de atuação exclusiva em determinado 

mercado, ou também a situação fática pela qual o produtor exclusivo de certo bem ou serviço 

obtém o controle do mercado. O núcleo comum pode ser apontado como uma situação fática 

caracterizada pela concorrência imperfeita. 
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Concorrência perfeita existe quando as empresas são tomadoras de preço e não há 

coordenação entre as empresas atuantes em determinado setor. Existe concorrência perfeita, 

segundo Kupfer, basicamente, quando presente no mesmo tipo de mercado 1) grande número 

de empresas, 2) produtos homogêneos, 3) livre entrada e saída dos agentes econômicos, 4) 

maximização dos lucros das empresas, 5) livre circulação da informação, ou 6) perfeita 

mobilidade dos fatores de produção.
17

 

Por sua vez, o monopólio ocorre, basicamente, nas hipóteses de 1) um único 

produtor e propriedade exclusiva de matérias primas, 2) produto sem substitutos próximos, 

como nos casos de patentes sobre produtos ou processos de produção, ou 3) barreira à entrada 

de novas empresas no setor, tais como licenças governamentais.
18

 

Para Leonardo Vizeu Figueiredo o conceito de monopólio é eminentemente 

econômico, onde o agente atua unicamente, ou seja, significa a situação de mercado em que 

um (monopólio) ou alguns (oligopólio) exerce o controle de preços e suprimentos, “não sendo 

possível, por força de imposição de obstáculos naturais ou artificiais, a entrada de novos 

concorrentes.”
19

 

Enquanto que na concorrência perfeita tem-se o preço como um dado, no 

monopólio, a empresa monopolista decide o quanto produzir, tomando o preço como uma 

função da quantidade produzida. Maximiza-se o lucro com a elevação da produção até o 

ponto em que a receita marginal (o quanto a receita total aumenta pelo aumento de uma 

unidade adicional do produto) com a última unidade produzida se torne igual ao custo 

marginal (acréscimo dos custos totais quando se aumenta uma unidade adicional de produto) 

de produzi-la. 

Aproximando-se do conceito mais jurídico da questão, colocando-a, porém, em 

termos mais simples, Américo Martins Silva caracteriza o monopólio como a exclusividade 

de domínio, exploração ou utilização de determinado bem, serviço ou atividade.
20

 

A estipulação de elevados preços ao consumidor é apontada como característica 

mais relevante do monopólio, e, de fato, esse é um dos aspectos mais cruciais do regime de 

exploração de uma atividade monopolizada. De todo modo, o que não pode escapar ao 
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entendimento é que monopólio não significa, necessariamente, abuso do poder econômico, 

principalmente pela estipulação de preços exorbitantes no mercado monopolizado, pois essa 

postura fatalmente acarretaria, dentre outras, na baixa demanda de bem ou serviço e/ou na 

busca por bens substitutivos. 

Na situação de monopólio a fixação dos preços ocorre, em tese, de forma artificial, 

pois não há uma análise concorrencial durante essa fixação, desaguando, inclusive, no risco 

de inflação. Giovanna Mayer, baseando-se nos entendimentos de Posner, vai afirmar que, 

além dessas características nefastas, o monopólio também pode gerar situação de desemprego 

e, porventura, inexistência de estímulo ao desenvolvimento tecnológico da produção do bem, 

embora não seja de todo impossível ao explorador do monopólio alcançar benefícios e lucro 

em longo prazo com o desenvolvimento de novas tecnologias, tais como redução dos custos 

de transação, aumento do consumo, e maior qualidade da produção.
21

 

Monopólio pode ser legal, estatuído por norma jurídica, também conhecido por 

monopólio coercivo, ou natural, também conhecido como monopólio técnico
22

, onde uma 

única empresa é capaz de produzir bens ou serviços com custos marginais economicamente 

viáveis e baixos, menores do que os custos de outras empresas arriscadas no mesmo tipo de 

atividade (quando elas existirem) de modo que o custo unitário da produção de cada bem ou 

da prestação de certo serviço decresce à medida que a produção/prestação aumenta.  

Esse fenômeno denomina-se economia em escala, sendo comum em setores 

econômicos como o mercado de abastecimento de água, de telecomunicações e das fontes de 

energia. Segundo Cooter e Ulen, as vantagens tecnológicas do monopólio natural – economia 

de escala – são parcialmente perdidas quando uma empresa privada é levada a restringir suas 

vantagens e a cobrar preços típicos de monopólio. Por essa razão, arrematam os autores, o 

monopólio natural geralmente é regulado pelo governo.
23

 

Há outros mecanismos para minimizar os efeitos deletérios do monopólio natural, 

quando oriundo da propriedade privada exclusiva de determinado bem, como as redes de 

telefonia, de eletricidade e de transporte ferroviário, tais como o compartilhamento 
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obrigatório daqueles bens em favor de outros agentes econômicos, mediante o pagamento de 

compensação financeira ao proprietário.  

Segundo Figueiredo, o monopólio natural também pode decorrer do direito à 

exploração patenteada e exclusiva de certo bem ou meio de produção, bem como da maior 

eficiência competitiva de certo agente econômico quando comparado com os outros 

potenciais competidores. Esse tipo de monopólio, em síntese, que não é vedado pela 

Constituição Federal de 1988, resulta das circunstâncias naturais, através dos avanços 

tecnológicos de produtividade alcançados por uma empresa, da instituição de direitos de 

marcas e patentes sobre certos bens ou meios de produção, ou, ainda, do controle da única 

fonte de matéria prima para o desenvolvimento de certa atividade ou produção de bens.
24

 

Há de se destacar que, segundo José Juan Haro Seijas, na situação de monopólio 

natural pode ter havido, em algum momento, concorrência, todavia o que o conceito sugere é 

que, mesmo se houvesse concorrência em um momento anterior, não seria possível alcançar o 

equilíbrio sustentável do mercado a longo prazo.
25

  

O mesmo autor adverte que o surgimento dos grandes monopólios nos EUA, por 

exemplo, esteve muito mais ligado à intervenção do Estado na economia do que à teoria e às 

condições de surgimento de um monopólio natural. Quando se tem em vista, por exemplo, a 

atividade de telefonia nos Estados Unidos, em que se chegou a ter certo regime de 

concorrência durante algum tempo, diz-se que o completo desaparecimento dessa 

concorrência não se deu por causa do regime de monopólio natural, mas sim pelo conjunto de 

forças políticas e econômicas adotadas pelo governo, tais como políticas de licenciamento 

exclusivo, possibilitando a certos agentes receberem a outorga para o exercício exclusivo de 

certa atividade econômica sob a justificativa de se tratar de um monopólio natural.
26

 

Embora haja desde a década de 70, nos EUA, progressiva entrada de agentes 

econômicos no exercício de atividades econômicas, mormente o setor de telefonia, a tese dos 

monopólios naturais está longe de ser erradicada. Nesse esteio, têm surgido enormes avanços 

tecnológicos a fim de se conceber a concorrência em certos mercados, tais como telefonia fixa 

e energia elétrica, afastando, portanto, a tese do monopólio natural, que continua constituindo 
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um dos principais mecanismos de desestímulo à ampla concorrência e a pedra sobre a qual se 

assenta a regulação tarifária dos operadores dominantes. 

Conceito intrinsecamente ligado ao de monopólio natural é o de instalações 

essenciais, que funcionam como verdadeiros propulsores deste tipo de regime de exploração 

econômica. No direito do petróleo aqui analisado, os gasodutos para distribuição de gás 

natural configuram exemplo de instalações essenciais, aptas a justificar a instituição do 

regime monopolístico da atividade. Como os custos para implantar gasodutos em distâncias 

quilométricas é muito grande, é possível justificar a existência de monopólio natural durante 

essa atividade no Brasil, legitimando a atuação de apenas um agente no respectivo setor. 

Contudo, o regime de monopólio que ainda existe no país caracteriza-se do tipo legal, não 

natural, pois foi estabelecido por norma constitucional como se discute pormenorizamente 

mais à frente 

Portanto, considerando o elevado valor dos dispêndios com a construção e 

manutenção de gasodutos, de um lado, a Constituição Federal, por prever os princípios da 

livre iniciativa e da ampla concorrência por outro lado, determinou, na sua versão original, 

caber ao Estado o exercício da atividade econômica de exploração e produção de petróleo e 

gás natural em regime de monopólio. Com essa determinação buscou o constituinte regular o 

monopólio a qual se sujeita a atividade E&P no país. 

O Estado Regulador, nos casos de monopólio natural, busca conseguir os mesmos 

resultados existentes em uma situação de competição. O regulador, quando tem informações 

perfeitas, busca fazer com que a empresa opere com os custos, preço, quantidade e qualidade 

ótimas. Entretanto, na realidade a assimetria de informação entre regulador e a empresa 

configura como regra geral, pois aquele tem menos informações do que este no que tange aos 

custos e a demanda dos produtos. 

Durante a atuação regulatória frente aos casos de monopólio natural, o ente 

regulador deve buscar a regulação de modo a incentivar a empresa monopolizadora a tomar 

decisões que a levem a se comportar como se estivesse em uma concorrência, embora o 

monopolista possua, via de regra, mais informações sobre a atividade do que o próprio 

regulador, ligando duas falhas de mercado de maneira praticamente umbilical, a assimetria de 

informações e o monopólio. 

Para se regular as situações onde predomina o regime de monopólio natural tem-se 

três possibilidades, segundo Calixto Salomão: 1º) o Estado exerce, ele mesmo, a atividade 
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econômica, ou o serviço público, monopolizada; 2º) a iniciativa privada recebe a outorga 

estatal para exercer a atividade, desde que haja regulamentação direta do Estado, inclusive no 

tocante às tarifas e aos preços praticados no setor; e 3º) institui-se o controle da entrada dos 

agentes no mercado através das licitações realizadas pelo Estado, a fim de que verificar quem 

pode prestar os melhores serviços aos melhores preços.
 27

 No caso brasileiro de exploração e 

produção de petróleo teve-se, no primeiro momento, a aplicação da primeira possibilidade, e, 

a partir de 1997, com a edição da lei 9.478, da segunda, conforme se verá mais à frente. 

Acerca do monopólio legal, diz-se que este resta configurado quando o Poder 

Público, como ente político, elabora ato normativo para subtrair dos particulares o direito de 

exercer certa atividade econômica, com o intuito de mantê-la sob controle e exploração do 

Estado, ou de ente por este indicado, por razões de ordem pública. 

O monopólio estabelecido pelo Estado através de norma jurídica está previsto no 

texto constitucional, especificamente no art. 177 e seus incisos, não cabendo ao legislador 

ordinário criar novas hipóteses, uma vez que regem a ordem econômica brasileira os 

princípios da livre iniciativa e da liberdade de concorrência. 

Além dos monopólios legal e natural, também é possível encontrar na teoria 

econômica o monopólio convencional, decorrente de práticas abusivas e a existência de 

acordos ou tratados cujo fim seria a eliminação da concorrência praticada por outros agentes 

econômicos. É o caso do truste, coibido pela ordem econômica brasileira e pelo ordenamento 

jurídico pátrio. 

Economistas também propugnam pela existência ao lado dos monopólios legal e 

natural, a concorrência monopolística, caracterizada por um mercado em que embora haja 

um grande número de produtores cada um deles atua como se fosse monopolista de seu 

próprio produto, que é diferenciado dos demais. Essa diferenciação origina-se da qualidade 

técnica, da marca, padrão de acabamento etc., sendo exemplo típico de mercado de 

concorrência monopolística as lojas de confecções e os restaurantes de determinado meio 

social.
28

 

No caso da exploração e produção de petróleo no Brasil se faz presente um nítido 

caso de monopólio legal, estabelecido formalmente pela lei 2.004/53 e flexibilizado em 1995, 

como mais adiante se percebe em pormenores. 
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Esse sistema de monopólio legal da atividade no Brasil não pode ser de todo 

dissociado do sistema relativo à propriedade do bem obtido ao final do processo produtivo. 

Atualmente no país vigora o sistema dominal, também conhecido por sistema regaliano, no 

qual as riquezas existentes no subsolo pertencem ao Estado, distanciado do sistema fundiário, 

conhecido também por sistema de acessão, em vigor atualmente nos Estados Unidos e no 

Brasil durante a vigência da Constituição de 1981, no qual o proprietário do solo também 

exerce o domínio dos bens extraídos do subsolo. No Brasil, atualmente, vigora o monopólio 

legal e regaliano da atividade de exploração e produção de petróleo.  

Todavia, após a instituição do modelo de concessão, a propriedade do óleo e do gás 

produzidos na atividade passam a integrar o patrimônio do concessionário. Exatamente aí 

surge a flexibilização do monopólio no Brasil, como diz o tópico próximo. 

Vistas as características mais fundamentais sobre monopólio, bem como seus tipos, 

definições e críticas, o trabalho passará a analisar o modelo brasileiro de monopolizar a 

atividade de exploração e produção de petróleo e gás natural, até chegar à reforma 

administrativa ocorrida com a Emenda Constitucional nº 09 de 1995, que flexibilizou o 

monopólio legal instituído anteriormente.  

 

1.2.3 Monopólio constitucional brasileiro e sua flexibilização 

 

A atividade de produção e exploração de petróleo no Brasil caracteriza-se pela 

intervenção do Estado no domínio econômico, dentro do quadro geral de atividades 

desempenhadas pela Administração Pública, a saber, os serviços públicos, o poder de polícia, 

a atividade de fomento, a regulação e a intervenção na propriedade e no domínio econômico. 

Transformações estruturais atingiram a intervenção do estado brasileiro no domínio 

econômico, destacando-se entre elas a abertura ao capital estrangeiro, a flexibilização de 

monopólios estatais na prestação de certos serviços públicos e no exercício de atividades 

econômicas, e, por fim, o mote das privatizações através da edição da lei federal nº 8.031/90, 

que instituiu o programa nacional de privatização. Nesse aspecto de flexibilização de 

monopólio no exercício de atividades econômicas também se inclui a atividade petrolífera, 

objeto específico deste trabalho ao qual se fazem ponderações a partir de então.  

Antes de adentrar em pormenores do monopólio brasileiro, é válido anotar que esse, 

desde o começo da exploração da atividade no país, já vinha sido flexibilizado, mediante a 
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contratação pela Petrobrás de navios estrangeiros para transportar petróleo pela costa 

brasileira e de uma refinaria particular, durante muitos anos, denominada Refinaria Capuava, 

com permissão de refinar 20 mil barris de petróleo por dia, mas que, mediante arranjo 

contratual, prestava um serviço de refino de cerca de 31 mil barris por dia à empresa 

brasileira.
29

 Portanto, o monopólio sobre a atividade E&P já vinha sendo flexibilizado no país 

desde as primeiras décadas após a lei 2.004/53, muito antes da Emenda Constitucional nº 09 

de 1995. 

Concomitantemente à produção no mundo, o Brasil dava também seus primeiros 

passos na exploração de petróleo. Em 1864 a Bahia outorgou a primeira concessão de 

exploração mineral de petróleo no país, logo depois acompanhada do estado do Amazonas, e 

no início do século XX, os governos federal e estaduais começavam a convocar geólogos de 

outros países para realizar pesquisas em terreno brasileiro.
30

 

O governo federal editou no ano de 1931 o primeiro decreto regulador das outorgas 

das autorizações para a exploração de minério em território nacional, e, em 1938, a União 

avocou para si a competência para outorga para produção e exploração no país e criou o 

Conselho Nacional de Petróleo, órgão diretamente ligado à Presidência da República 

Federativa do Brasil. 

Para alguns doutrinadores, o monopólio na indústria de exploração de petróleo no 

Brasil foi formalmente estabelecido através do Decreto-Lei nº 395, de 1938, que criava o 

Conselho Nacional de Petróleo – CNP e transferia à União as jazidas existentes no país, cujo 

controle e administração passariam ao encargo do CNP, que passaria a ser o órgão público 

oficialmente habilitado a exercer o monopólio da atividade. Nessa época, a Bahia insurgiu 

como protagonista da exploração do setor em razão das atividades desenvolvidas nos distritos 

de Lobato e Candeias.
31

 Entrementes, somente com a edição da lei 2.004/53 é que se instituiu 

o monopólio estatal da produção de petróleo no Brasil. 

A constituição de 1946 tratou dos monopólios a serem exercidos pelo Estado de 

uma maneira genérica, dispondo que, por meio de lei especial, poderia a União intervir sobre 

o domínio econômico e instituir monopólios. Permitia o art. 146 daquele diploma à União 

monopolizar determinada indústria ou atividade, tendo por base o interesse público e por 
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limites de atuação os direitos fundamentais assegurados aos indivíduos. Sob o amparo dessa 

norma jurídica, em 1953, o presidente Getúlio Vargas fez editar a lei 2.004, criando a Petróleo 

Brasileiro S.A, personificando e exercendo o monopólio da atividade através dessa sociedade 

nacional, integrante do corpo da Administração Pública Indireta federal. Estava oficial e 

legalmente criado o monopólio sobre a citada atividade econômica no Brasil. 

A Constituição de 1967 foi primeira das constituições nacionais a tornar textual o 

monopólio da exploração e produção de petróleo no Brasil, sendo copiada pela versão original 

da Carta atual de 1988, que manteve o monopólio nas mãos da União, bem como a 

impossibilidade da participação de outros agentes econômicos no setor, até que em 09 de 

novembro de 1995 surgisse a Emenda Constitucional nº 09, possibilitando a contratação de 

empresas privadas. 

Com a EC 09/95, a Constituição Federal, no reflexo da intervenção econômica do 

Estado
32

, buscou moderar o regime monopolista sobre a produção petrolífera no país a cargo 

da União desde a promulgação do texto constitucional original de outubro de 1988. O art. 

177, caput, e seus diversos incisos, afirmam ser monopólio da União a pesquisa e a lavra das 

jazidas de petróleo e de gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, a sua refinação, bem 

como a importação e exportação das atividades daí decorrentes. 

Com redação estabelecida pela citada emenda, inseriu-se no texto do citado artigo o 

§1º, aduzindo que “a União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização 

das atividades previstas nos incisos I a IV”, consoante critérios estabelecidos por lei 

específica a ser, àquela época, editada em momento posterior e oportuno. A EC 09/95 também 

incluiu um novo parágrafo ao artigo 177, aduzindo que essa lei específica disporá sobre a 

garantia do fornecimento dos derivados de petróleo no país, as condições de contratação e a 

estrutura e atribuições do órgão regulador do monopólio da União. 

Na situação estabelecida a partir daquela nova roupagem constitucional, editou-se a 

Lei do Petróleo, lei federal nº 9.478/97, dispondo sobre a política energética nacional, as 

atividades relativas ao monopólio do petróleo, estabelecendo a criação do Conselho Nacional 
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de Política Energética – CNPE, e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis – ANP. 

Na segunda metade da primeira década deste século XXI, precisamente no ano de 

2007, o governo federal confirmou oficialmente estudos realizados sobre o surgimento de 

novas e grandiosas reservas petrolíferas a cerca de 7 mil metros de profundidade, por volta 

das Bacias de Campos e de Santos, geograficamente estabelecidas no sudeste e também 

alcançando parte do sul do país, denominadas ampla e simplificadamente, nos meios 

jornalístico e jurídico nacionais, de província petrolífera do “Pré-Sal”. O novo e vultoso 

arcabouço material para o sistema de exploração despertou alguns olhares governistas 

diferentes sobre a forma de como conduzir, regular e explorar a atividade petrolífera e de 

como celebrar os respectivos contratos de concessão com empresas privadas, exatamente na 

forma e no sentido almejado anteriormente pela EC 09/95. 

Nesse novo projeto normativo, estabelecido por quatro Projetos de Lei (PLs nº 

5.938/09, 5.939/09, 5.940/09, e 5.941/09)
33

 o governo federal sustenta que o atual marco 

regulatório firmado pela Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997 – Lei do Petróleo – “não é 

suficiente para permitir, em vários sentidos, o adequado aproveitamento das reservas 

descobertas na nova província petrolífera”
34

, com argumentos de que “as premissas adotadas 

pela Lei do Petróleo são inadequadas a esse novo cenário, ao grau de risco e às perspectivas 

de rentabilidade presentes no Pré-Sal.” Em síntese: forma-se um novo mecanismo regulador 

da atividade com relativa ampliação dos ganhos econômicos e materiais em favor do Estado,  

sob o argumento de que as novas reservas recém descobertas, devido ao seu enorme vulto e 

capacidade lucrativa, praticamente acabaram com os riscos impostos aos particulares no 

exercício da atividade petrolífera mediante os contratos de concessão.  

Com os novos projetos de lei, o governo almejou definir a Petrobrás como 

operadora principal da nova estrutura do Pré-Sal, garantindo-lhe, no mínimo, participação de 

30% em todos os blocos a serem licitados na nova área do Pré-sal, onde deverá ser formado 
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um consórcio entre o licitante vencedor e a Petróleo Brasileiro S.A., e para tanto estabeleceu o 

executivo da União o manto do instituto jurídico do contrato de partilha de produção, 

excluindo, por óbvio, as situações em que a própria Petrobrás vai desenvolver a exploração 

em regime direto de exclusividade, desta feita através do instituto jurídico de contrato de 

cessão onerosa celebrado entre a empresa estatal e a União
35

, destacando que esse sistema de 

cessão onerosa surgiu diante da necessidade de capitalizar a Petrobrás, em razão do atual 

percentual de suas dívidas, valor bastante elevado no ano de 2009, atingindo cerca de 34% do 

capital daquela sociedade.  

De logo surgiu uma forte dicotomia entre interesses públicos e privados, no que 

pese a discussão do assunto na área da teoria geral do direito, apontando pela atual minoração, 

redução, ou quiçá superação, da discussão paralela entre direito privado e direito público
36

: os 

novos modelos legais propostos pelo Estado brasileiro buscam, ao menos potencialmente, 

aumentar a participação do Estado nos ganhos, lucros e controle da nova produção petrolífera, 

destacando, assim, por um lado, a supremacia do interesse público em desenvolver e aprovar 

um novo aparato normativo de regulação da produção do petróleo; e, do outro lado, figura o 

interesse privado, consubstanciado, sobretudo, no pensamento de possíveis empresas 

interessadas na exploração da atividade sob o regime atual de concessão contratual, afirmando 

haver uma sensível redução da iniciativa privada na atividade segundo os novos padrões 

estabelecidos pelos novos projetos de lei, sobressaindo-se, portanto, o interesse privado na 

manutenção do formato atual no instituto da concessão e na manutenção da ordem jurídica 

atual aplicável ao tema. 

Pelo lado estatal, os principais argumentos do governo federal a favor da nova 

mudança legislativa no paradigma da produção petrolífera são
37

 (PL 5.938/09, exposição de 

motivos nº 038 do Executivo Federal): permitir o exercício do monopólio da União de forma 

apropriada, tendo em vista o potencial petrolífero do Pré-Sal; introduzir nova concepção de 

gestão dos recursos petrolíferos pelo Estado; otimizar o ritmo de exploração dos recursos do 
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Pré-Sal; evitar distorções macroeconômicas resultantes da entrada de elevados volumes de 

recursos relacionados à exportação dos hidrocarbonetos produzidos no Pré-Sal, dentre outros 

fatores. 

Por outro lado, as principais críticas ao novo modelo regulatório proposto pelo 

Estado ao processo produtivo-exploratório do setor petrolífero consistem em, sinteticamente: 

a assunção excessiva do risco exploratório pelo Estado brasileiro, considerando o montante 

extraordinário dos investimentos necessários; a circunstância de tratar-se de uma fronteira 

tecnológica e o custo alto da extração do óleo de blocos situado a cerca de sete quilômetros 

abaixo do nível do mar. Também se destaca o risco de desestímulo a investimentos privados, 

em um quadro de vulnerabilidade regulatória gerado pelo esvaziamento da ANP e pela 

posição de supremacia conferida à Pré-Sal S.A. e à Petrobras.
38

 

Também se fala da desnecessidade de alterar a legislação de regência pertinente à 

matéria petrolífera a cada descoberta de novas riquezas, principalmente em um segmento de 

mercado marcado por pesados investimentos de longo prazo em desenvolvimento de 

pesquisas e de tecnologia, possibilitando o temor dos investidores, principalmente os 

estrangeiros. Relega-se, segundo essa crítica, o sistema a “toda a sorte de insegurança 

jurídica”.
39

 

Esse suposto “esvaziamento” das atividades regulatórias da Agência Nacional de 

Petróleo, como citado em linhas acima, com a instituição do novo modelo de produção e 

exploração do petróleo é discutido com mais detalhes em tópico específico do presente 

trabalho, sob o enfoque do princípio da legalidade e o poder normativo das agências 

reguladoras. 

O trabalho realizado pela ANP ao longo dos anos, a partir da Rodada Zero e da 1ª 

Rodada de Licitações em 1999 até a Nona Rodada, que foi suspensa pelo Conselho Nacional 

de Política Energética – CNPE, por meio da Resolução nº 06/2007, logo após a oficialização 

da descoberta do Pré-Sal, vem sendo aprimorado e recebendo reconhecimento internacional. 

Logo, após a nova proposta de mudança legal, surgiram afirmações do tipo: “estamos indo na 

contramão da história”. Esse é o pensamento de boa parte da moderna doutrina brasileira, 
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arraigada ainda, talvez, no viés patrimonialista da questão, comentando as novas diretrizes 

estabelecidas pelo regime jurídico na atividade petrolífera, ao destacar a sensível e aparente 

redução de relevância do papel da ANP.
40

 

Ainda argumenta Binenbojm no mesmo artigo ora referido que os projetos ferem os 

princípios da isonomia, da moralidade e da impessoalidade aplicados pelo texto constitucional 

à Administração Pública, por estatuir um papel de inegável benesse às empresas estatais, 

exatamente à Petrobrás e à Pré-Sal S.A., e aos interesses do governo federal, em forte 

detrimento dos interesses da iniciativa privada. 

No clássico modelo de exploração, mediante contrato de concessão por bloco, as 

empresas privadas se tornam a proprietária do óleo extraído durante o exercício da atividade, 

e pagam à União royalties pela propriedade do ouro negro, além das outras formas de 

participação estatal na atividade, tais como o bônus de assinatura, participação especial e 

compensação por ocupação e retenção de área. O modelo atual proposto no novo aparato 

normativo, por sua vez, prevê parcialmente a propriedade direta do óleo extraído para a 

própria União, e não mais tão somente para a empresa, excetuados em percentuais destinados 

unicamente à atividade comercial e a parcela produtiva denominada custo em óleo. Esse 

domínio do material será estabelecido em percentual firmado no contrato de partilha de 

produção, o que torna esse percentual um dos critérios definidores do resultado da licitação 

referentes aos novos blocos. 

O novel regime estabelecido pelos contratos de partilha de produção difere 

fundamentalmente do modelo atual do regime dos contratos de concessão, pois, segundo as 

justificativas do governo federal, no modelo novo proposto por aqueles contratos, já adotado 

em diversos países, o “Estado mantém a propriedade do petróleo e do gás produzidos, 

assegurando-se ao contratado, para a realização das atividades, parcela dessa produção, 

deduzidos os custos das atividades realizadas.”
41
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Essas são, em síntese apertada, as ponderações iniciais sobre o modelo estabelecido 

no Brasil a partir de 1995 até pousar-se nas alterações legislativas criadas no ano de 2009 com 

o advento do Pré-Sal. 

A partir dessas considerações mais básicas acerca do contexto nacional atual 

envolvendo as camadas do Pré-Sal, a mudança do marco regulatório e a demonstração de 

argumentos favoráveis e desfavoráveis à instituição de um novo modelo regulador, faz-se 

mister, nestes primeiros passos dessa obra, entender um pouco das experiências de outros 

países, que em muito contribuíram de motivação para o governo federal na edição de tais 

projetos normativos.  

 

1.3 A exploração da atividade no direito comparado 

 

Mister nessa análise tecer comentários sobre o regime de exploração da atividade 

de produção de petróleo e gás natural em outros países, haja vista que as suas experiências, 

com outras legislações e com outros doutrinadores, são de fundamental relevância para 

compreender o sistema brasileiro, sem falar que foi tirando exemplos de outros países que o 

Brasil criou um novo marco regulatório para atividade E&P. 

Na União Europeia a combinação entre o processo intenso de integração e a 

expansão da comunidade com os países do Mar Báltico e do leste europeu mudou as 

dinâmicas política e econômica, pois há uma autêntica dificuldade para construir uma política 

energética coerente dentro da unidade devido às diferentes misturas de recursos bases e 

matizes energéticas entre todos os países daquela comunidade internacional, bem como pelos 

distintos graus de proximidade com as políticas energéticas dos países do Atlântico ou com as 

políticas estrangeiras de países continentais.
42

 

Segundo Linde, as gestões da Rússia e da União Europeia sobre o futuro da 

produção e do consumo de petróleo e seus derivados por parte dos países europeus e asiáticos, 

e os pontos de vista divergentes, idiossincrasia, e versões individuais dessas questões por 

estados membros da comunidade internacional, podem fazer parte da Europa uma verdadeira 

zona de combate nas relações internacionais, onde os interesses nacionais não levam à 

convergência entre os países envolvidos, mas sim às estratégias de produção completamente 
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divergentes e incompatíveis, em razão, principalmente, do fortalecimento da Rússia na 

produção de gás, bem como na de petróleo, que está levando as políticas protecionistas e 

internalizadas dos países europeus a se aproximarem das expectativas internacionais no 

mercado.
43

    

No Canadá, por sua vez, a primeira produção comercial ocorreu em 1858, em Oil 

Springs, Ontário. Característica marcante desde sistema é a existência de jurisdição específica 

na produção offshore nas zonas exploradoras de petróleo, em dois níveis de governo, o 

estadual e o federal, sendo que apenas em 1992 ocorreu a primeira produção comercial 

offshore daquele país. Saliente-se que no Canadá predomina o modelo contratual do tipo lease 

para regular a atividade econômica objeto deste trabalho. 

Aquele país é bastante influenciado pela jurisprudência norte-americana quando se 

trata de matéria de direito do petróleo, não olvidando que há no Canadá duas leis principais 

editadas em 1985 para regular a atividade, Canada Oil and Gas Operation Act e Canada 

Petroleum Resources Act. 

No Reino Unido (Escócia, Inglaterra, Irlanda do Norte e País de Gales) a legislação 

existente remonta ao ano de 1934, denominada Petroleum Production Act, aplicável à 

produção offshore após 1964, quando da edição do Continental Shelf Act. Entretanto, 

atualmente o sistema regulatório do Reino Unido estabeleceu-se pelo Petroleum Act, de 1998, 

compilando as disposições legais anteriores e construindo novas diretrizes para aqueles 

países. 

O regime desses últimos países é eminentemente baseado em licenças, 

administrado pelo Departamento de Comércio e Indústria – DTI, sendo que, via de regra, a 

propriedade do petróleo pertence à Coroa Real, tendo o secretário de estado e de energia 

poderes para outorgar licenças aos interessados que cumprirem os requisitos necessários para 

o desenvolvimento da atividade. 

Vistas essas pinceladas iniciais e mais genéricas na estrutura de produção da União 

Europeia, do Canadá e do Reino Unido, passa-se a falar um pouco mais sobre dois modelos 

deveras fortes e bastante influentes no modelo brasileiro, os regimes vigentes na Noruega, 

expressamente utilizado pelo governo brasileiro na edição do novo marco regulador da 

atividade E&P, e nos Estados Unidos, país de extrema tradição e experiência no setor 

petrolífero. 
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1.3.1 E&P na Noruega 

 

A atividade E&P – Empreendimentos de Exploração e Produção de Petróleo e Gás 

Natural – tem grandes extensões em várias partes do mundo, desde os casos produtivos da 

América Latina até as reservas do Oriente Médio. Todavia, foi no modelo europeu nórdico 

que o Estado brasileiro foi se inspirar para elaborar um novo arcabouço de regulação da 

exploração dessa atividade.   

Alguns países adotam, como o Brasil o fez a partir da EC 09/95, o regime de 

exploração de competição entre empresa estatal e empresas privadas, entre eles situa-se a 

Noruega, onde a StatoilHydro compete internamente com empresas privadas nacionais e 

estrangeiras. Baseada em um sistema de inovação administrativa e empreendedorismo 

(entrepreneurship), a empresa estatal norueguesa alcançou um grande sucesso no setor 

petrolífero nas primeiras três décadas de sua exploração e funcionamento no ramo. Segundo 

Gordon e Stenvoll, esse sucesso se deve à união entre o desenvolvimento da National Oil 

Company – NOC – a Statoil, atualmente StatoilHydro, e a participação extensiva das 

empresas internacionais naquele país - International Oil Companies – IOC.
44

  

Naquele Estado, a existência de uma competição doméstica entre a empresa estatal 

e as internacionais funcionou como um mecanismo eficiente para alcançar o sucesso acima 

referido, pois, dentre outras razões, segundo os autores, a competição é uma ferramenta 

poderosa para desenvolver uma proveitosa evolução comportamental da empresa estatal – 

NOC.
45

 

Lá, o modelo adotado previa inicialmente a obrigatória associação entre a empresa 

exploradora do contrato e a empresa estatal, que teria garantido, no mínimo, 50% de 

participação na outorga da exploração e produção da atividade, valor esse que, 

posteriormente, passou a ser negociável, no início do contrato ou durante sua execução, 

através das cláusulas de “redeterminação”. Essa, o percentual de participação da empresa 

estatal no contrato de exploração, foi uma das partes do modelo exploratório norueguês 

copiada pela reforma brasileira desse século.  
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Percebe-se que o modelo brasileiro ora proposto, impulsionado pela importância do 

Pré-Sal, e caracterizado, dentre outros, pela criação de empresa estatal gestora, não é 

exclusivo dos países em desenvolvimento, mas também se fez presente nos mais 

desenvolvidos como a Noruega, através da Statoil, como visto acima, e a Grã-Bretanha, 

através da British National Oil Corporation – BNOC (embora privatizada alguns anos após a 

sua criação), ambos, característicos do movimento denominado nacionalismo econômico, 

movimento reflexo, a grosso modo, contrário às ondas de privatização. No campo petrolífero 

“esse movimento foi uma tentativa de se equalizar o retorno financeiro estatal com os lucros 

auferidos pelos agentes econômicos a partir do aproveitamento das enormes reservas”
46

 

existentes naqueles territórios europeus. 

Deveras, é o modelo norueguês o principal exemplo adotado pelo governo 

brasileiro para instituir o marco regulatório da indústria E&P, com resquícios tanto no 

esquema de partilha da produção, mediante a definição de percentual de participação da NOC 

nas atividades desenvolvidas pelas IOCs, como também na criação de uma empresa estatal 

gestora, que no caso da Noruega é a Petoro, e no Brasil, com a lei 12.304/10, a Pré-Sal 

Petróleo S.A.  

Toda essa influência ocorreu sob o argumento de que o setor econômico sentiu um 

grande crescimento naquele país europeu durante as décadas de 60 e 70, ocasião em que 

foram criadas a Statoil e a NPD – Norwegian Petroleum Directorate, agência reguladora do 

setor, que funcionou como ente de conciliação, regulação e fiscalização da atividade, 

garantindo o sucesso do modelo competitivo ali instalado. Atualmente, segundo Diana 

Hjorungnes
47

, o órgão responsável pela atividade reguladora é a Olje-og 

Energidedepartamentet – OED, e Statoil se transformou na StatoilHydro, resultado da fusão 

das antigas Statoil, Saga e da divisão de óleo e gás da Hydro. 

Insta acentuar que o modelo norueguês também se caracteriza pela dupla presença 

do Estado, tanto como ente regulador quanto ente explorador-produtor, e se baseia no tipo 

contratual da licença, no qual as empresas favorecidas com a outorga têm direto interesse de 

participação e o petróleo torna-se propriedade dessas empresas após a produção. 
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Outra importante característica do modelo norueguês da atividade E&P é que o 

sistema produtivo daquele país prevê a outorga de dois tipos de licença. Uma é a licença de 

exploração, com a finalidade de realização de estudos e levantamentos técnicos sobre as 

condições de certo campo de petróleo, permitindo tão apenas a perfuração de poços rasos com 

finalidade meramente de pesquisa, e não para produção comercial. Além da licença de 

exploração, há a licença de produção, concedida pelo rei, conferindo a uma empresa o direito 

exclusivo de explorar e produzir petróleo em um campo determinado.  

Entretanto, na última década, vale dizer, a fórmula negocial norueguesa sofreu 

modificações importantes, norteadas principalmente por duas diretrizes: primeira, o alto grau 

de standardização dos contratos de exploração, e segunda, a simplificação dos procedimentos 

aliada à redução de custos das operações contratuais.
48

  

Naquele país, os contratos de produção de petróleo são elaborados pela OED, de 

maneira semelhante à que ocorre no Brasil através da ANP, consoante o rol de suas 

atribuições, esculpidas no inciso IV, art. 8º da lei 9.478/97, ao prever, exemplificativamente, 

caber à agência “elaborar os editais e promover as licitações para a concessão de exploração, 

desenvolvimento e produção, celebrando os contratos delas decorrentes e fiscalizando a sua 

execução.” 

Com o passar do tempo, os novos contratos surgidos na Noruega, que a princípio 

não permitiriam aos interessados em adquirir direito de produção na plataforma continental a 

alteração dos termos contratuais, foram seguindo uma forte tendência de padronização, 

cedendo espaço à negociação entre as partes, no que diz respeito ao seu conteúdo e às suas 

cláusulas, sobretudo a partir das intervenções e gestões no processo de exploração e produção 

de petróleo realizadas pela OLF, entidade que agrega as empresas petrolíferas, à semelhança 

do IBP – Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.  

O mecanismo que propiciou os primeiros passos dessa forma negociada e discutida 

de celebração de contratos na Noruega foi denominado Projeto SA/RA (samarbeidsavtale – 

SA – e regnskapsavtale – RA), e o resultado primordial desta abertura negocial se cristalizou 

nas cláusulas de redeterminação do pactuado no que se refere à participação dos blocos nos 

lucros e prejuízos resultantes da atividade conjunta. Essa atividade conjunta denomina-se 

unitização
 
e estava expressamente prevista no art. 27 da lei 9.478/97, revogado atualmente 

pela aprovação dos projetos de lei 5.938/09 e 5.940/09, convertidos na lei 12.351/10. 
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Essa perspectiva de repactuação nos casos de unitização, segue Amendoeira, deve-

se à tendência de diminuição das margens de lucro na exploração e produção de petróleo em 

novos campos noruegueses, pois estes se apresentam em tamanhos cada vez menores e os 

gastos com tecnologia para extração em áreas menores e mais profundas, cada vez maiores 

nas últimas décadas. 

Unitização tem origem no direito norte-americano e significa, em direito do 

petróleo, a exploração conjunta de uma reserva petrolífera entre duas ou mais empresas, onde 

o concessionário de um campo de produção que se estende por blocos vizinhos explorados 

por outros concessionários se une a estes no processo produtivo. Noutras palavras: a 

unitização da produção ocorre quando uma jazida de petróleo ou gás natural se estende por 

dois ou mais blocos contíguos, cujos direitos de exploração e produção pertencem a 

concessionários diferentes. O referido art. 27 da lei 9.478/97 estabeleceu a individualização da 

produção mediante acordo celebrado entre os concessionários interessados, todavia o aludido 

dispositivo foi revogado pela lei 12.351/10, que cuidou especificamente da questão da 

unitização (art. 2º, IX, 24, VII, 32, VI, 33 a 41), a qual se fará referência em momento 

oportuno. 

Como dito linhas acima, foi dentro do esquema da unitização que o modelo 

norueguês começou a abrir espaço para as redeterminações contratuais, pois as partes 

contratuais “somente podiam aceitar que a participação de seus blocos fosse calculada com 

base em um conhecimento ainda incompleto do reservatório se elas tivessem possibilidade de 

recalcular tais participações”, a partir do momento em que dispusessem de informações mais 

precisas do bloco por elas explorado. Todavia, esse mesmo mecanismo de repactuação gerou 

lentidão nos procedimentos formalizadores dos contratos, o que acabou redundando na 

necessidade de padronizar e simplificar os contratos, inclusive mediante a diminuição das 

redeterminações.
49

   

Logo, após essas incipientes ondas de redeterminações, que exigiam longas 

negociações, estudos e análises de custos, despendendo tempo e dinheiro dos envolvidos, o 

modelo norueguês prezou pela celeridade da celebração dos contratos de produção de 

petróleo, primando, sobretudo, pela padronização e simplificação dos procedimentos 

administrativos necessários. 
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Vê-se que o modelo norueguês influenciou em muito o sistema brasileiro de 

produção e exploração de petróleo e gás natural, devido ao sucesso daquele país durante as 

décadas de 60-70, através do modelo de exploração lá estabelecido nesse período, e, mais 

atualmente, com a criação da Petoro, empresa estatal, à semelhança na Pre-Sal S.A. brasileira. 

Todavia, alterações na forma de celebrar e conduzir a execução dos contratos têm surgido 

naquele país de modo a inserir naquele modelo adaptações pontuais e reformulações 

contratuais tais como essas asseveradas em linhas acima (standardização e simplificação da 

celebração contratual). É preciso, portanto, que os juristas brasileiros estejam atentos a essas 

mudanças ocorridas no modelo norueguês ao aplicar no Brasil princípios, regras e exemplos 

retirados daquele país. 

 

1.3.2 E&P nos Estados Unidos 

 

No início do século XX, a legislação antitruste norte-americana quebrou o 

monopólio desenvolvido pela Standard Oil, abrindo o mercado do setor ao capital 

concorrencial em 15 de maio de 1911, quando esta empresa foi dividida em 33 (trinta e três) 

sociedades distribuídas entre seus acionistas. 

A Standard Oil Company foi fundada em Ohio, Estados Unidos, em 1870, por John 

Rockfeller e propagou no mercado daquelas últimas décadas do século XIX práticas 

extremamente predatórias para o regime de concorrência, incluindo um frequente sistema de 

ofertas de aquisição de empresas rivais. A Standard Oil, então, deixou de ser uma simples 

empresa para se tornar um forte grupo econômico, com uma extensa cadeia de empresas 

filiadas não apenas do setor de produção de petróleo, como também de refino, transporte e 

distribuição, como construtoras de gasodutos e de ferrovias. 

Assim, em 1890, o citado grupo controlava cerca de 85% do mercado de refino nos 

Estados Unidos e uma grande percentagem dos agentes produtores. Em face dessa situação 

anticoncorrencial, neste mesmo ano o governo dos EUA editou o Sherman Act, conhecido 

como a primeira lei antitruste do mundo, para dissolver a Standard Oil em três dezenas de 

unidades distintas. 

Para Thomas Sullivan a cultura norte-americana, naquela época, e ainda hoje, 

propugnava um ideal de governo limitado, e essa limitação também estava arraigada nos 

alicerces da implantação do próprio Sherman Act. Essa lei buscava propiciar a 
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competitividade na economia do país cuja cultura social favorecia a existência de uma 

economia de mercado. Simplificadamente, o Sherman Act era tão apenas a resposta legislativa 

do governo norte-americano para a sustentação de seu próprio modelo liberal, vivido com as 

maiores forças no final do século passado. Todavia, a lei antitruste ora epigrafada possuía 

falhas e falta de precisões pertinentes.  

 

The act, itself, was an attempt to resolve certain perceived economic and 

political problems. The culture of American society favored a market economy. As a 

matter of congressional enactment, The Sherman Act mandated that markets – the 

interaction of buyers and sellers allocating products and resources – should be 

competitive. But the Sherman Act used only general language to accomplish this 

objective. Although it made certain common law practices against public policy and 

enforceable as public crimes, it did not make clear how the courts should define 

“competition” nor, within that context, how interventionist the government should 

be in encouraging competition. 

(….) 

What becomes clear in this study is that antitrust, at its origin and in its 

development, is about public policy and ideology. It is about a market economy and 

limited government. At its core, antitrust attempts to harmonize and synthesize a 

body of law designed to correct market imperfections. It invites government 

intervention when market failures or externalities occur, but it does so only trough 

ad hoc interdiction and without the remedy of a pervasive industrial policy or a 

systemic regulatory scheme.
50 

 

Essa passagem de Sullivan demonstra bem o contexto maior no qual foi editada a 

lei antitruste dos Estados Unidos há mais de cem anos, bem como seus objetivos pontuais. 

Todavia não é o mote do presente trabalho aprofundar a formação do antitruste norte-

americano, mas tão apenas, através dessas passagens e ideias, deixar claro ao leitor em que 

cenário e influências surgia a lei dos EUA, que inclusive teve efeitos contundentes na 

indústria do Petróleo daquela época. 

Não obstante as considerações acima aduzidas sobre o problema da concorrência
51

, 

a indústria e o modelo de exploração e produção de petróleo norte-americano possuem outras 

características relevantes, as quais incitam à formulação de algumas linhas a mais. 
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Em primeiro lugar: o sistema dos EUA da atividade E&P apresenta-se como um 

dos mais antigos no mundo, e por isso mesmo com altas chances de se encontrar com cerca de 

50% de suas reservas já saturadas.
52

 Ademais, aquele país tem por base o sistema fundiário 

(acessão) de propriedade dos minerais encontrados no subsolo, através do qual esses mesmos 

bens pertencem ao proprietário particular do solo, já que a propriedade do solo e a do subsolo 

se confundem na mesma titularidade. 

Em segundo lugar, como consequência da característica acima apontada: outra 

importante marca do sistema norte-americano de atividade E&P repousa sobre as cláusulas de 

unitização da produção, aplicadas nos contratos celebrados naquele país, posteriormente 

trazidas para o Brasil, sobre o qual esse trabalho dedica tópico específico mais à frente, 

apontando as principais características do instituto. 

Nos Estados Unidos, em face do regime fundiário de produção e do seu enfoque 

eminentemente tradicional, se um determinado proprietário produzir em um poço de sua 

propriedade, ele tem assegurada a propriedade sobre a respectiva produção de gás ou de óleo, 

“não importando se a origem deste estivesse situada em reservatório extensivo à propriedade 

vizinha, com fundamento na ‘regra da captura’ (rule of capture).”
53

 Por essa regra, o 

explorador de certa jazida teria direito de produzir todo o óleo que conseguisse explotar, 

capturar, mesmo que esse produto fosse originado de uma jazida vizinha, explorada por outro 

concessionário. 

Foi diante da relativa injustiça gerada por situações como essa acima descrita que 

se criou a regra de unitização, consistente em uma espécie de “gerenciamento coordenado de 

todas ou algumas partes de um reservatório de óleo e gás pelos proprietários das áreas ou 

blocos situados sobre o reservatório”, distinta, portanto, do pooling, instituto através do qual 

se reúnem diversos blocos pequenos a fim de proporcionar a rentabilidade da produção de 

todos eles pelo mesmo explorador.  

Nesse sentido, através do Vonlutary Unitizatin Act do Texas, em 1949, a regra da 

unitização passou a ser uma das diretrizes reguladoras do instituto naquele país, almejando, 

sobretudo, conferir maior imunidade perante as leis de defesa da concorrência aos operadores 

que queriam fazer acordos de unitização, pois, até então, nos Estados Unidos as autorizações 

                                                 
52

 RIBEIRO, Marilda Rosado de Sá. Direito do Petróleo: as ‘joint ventures’ na indústria do petróleo. 2 ed. Rio 

de Janeiro: Renovar, 2003, p. 33. 
53

 Idem, Ibidem, p. 185. 



51 

desses acordos só estavam amparadas legislativamente para a exploração de gás, e não para a 

de petróleo, com base no Gas Conservation Act, de 1935.
54

 

A unitização pode ser voluntária ou compulsória. A citada lei do Texas refere-se ao 

processo voluntário de produção conjunta de petróleo e gás, todavia os processos voluntários 

de produção unitizada tendem a não ser tão proveitosos como a unitização compulsória, que é 

geralmente regulada com detalhes e afinco pelos governos locais.  

Essa inabilidade das empresas particulares em desenvolver sistemas de unitização 

particulares levou os estados a editarem leis de unitazação compulsória, assim como fez a lei 

brasileira federal nº 12.351/10. Todavia, o grande problema dessa legislação de 

individualização de produção compulsória é que ela tende a suplantar os interesses dos 

menores produtores em face dos maiores. Explica-se. 

Segundo Gideon Wiginton55, a regra da captura, além de ser envolvida de viés de 

injustiça, não era apta a aproveitar a produção daquelas jazidas de maneira satisfatória. 

Portanto, surge no cenário da produção petrolífera a figura da EOR – enhanced oil recovery -, 

conjunto de técnicas específicas cujo principal objetivo seria a otimização da produção de um 

campo, com aumentos significativos de 60 a 80% do nível de produção inicial, e a forma mais 

eficiente de operar a EOR seria através da produção unificada. 

Entretanto, os concessionários menores tendem a conceber a unitização como um 

processo injusto, por beneficiar mais as empresas com maiores participações na exploração da 

atividade. Com essa postura, segue o autor, esses produtores menores estimulam práticas 

contra o regime unificado de produção e inviabilizam o maior aproveitamento dos campos de 

petróleo e gás pelo uso da enhanced oil recovery.
56

 Wiginton acredita que a principal questão 

por trás da confirmação da produção unitizada é a falta da aplicação de uma fórmula 

propiciadora de uma divisão equânime dos resultados da produção, baseada em critérios 

operacionais e geológicos, pois, usual e tendencialmente, a aplicação dessa fórmula “is often 

more influenced by the interests and bargaining power of the parties”. 

Em terceiro e último lugar, como característica do sistema norte-americano de 

produção e exploração de petróleo que vale acentuar neste momento: o modelo contratual 

estabelecido nos Estados Unidos é o de leases, espécie de outorga que se assemelha a uma 
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licença, de natureza contratual, com certa margem de negociação de suas cláusulas entre o 

explorador e o proprietário da jazida, prevendo o pagamento de aluguéis, royalties mínimos e 

royalties de produção.  

Esse modelo de exploração reflete uma consequência direta do sistema fundiário de 

propriedade dos bens minerais naquele país, pois o dono do imóvel, como proprietário do gás 

e óleo extraídos de suas terras, tem maior poder de barganha e negociação junto às empresas e 

aos entes exploradores. 

  

1.4 Contribuição da Análise Econômica do Direito: conceitos basilares para 

estruturação da viabilidade das novas leis do petróleo  

 

Segundo Ivo T. Gico Jr. o direito não possui um instrumental analítico robusto para 

descrever a realidade social na qual está inserto, exercendo juízos de valores e proferindo 

decisões sem, muitas vezes, possuir aparato cognitivo suficiente, ou seja, “o direito não possui 

uma teoria sobre o comportamento humano.”
57

  

Exatamente neste aspecto, continua o autor, é que a Análise Econômica do Direito - 

AED, entendida como o campo do saber humano que tem por objetivo aplicar os mais 

variados instrumentos teóricos e empíricos econômicos para expandir a compreensão e o 

alcance do direito, aperfeiçoando o desenvolvimento, a aplicação e a avaliação de normas 

jurídicas, será útil à ciência jurídica, oferecendo um instrumental teórico maduro, que auxilia 

no entendimento dos fatos sociais e, principalmente, de “como os agentes sociais responderão 

a potenciais alterações em suas estruturas de incentivos”.
58

  

Ótimo conceito de Análise Econômica do Direito, bem como a maneira pela qual 

poderá a disciplina contribuir para o desenvolvimento do referencial jurídico, pode ser 

retirado da seguinte passagem daquele autor: 

 

A Análise Econômica do Direito nada mais é que a aplicação do 

instrumental analítico e empírico da economia, em especial da microeconomia e da 

economia do bem-estar social, para se tentar compreender, explicar e prever as 

implicações fáticas do ordenamento jurídico, bem como da lógica (racionalidade) do 

próprio ordenamento jurídico. Em outras palavras, a AED é a utilização da 

abordagem econômica para tentar compreender o direito no mundo e o mundo no 

direito. 
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(...) 

De forma geral, os juseconomistas estão preocupados em tentar responder 

duas perguntas básicas: (i) quais as conseqüências de um dado arcabouço 

jurídico, isto é, de uma dada regra; e (ii) que regra jurídica deveria ser 

adotada. A maioria de nós concordaria que a resposta à primeira indagação 

independe da resposta à segunda, mas que o inverso não é verdadeiro, isto é, para 

sabermos como seria a regra ideal, precisamos saber quais as conseqüências dela 

decorrentes. A primeira parte da investigação refere-se à AED positiva (o que é) 

enquanto a segunda à AED normativa (o que deve ser).
59

 (sem grifos no original) 

 

 

Embora haja críticas contra o entendimento multidisciplinar entre direito e 

economia, baseadas em teses utilitaristas (o homem está disposto a maximizar seus lucros e 

benefícios a qualquer custo, independentemente dos prejuízos e malefícios causados a outros) 

ou welfaristas (o ponto ótimo de desenvolvimento econômico de uma sociedade deve 

abranger o bem estar de toda a sociedade), é fundamental manter o laço entre as duas 

ramificações do saber humano para compreender, de maneira mais razoável e mais 

proveitosa, os conceitos de direito do petróleo trazidos aqui e as inovações trazidas pelas 

novas leis do petróleo.
60

 

Não obstante o desenvolvimento da disciplina Direito e Economia por todas as partes 

do mundo, consubstanciado, por exemplo, através das várias revistas e jornais especializados 

na matéria que surgiram nos últimos anos, há de se reconhecer a necessidade de entender a 

lógica subjacente na disciplina, com o intuito de aproximar ainda mais os laços entre as duas 

linhas do conhecimento humano, direito e economia. Essa necessidade é trazida por Bingyuan 

Hsiung, enumerando algumas das dificuldades enfrentadas pelos juristas, principalmente os 

estudantes de direito, tais como o crescente grau de matematização da Análise Econômica do 

Direito, embora autores como Posner destaquem a matemática como a linguagem da 

economia moderna.
61

 

As principais críticas de alguns juristas ao movimento Direito e Economia, além 

desse suposto alto grau de matematização do direito, repousam sobre, basicamente, dois 

argumentos: a distinção metodológica entre as duas disciplinas e a distinção valorativa nos 

ramos do saber humano ora referidos. 
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Em relação à metodologia, a crítica desponta que a economia desenvolve 

investigações no âmbito da experiência empírica, enquanto que o direito estaria associado 

com análises mais abstratas. Contudo o argumento não pode prosperar, pois, a uma, o direito 

faz parte da realidade fático-empírica, e não apenas a informa, logo, se a economia trabalha 

sobre essa realidade, consequentemente estaria pesquisando, estudando e analisando o próprio 

direito, podendo, inclusive, contribuir com o desenvolvimento do subsistema jurídico; a duas, 

porque o direito também trabalha com dados empíricos, visto que criação de leis e 

proferimento de decisões judiciais e administrativas são baseados em argumentos e 

racionalidade de dados fornecidos por outras ciências sociais, como a política, a filosofia, a 

sociologia e, também, a própria economia. 

Ivo Gico aduz sobre a contribuição epistemológica da AED ao direito, pois a 

avaliação da adequação de determinada norma jurídica está intimamente ligada às suas reais 

consequências sobre a sociedade, oferecendo arcabouço teórico abrangente, por configurar-se 

como método de análise robusto o suficiente para o levantamento e teste de hipóteses sobre o 

impacto de determinada norma jurídica.
62

 

Quanto à distinção valorativa, os críticos aduzem que o direito estaria essencialmente 

preocupado com a justiça e a equidade, enquanto a economia, por sua vez, estaria voltada para 

a eficiência, a produtividade e a maximização dos lucros, da riqueza e do bem-estar. Todavia, 

a ideia de hiperracionalização e hipermaximização dos conceitos econômicos está em franco 

declínio porque, em primeiro lugar, os economistas entendem que as pessoas não são 

oniscientes, e, por isso, os indivíduos tomam decisões ainda que mal informados, e, em 

segundo lugar, o direito busca proteger valores sociais como um todo, inclusive aqueles mais 

econômicos, como liberdade, propriedade e a própria ordem econômica. 

Outrossim, convém destacar igualmente que os conceitos e princípios de Análise 

Econômica do Direito se aplicam aos países do civil law
63

, de tradição romano-germânica, 

assim como aos países de tradição anglo-saxônica – common law, pois o objetivo do direito, 

na visão de Posner, é o mesmo, em ambos os sistemas, a saber, a proteção dos direitos de 

propriedade e a liberdade de contrato, mediante a atividade de um juiz imparcial.
64
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Quando se trata da Análise Econômica do Direito duas perspectivas existem, que não 

podem ser olvidadas pelos seus estudiosos.
65

 A primeira, a perspectiva descritiva (ou 

positiva), que procura identificar a lógica e os efeitos econômicos de doutrinas e das 

instituições jurídicas, como as leis e os contratos, bem como as causas econômicas das 

mudanças legais. A segunda, a perspectiva normativa (ou prescritiva), que procura 

aconselhar juízes e administradores para a maioria dos métodos eficientes de regulação 

através da lei. A primeira se preocupa com “o que é” e com os fatos, enquanto a segunda, com 

“o que deve ser” e com os valores. 

Em ambas as perspectivas se pode entender que o direito deve abandonar sua 

versão exclusivamente punitiva ou regulatória para se transformar em um instrumento de 

incentivo a comportamentos, que pode servir para determinar as decisões ou escolhas 

individuais, visando à redução de custos e, até mesmo, a aumentar o grau de segurança e 

previsibilidade das ações humanas. 

José Reinaldo Lopes, ao tentar traçar uma linha de pensamento entre a influência da 

economia no direito, aduz que, mesmo durante esse processo simbiótico, a ciência jurídica 

não deve perder sua autonomia, pois as ideias econômicas não podem desprezar as 

considerações legais.
66

 

Outrossim, destaca-se que a economia pode influenciar o direito na esfera 

legislativa, nos debates judiciais e nas discussões jurídicas que se travam nas esferas 

administrativas de cunho regulatório, pois, diz Salama com afinco, a economia ilumina a 

relação entre meios jurídicos e fins normativos.
67

 

A partir dessas informações, considerando ainda a interligação necessária entre 

direito e economia, passa-se a buscar alicerces teóricos na Análise Econômica do Direito, em 

seus princípios e teorias, principalmente nas ideias de eficiência, estruturas de custos, 

custos de transação e contratos incompletos, de modo a compreender os conceitos de 

direito do petróleo aqui abordados, principalmente no que diz respeito à instituição do 
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contrato de partilha, ao poder normativo da ANP e à criação da Pré-Sal Petróleo S.A, todos 

refletidos na reforma pela qual passou a legislação brasileira nos últimos dois anos.  

As falhas de mercado, dentre as quais o monopólio, característico do regime da 

atividade E&P no Brasil, se enquadra como exemplo, constituem peças econômicas 

igualmente importantes para a construção desse trabalho, e foram tratadas em momento 

anterior deste capítulo. 

Além destes acima expostos, os conceitos de escassez, segundo o qual os recursos 

são finitos e os desejos e necessidades dos indivíduos infinitos, de racionalidade, refletida 

através da ideia de maximização das utilidades buscadas pelos homens, e de equilíbrio, 

tocando na transposição da maximização do plano individual para o plano social, coletivo, ou 

seja, no reflexo de uma interação simultânea na qual os agentes estão maximizando seus 

próprios interesses, também fazem parte do referencial básico da Análise Econômica do 

Direito, também incidem na construção dos alicerces deste trabalho. 

Entender que a maximização racional dos resultados configura um princípio 

econômico, envolto às decisões humanas e aos processos de escolhas individuais, é tarefa 

primordial para o desenvolvimento do trabalho. Em outra linguagem: a decisão de quantas 

maçãs consumir recai em uma avaliação sobre se o benefício adicional de cada maçã 

consumida a mais é maior que, ou igual a, os custos, em termos da melhor alternativa para 

consumir maçãs.
68

  

Através dessa maximização racional dos resultados, o governo brasileiro instituiu o 

regime de partilha de produção de petróleo, de modo a garantir ao Estado uma maior 

participação nos resultados dessa atividade econômica. Esse será o entendimento que irá 

nortear as últimas digressões desta dissertação. 

Por maximização racional das escolhas deve-se entender a maximização da 

satisfação dos indivíduos, da utilidade da escolha, dentro de uma escala de preferências. E, 

nessa quadra, compreende-se utilidade em sentido subjetivo, ou seja, determinada por um 

indivíduo, e não de maneira geral, desaconselhando as comparações interpessoais sobre a 

utilidade de uma decisão dentro da escala de preferências entre os indivíduos. Desse modo, o 

conceito de eficiência da Análise Econômica do Direito afasta-se da tese utilitarista de Jeremy 

Bentham, que prezava pela existência de uma utilidade objetiva, aferível com precisão entre 

os distintos agentes. 
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A utilidade de uma escolha depende do grau de satisfação que o indivíduo espera 

obter a partir dela, de modo que esse grau, por sua vez, sempre seja advindo de sua análise 

subjetiva acerca dos custos e benefícios que ele, o indivíduo, terá com essa mesma escolha. 

Os custos analisados sobre esse viés denominam-se na escala econômica custos de 

oportunidade. Estes estão presentes toda vez que uma escolha é tomada, já que toda escolha 

tem um custo, um trade off, que é exatamente a segunda alocação factível mais interessante 

para o recurso, mas que foi preterida em face da primeira opção. Assim, por exemplo, haverá 

custo de oportunidade quando o indivíduo decide ir ao jogo de futebol a ir ao cinema com a 

esposa ou com os filhos, sendo essa ida ao cinema o custo da oportunidade de ir ao jogo de 

futebol. 

Entretanto, a referida maximização racional das escolhas, que concerne somente à 

ideia de que os indivíduos calculam certos atos e escolhas para alcançar os maiores benefícios 

aos menores custos, deve ser limitada, nas palavras de Bruno Salama, afastando-se, portanto, 

a incidência da nefasta hiperracionalidade econômica, em face dos pontos negativos deste 

excesso, tais como a incapacidade de o indivíduo otimizar as informações em todas as 

situações possíveis.
69

 

Interessa ressaltar também que não se adotará aqui uma escola exclusiva da Análise 

Econômica do Direito, todavia, há de se destacar, a influência maciça da Escola de Chicago 

estará presente nas digressões ora desenvolvidas, por aplicar conceitos de microeconomia 

(aquela relacionada à tomada de decisões pelos indivíduos ou pequenos grupos, como famílias 

ou empresas, refletindo sobre preços, comportamento, escolhas, demanda e oferta) ao direito, 

através de uma aproximação entre o jurídico e o econômico baseada em, sinteticamente, três 

premissas: os indivíduos são maximizadores racionais de suas satisfações; os indivíduos 

respondem a incentivos de preços; por fim, regras e resultados legais podem ser avaliados 

com base em suas propriedades de eficiência.
70

 Além desses, conceito chave a ser 

desenvolvido na parte final da obra é o de maximização do bem-estar social, como 

mecanismo vetorial econômico a justificar, igualmente, o novo arcabouço legal regulador do 

direito do petróleo brasileiro. 

                                                 
69

 SALAMA, Bruno Meyerhof. O que é Direito e Economia? In: TIMM, Luciano Benetti (org.). Direito e 

Economia. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 54-55. Disponível em: 

<http://works.bepress.com/bruno_meyerhof_salama/16>.  Acesso em: 27 abr. 2011. 
70 MERCURO, Nicholas; MEDEMA, Steven. Economics and the law: from Posner to post-modernism and 

beyond. Princeton: Princeton University Press, 2006, p. 104. 



58 

Por fim, vale fazer uma arrematação: é factível e extremamente útil ao 

desenvolvimento do escopo dessa dissertação entender que há um enorme espaço dentro da 

metodologia jurídica atual para “técnicas que auxiliem o jurista a melhor identificar, prever e 

explicar as conseqüências sociais de escolhas políticas imbuídas em legislações (ex ante) e 

decisões judiciais (ex post)”
71

, sendo a juseconomia aquela que se apresenta nos melhores 

termos e condições, como acima referido, para o estudo aqui desenvolvido. 

Apresentadas as ponderações acima acerca das linhas gerais sobre a AED, trata-se a 

partir de então dos principais conceitos da matéria que se aplicarão ao presente trabalho para 

compreender a viabilidade do estabelecimento do novo marco regulatório da atividade de 

produção e exploração de petróleo e gás natural no Brasil. Alicerçam-se as teses ora 

defendidas sobre as ideias de eficiência, estrutura de custos, custos de transação e 

contratos incompletos. As falhas de mercado e o monopólio, como referido mais acima, 

também consistem em matérias importantes da AED, mas devido à sua extrema importância 

para compreender a atividade E&P, elas foram tratadas à parte em momento anterior deste 

trabalho.  

No último capítulo desta dissertação retomam-se esses e outros conceitos 

econômicos para utilizá-los na defesa de sua aplicação no sentido de compreender a 

viabilidade do modelo de exploração e produção de petróleo e gás natural estabelecidos pelo 

legislador federal nos últimos anos a partir do potencial produtivo da província do Pré-Sal. 

 

1.4.1 Eficiência 

 

Preliminarmente, destaca-se que entre os juristas que desenvolvem estudos sobre 

Direito e Economia repousa uma discussão ferrenha sobre a ligação, ou total separação, entre 

o conceito de eficiência, consubstanciado, sobretudo, nas lições de Posner
72

, e de justiça, 
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trazido à polêmica a partir de considerações feitas por Ronald Dworkin. Não obstante a 

presença da referida discussão, a Análise Econômica do Direito também servirá ao citado 

referencial de eficiência porque ela pode contribuir para a identificação proveitosa daquilo 

que é denominado injusto, considerando-o assim toda regra que resulte em desperdício, afinal 

em um mundo caracterizado pela escassez todo desperdício pode ser considerado como 

injusto. 

Como dito, parte-se da premissa que os recursos são escassos e as necessidades 

potencialmente ilimitadas, e que, portanto, todo desperdício implica necessidades humanas 

não atendidas, resultando no fato de que toda definição de justiça deveria ter como condição 

necessária, ainda que não suficiente, a eliminação de desperdícios, ou seja, a eficiência. 

Portanto, “não sabemos o que é justo, mas sabemos que a ineficiência é sempre injusta”, por 

isso, não se consegue “vislumbrar qualquer conflito entre eficiência e justiça, muito pelo 

contrário, uma é condição de existência da outra.”
73

 

A eficiência, matiz caro à economia assim como a maximização dos resultados e o 

equilíbrio do mercado, pode ser produtiva, aquela segundo a qual se chega ao máximo da 

produção a custos mínimos, ou se produz o máximo possível sem aumentar os custos, ou 

alocativa, na qual a distribuição dos bens ocorre entre os indivíduos que lhes dão maior valor, 

que, por sua vez, pode ser entendida pelo “ótimo de Pareto” ou pelo “critério de Kaldor-

Hicks”.
74

  

O conceito de eficiência econômico-social, vale destacar, é apresentado por alguns 

doutrinadores como substitutivo da eficiência de Pareto e de Kaldor-Hicks visando a equalizar 

ao máximo possível os interesses do mercado e os interesses sociais, resultando na 

harmonização da ação econômica dos agentes e observando critérios constitucionais como 

distributividade e justiça social quando da tomada de decisões judiciais, bem como da 

elaboração de atos normativos.
75

 

O ótimo de Pareto configura-se pela situação na qual apenas há ganhos para as partes 

nela envolvidas, distinguindo-se do Pareto superior, onde só existe ganhos para uma parte, 
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mas não existe perdas para as outras, e do Pareto inferior, onde uma das partes reconhece 

perdas em um dada circunstância. Noutras palavras, o ótimo de Pareto representa a situação 

de equilíbrio, definido como padrão de interação entre indivíduos que é alcançado quando 

todos os agentes estão maximizando sua utilidade de maneira simultânea, de forma que 

nenhuma alteração no quadro possa implicar em incremento ou diminuição nessas utilidades. 

Em síntese: ocorre quando se atinge uma situação na qual não é possível aumentar a utilidade 

de mais ninguém sem prejudicar a outrem. 

Entretanto, a tese de Pareto possui vários defeitos e por isso recebe várias críticas, 

principalmente por não levar em consideração os efeitos de uma determinada transação para 

terceiras pessoas, de modo reflexo, envolvidas apenas indiretamente no caso. 

Vencido o ótimo de Pareto, Kaldor-Hicks surge como critério de teoria econômica 

para regular a eficiência. Segundo esse critério, a eficiência será alcançada quando houver 

ganhos para os envolvidos em dada situação, mesmo que haja perdas para os indivíduos, 

desde que a compensação dessas perdas seja possível a partir dos ganhos da outra parte. Em 

tese, essa compensação deveria ser efetivada pelas leis do mercado, quando baixos os custos 

de transação e quando aqueles mais beneficiados na situação, espontaneamente, resolvessem 

compensar as perdas dos mais prejudicados. 

Como dificilmente os custos de transação serão baixos o suficiente, segundo a 

naturalidade das leis do mercado, para permitir a compensação espontânea entre as partes, 

cabe ao direito estabelecer regras, normas e princípios para permitir a compensação entre os 

indivíduos, alcançando, assim, a eficiência econômica. 

E como o direito poderá proceder a esse tipo de compensação? E mais ainda, como o 

direito vai conseguir fazer compensações visando à eficiência econômica no direito do 

petróleo? Essas perguntas serão respondidas no último capítulo dessa obra, todavia, vale uma 

advertência inicial para ir preparando o terreno. 

Quando a Constituição Federal estabelece em seu art. 20, por exemplo, que são bens 

da União os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva e os 

recursos minerais, inclusive os do subsolo, ela está a buscar a eficiência econômica alocativa, 

pois diminui os custos de transação a partir do instante em que o particular que pensar em 

explorar esses recursos por conta própria vai, provavelmente, projetar as dificuldades que 

surgirão durante a comercialização do resultado da exploração, tais como falta de autorização, 

procedência, certidões de qualidade etc. 
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Através de institutos como, por exemplo, o princípio jurídico da eficiência, princípio 

basilar da Administração Pública, consoante estabelece o art. 37 da Constituição, e os tipos de 

licitação estatuídos pela lei federal 8.666/93, principalmente pelo conceito de “proposta mais 

vantajosa”, o direito também assegura a busca pela eficiência produtiva. Com preceitos como 

esses, o direito preza pela compensação, caracterizada durante o exercício da atividade 

administrativa e mediante a utilização de bens e serviços públicos, sob a égide do princípio da 

supremacia do interesse público, ao se exigirem de terceiros ou dos administrados requisitos 

especiais, ao se estabelecerem critérios mais rentáveis para a Administração Pública, dentre 

outras práticas. 

Por essa razão é que os conceitos da Análise Econômica do Direito, principalmente a 

eficiência, com fulcro em princípios e normas próprios tais como a regra de Pareto, segundo a 

qual, repita-se, uma norma de distribuição de recursos é eficiente se não for passível de 

mudança visando a melhores condições de indivíduos sem detrimento de outros, cujo 

aperfeiçoamento veio depois através da regra de Kaldor-Hicks, que faz referência à 

necessidade de compensação de prejuízos, devem nortear a elaboração de leis e as decisões 

judiciais, de modo que a perspectiva econômica funcione como uma das ferramentas das 

atividades do jurista.
76

 

O pensamento desta corrente sintetiza que ao realizar escolhas o agente acolhe um 

caminho ao invés de outro, tendo em mente que os benefícios do caminho não escolhido 

devem ser balanceados com os seus respectivos custos. Assim, em um Estado dito por 

Democrático de Direito, direito e economia “podem e devem caminhar juntos”, sendo a 

eficiência econômica fator de reforço do processo democrático.
77

 

Ressalte-se oportunamente que a eficiência deve ser encarada como princípio de 

direito, capaz de nortear as atividades do operador do direito, e não como único critério de 

justiça válido e aplicável aos casos concretos, pois a eficiência não pode ser encarada como 

um valor social, um valor ético. A eficiência é apenas um princípio, um dentre os vários que o 

juiz deve observar na busca de uma solução para o caso concreto, um princípio econômico-

normativo. 
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Desse modo, percebe-se que não se pode ter apenas a eficiência ou o bem-estar como 

nortes guiadores das decisões judiciais, sob pena de negar o próprio sentido do direito. 

Todavia, “ignorar que a eficiência e o bem-estar podem auxiliar nas decisões legais e jurídicas 

e, mais ainda, ignorar o instrumental que a AED coloca à disposição do operador jurídico 

consiste em preconceito dirigido a esse movimento.”
78

 Esse preconceito, aqui pelo menos, 

deve ser afastado, sob pena de não se compreender adequadamente alguns dos fundamentos 

da instituição da reforma legislativo-reguladora do direito do petróleo brasileiro iniciada a 

partir do final de 2009. 

 

1.4.2 Custos de transação 

 

De outra ponta, surge o conceito de custos de transação como instituto importante 

para o desenvolvimento do presente trabalho, pois se trata de mecanismo atrelado diretamente 

à ideia de eficiência econômica, que nem sempre é atingida pelos ordenamentos jurídicos, e 

seus principais e mais importantes institutos.  

A análise de Ronald Coase sobre as externalidades aponta para a necessidade de 

reconhecer que os terceiros envolvidos e prejudicados em uma atividade econômica possuem 

certa “culpa” por serem atingidos de maneira negativa com essa mesma atividade, sendo 

necessária, portanto, uma análise mais acurada dos custos envolvidos em uma dada situação 

caracterizada por específicas circunstâncias, tendo acolhida à luz do princípio da eficiência 

econômica.
79

  

O foco do autor recai sobre os custos de transação. Custos de transação podem ser 

entendidos como todos aqueles necessários para descobrir dados sobre o contratante, custos 

com fixação e negociação de cláusulas, gastos com litigância, manutenção do objeto do 

contrato, condução da negociação, entre outros relativos à celebração efetiva da negociação. 

Em síntese, “são todos os custos relacionados à obtenção de informações sobre quais são os 
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negócios possíveis, os custos de contratação propriamente ditos, bem como os custos relativos 

à execução dos contratos.”
80

 

Os custos de transação são tão importantes na teoria de Coase que ele mesmo afirma 

que na ausência desse tipo de custo não há base econômica para a existência das empresas, 

ponderando para o sentido subjacente que deve ser dado ao seu conceito quando aplicado em 

teoria econômica, principalmente quando se presta às discussões travadas na seara jurídica. 

Ainda nesse sentido completa Coase: 

 

in absence of transactions costs, it does not matter what the Law is, since people can 

always negotiate without cost to acquire, subdivide, and combine rights whenever 

this would increase the value of production. In such a world the institutions which 

make up the economic system have neither substance nor purpose.
81

  

 

No caso clássico dado pelo próprio Coase em seu artigo denominado “O problema 

dos custos sociais”, as possíveis soluções ao problema da fábrica poluidora, que atinge e 

prejudica os vizinhos, tornam obscura a escolha mais eficiente, qual seja, aquela que encara o 

problema da culpa dos danos através de sua natureza recíproca, considerando que as duas 

partes são responsáveis pelo resultado danoso. Nesse quadro, uma das maiores contribuições 

das ideias de Coase para a Análise Econômica do Direito repousa no fato de que a 

determinação de quem é o titular de certos direitos deve passar por uma discussão de 

eficiência. 

Evidente, entretanto, que no mundo real será praticamente impossível encontrar 

situações fáticas onde os custos de transação sejam iguais a zero, ou a um valor muito 

próximo disso, mas a teoria de Coase utiliza-se dessa situação ideal para buscar um alicerce 

suficiente para entender a eficiência econômica através da discussão das implicações 

decorrentes da existência dos custos de transação. De maneira simples, pode-se afirmar que, 

na forma esboçada por Coase, a existência de elevados custos de transação seria fatalmente 

caracterizada pela ineficiência da relação econômica. 

A eficiência econômica da negociação e do mercado seria alcançada quando esses 

custos fossem iguais a zero, sem qualquer tipo de intervenção estatal. Segundo Coase, se esses 

custos não existissem, isto é, fossem iguais a zero, o resultado mais eficiente seria obtido de 
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qualquer maneira, independentemente de a quem as regras jurídicas houvessem concedido 

direitos.
82

 

Especificamente para o direito, a eficiência do resultado de um negócio jurídico será 

necessariamente afetada pelos custos de transação em níveis elevados, e como consequência 

ter-se-á que o jurista poderá dispor de um critério econômico para escolher qual o tipo 

de norma apta para regular uma determinada relação jurídica. Noutras palavras, a 

doutrina de Ronald Coase permite ao direito reproduzir os resultados eficientes que seriam 

possivelmente alcançados em um ambiente onde os custos de transação seriam iguais a zero, 

para que a partir daí se tente diminuir ao máximo esses custos, tornando os negócios e as 

relações jurídicas o mais eficiente possível, ou melhor, o menos ineficiente possível, do ponto 

de vista econômico. 

Ao processo de intervenção do Estado na economia Cooter e Ulen se referem como 

alocação legal dos direitos de propriedade, resumindo o Teorema de Coase
83

 em: “quando os 

custos de transação são zero, o uso eficiente dos recursos resulta de negociações privadas, 

sem necessidade de alocação legal dos direitos de propriedade.”
84

  

Como consequência imediata tem-se que quando os custos de transação são altos o 

bastante para impedir a celebração eficiente da negociação, o uso dos recursos nela 

disponíveis dependerá da manifestação estatal sobre a distribuição e regulação dos direitos de 

propriedade.  

Por essa razão, considerando ser bastante incomum a resolução prévia e espontânea 

da distribuição de riquezas e bens entre os indivíduos de maneira prévia e equânime, o direito 

estipula, por exemplo, como proprietário de um imóvel aquele que consta no cartório de 

registro de imóveis competente. Ao assim proceder, o direito diminui os custos de transação e 

favorece a negociação e o desenvolvimento do mercado e da economia, pois não haveria 

necessidade de as partes buscarem ou criarem regras novas e próprias, e previssem e 
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analisassem custos contratuais até então desconhecidos, mas necessários para a realização do 

negócio. 

Em sentido semelhante andou o legislador brasileiro ao criar a nova lei que regulou a 

forma de explorar e produzir petróleo e gás natural no Brasil, mediante o uso do contrato de 

partilha. A esse tema dedica-se a parte final desta dissertação. 

Analisando os custos de transação na esfera da interpretação contratual, Posner vai 

afirmar que, no que tange a contratos, o objetivo de um sistema ou de uma doutrina de 

interpretação contratual é o de minimizar os custos de transação, compreendidos, em sentido 

amplo, como obstáculos a esforços voluntários de mover recursos para um uso mais valioso 

de suas potencialidades. Segundo aquele autor, esses mesmos custos podem ser muito grandes 

quando, induzindo as partes a não contratar, eles evitam que os recursos sejam alocados de 

maneira eficiente. Em razão de os métodos de redução de custos de transação contratuais, 

como a litigância, serem por si mesmos bastante dispendiosos, cuidadosos custos de 

oportunidade se fazem necessários.
85

 

Dessa forma, pode-se perceber a importância, inclusive, dos métodos interpretativos 

dos contratos como mecanismos de redução dos custos de transação negocial, facilitando os 

agentes a alcançar a eficiência econômica.  

Outrossim, além da imposição legal como mecanismo de diminuição dos custos de 

transação como forma de alcance da eficiência econômica, a teoria da empresa, através da 

hierarquia interna e das disposições administrativas de alocação de recursos, auxilia no 

desenvolvimento regular das atividades econômicas. Veja-se:  

 

No interior da firma, as barganhas individuais entre os vários fatores de 

produção são eliminadas e substitui-se uma transação no mercado por uma decisão 

administrativa. A realocação da produção ocorre sem que seja necessária a barganha 

entre os proprietários dos fatores de produção. 

(...) 

Disso não deriva, é claro, que os custos administrativos de se organizar uma 

transação por meio de uma firma sejam, inevitavelmente, menores do que os custos 

das transações no mercado que são substituídas pelas decisões administrativas. 

Entretanto, em situações nas quais a elaboração do contrato é peculiarmente difícil e 

a tentativa de descrever o que as partes acordaram ou não (e.g., a quantidade e o tipo 

do odor que podem produzir ou deixar de produzir, ou do barulho que podem fazer 

ou deixar de fazer) necessitaria de um documento muito longo; bem como nas 

situações em que, como é provável, um contrato de longo prazo fosse desejável; 

seria altamente surpreendente se o surgimento de uma firma ou a extensão das 
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atividades de uma firma existente não fossem a solução adotada, em diversas 

situações, para de resolver o problema dos efeitos prejudiciais provocados pela 

atividade. Tal solução seria adotada sempre que os custos administrativos da firma 

fossem menores do que os custos das transações no mercado aos quais substituem e 

os ganhos que resultariam da reorganização das atividades fossem maiores do que os 

custos da própria firma em reorganizá-las.
86

 

 

Percebe-se nessa trilha que a organização administrativa da empresa, assim como o 

direito positivo, funcionam como fatores de redução dos custos de transação, de modo a 

possibilitar mais facilmente a circulação de bens e riquezas, e, consequentemente, o 

funcionamento profícuo do mercado, uma vez que, agindo assim, a empresa se torna capaz de 

racionalizar o desempenho dos fatores de produção, mediante apenas sua atividade 

administrativa interna. Entretanto, a teoria da empresa só pode ser aplicada quando os custos 

administrativos são menores que os custos de transação, lembrando que dificilmente os custos 

de transação equivalem a zero. 

Oportunamente, vale destacar que a existência de cláusulas obrigatórias nos 

contratos celebrados pelos indivíduos não implica, necessariamente, custos de transação 

reduzidos, pois casos elas sejam mal redigidas ou levem a sucessivas e onerosas revisões 

judiciais, podem-se obter elevados custos de transação nessa fase problemática da execução 

contratual, obstaculizando o índice de eficiência da transação. Todavia, se essas cláusulas 

servirem para reduzir custos da atividade em si e também evitar litigâncias, os custos de 

transação tenderão a serem bem menores.  

Portanto, pode-se concluir por haver, segundo Coase, formas de buscar o 

desenvolvimento e o funcionamento do mercado de maneira economicamente eficiente a 

partir da redução dos custos de transação, e entre essas formas se destacariam a atuação direta 

entre os particulares e as leis naturais de mercado (bastante difícil de ocorrer na realidade 

fática), a intervenção do Estado mediante a criação de leis e decisões judiciais, e a 

organização administrativa interna das empresas, de modo a maximizar os resultados 

eficientes dos fatores de produção. Além destas, Coase também aponta para a regulação 

(atuação do Estado Regulador) como instrumento de eficiência econômica, a fim de reduzir os 

custos de transação. 

Todavia, seja qual for o instrumento utilizado, sempre haverá custos. A regulação 

do mercado pelo governo, por exemplo, nem sempre será economicamente mais viável do que 
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a atuação do mercado e suas leis. “Quanto maiores os custos de transação, mais complexa a 

solução jurídica a ser dada para determinado problema. Não há, pois, uma forma pré-definida 

de redução dos custos de transação.”
87

 

 

1.4.3 Contratos incompletos 

 

Outro conceito de Análise Econômica do Direito relevante que merece destaque 

perpassa a ideia de contratos incompletos. Entendem-se como incompletos os contratos cujos 

efeitos e problemas fogem da previsão inicial dos contratantes, tendo o risco como vetor de 

maior importância, principalmente quando se trata de contratos de longo prazo. 

Circunstâncias externas, como inflação, crise econômica e financeira mundial etc., 

podem influenciar bastante a execução de um contrato, de modo que não seja possível às 

partes previrem todas as nuances às quais os acordos estarão sujeitos, uma vez que previsões 

como essas geram altíssimos custos de transação, acarretando, inclusive, a possibilidade de 

inviabilizar a negociação. Logo, embora não sejam de todo previsíveis, os contratos 

incompletos são celebrados com lacunas e inseguranças, sujeitando os contratantes aos custos 

de transação para resolução dos impasses jurídicos emergentes passíveis de surgir na fase da 

execução contratual. 

Ao analisarem os custos da previsão dos riscos e das lacunas contratuais, as partes 

contratuais podem se deparar com uma situação de elevadíssimos custos de transação, mas 

mesmo assim resolvem ao final celebrar o contrato e desempenhar a atividade econômica ou o 

serviço público determinado, convivendo com a situação de risco e lacuna, com os quais é 

melhor lidar depois, no momento oportuno e específico em que começassem a surgir os 

problemas durante a fase de execução contratual. 

Sob certas circunstâncias é possível às partes deixar certo grau de incompletude nos 

contratos, apostando na possibilidade de repactuação mais à frente, sempre tendo em 

consideração a avaliação entre a incompletude e os custos envolvidos. Para garantir o maior 

grau de completude para os contratos, os custos de transação ex ante, aqueles existentes no 

momento do desenho do contrato, serão maiores na mesma proporção do grau de 
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complexidade do contrato, pois quanto mais completo esse, mais caro fica para estipular as 

cláusulas do acordo.
88

 

Quando há elevados custos de transação ex ante a melhor solução para as partes 

contratantes é a incompletude deliberada, postergando para momento posterior a tentativa de 

minimizar os custos. Diante de tal situação, o professor Marcos Nóbrega apresenta três 

possibilidades para alcançar a eficiência da transação, a saber, 1ª) a possibilidade de 

renegociação periódica, visando a novos ajustamentos mais favoráveis para os contratantes, 

2ª) buscar a solução pela atuação de terceiro imparcial, como o Poder Judiciário ou juiz 

arbitral, ou, por fim, 3ª) a criação de uma estrutura organizacional, no sentido de construir 

arranjos contratuais “como direito de opções, contratos específicos de distribuição ou até 

mesmo a integração vertical.”
89

 

Outra vertente fundamental que não pode ser afastada da análise sobre os contratos 

incompletos é o entendimento sobre os riscos. Em contratos em que não se sabe com certeza e 

com precisa exatidão o tamanho total das vantagens obtidas e dos gastos envolvidos, tais 

como os contratos de infraestrutura, torna-se fundamental a gestão dos riscos. Entenda-se por 

risco, apenas em sua essência, haja vista não haver um consenso para seu conceito na doutrina 

brasileira, o evento cuja probabilidade de ocorrência seja capaz de gerar impactos financeiros 

para as partes, e que não se confunde com o conceito de incerteza.
90

 

A partir daí é fundamental nesses contratos incompletos haver uma precisa 

alocação de riscos para a parte que possui a melhor condição de gerenciá-los, ou seja, cada 

risco deve ser alocado tendo em vista o direito de tomar decisões, de forma a maximizar o 

valor total da minuta contratual, considerando a capacidade dos contratantes para influenciar o 

correspondente fator de risco, para influenciar a sensibilidade do valor total da minuta em 

relação ao risco ou para absorver diretamente os riscos.
91

 

Outro modo de gerenciar os riscos é atuação do governo, que pode absorvê-los, 

tendo em vista seu poder de império para dissipar, coercitivamente, esses riscos contratuais 

entre os contribuintes e os indivíduos, considerando ainda que, dentro da acepção clássica do 
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direito administrativo brasileiro, não existe “a opção de definir a partilha ex ante dos riscos na 

elaboração do contrato pelo fato de o nosso sistema não estar apto a preponderantemente 

dispor sobre parâmetros de eficiência econômica.”
92

  

Não obstante a lacuna legal, pode-se afirmar que existe espaço no ordenamento 

jurídico brasileiro para a instituição de mecanismos de repartição de riscos. Entretanto, por ter 

natureza de contrato de adesão, os contratos administrativos não permitem às partes pactuar 

cláusulas que visem à partilha adequada dos riscos, gerando, assim, contratos incompletos, 

cuja incompletude adviria da falta de percepção da Administração para a necessidade de 

partilhar os riscos, ou de uma incompletude deliberada, em face dos elevados custos de 

transação.
93

 Para Marcos Nóbrega, então, a saída para tal situação seria a partilha dos riscos 

ex ante, e não ex post.  

No caso do direito do petróleo brasileiro, especificamente no tocante aos contratos 

de concessão, o que o legislador fez foi criar um mecanismo legal de não dividir os custos e 

os riscos, mas sim de dividir o resultado produtivo, e para tanto se instituiu o modelo do 

contrato de partilha, como substitutivo àquele nas áreas exploradas do Pré-Sal ou outras 

consideradas pelo governo federal como áreas estratégicas. 

Ao cabo, é importante neste momento não perder de vista o conceito de contratos 

incompletos e as vicissitudes geradas pelo risco econômico inerentes às contratações, bem 

como os seus reflexos para as partes e para terceiros, a fim de ter presente a necessidade de 

elevar a eficiência econômica das relações contratuais e diminuir os custos de transação a elas 

atrelados. 

Desse modo, resta evidente que se configura como extremamente relevante a 

mensuração e a consciência dos custos de transação, principalmente quando sujeitos à 

assimetria de informações e a riscos de elevadas proporções. 

Assim como os contratos de infraestrutura, considerados contratos complexos, 

incompletos e de longo prazo, em face dos termos técnicos da avença entre as partes, da 

elevada imprevisibilidade ínsita aos seus propósitos, além dos altíssimos riscos e 

investimentos iniciais, os contratos de concessão e de partilha envolvendo as atividades de 

exploração e produção de petróleo podem ser caracterizados por contratos incompletos, cuja 

eficiência dependerá, em muito, da capacidade das partes de prever custos e lidar com os 

gastos advindos na fase de execução contratual. A esse tema, com mais acuidade e 
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ponderação, voltaremos mais à frente, versando sobre a viabilidade econômica da instituição 

desse novo modelo de produção trazido e aplicado ao Brasil com o advento das novas leis que 

regem a exploração e produção de petróleo e gás natural. 
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Capítulo 2 – Exploração e Produção no Brasil: panorama da reforma 

advinda com o Pré-Sal 

 

2.1 Modelos contratuais 

 

A atividade de exploração e produção de petróleo, gás natural e outros 

hidrocarbonetos fluidos é hoje uma realidade na história do Brasil, seja por ser o petróleo um 

dos bens de consumo mais visados da era contemporânea, seja pela importância da Petrobrás 

como uma das maiores produtoras de combustível e seus derivados, ou seja ainda pelos 

impulsos e refluxos havidos na esfera da economia, da política e do direito causados pela 

matéria. O fato é que a atividade E&P no país é observada pelo mundo atualmente e merece 

atenção redobrada em face do potencial produtivo da província petrolífera do Pré-Sal. 

Essa parte da dissertação destaca a produção e seus dispositivos jurídicos de 

regulação, centrando-se sobre os modelos contratuais vigentes na década de 70 até o ano de 

2010, ano em que se instituiu o modelo de produção partilhada, em que se destacaram os 

contratos de risco e de concessão como padrões jurídicos de regulação do desempenho da 

atividade econômica em comento. 

Alicerçando inicialmente a discussão tem-se a figura do contrato de risco, 

estabelecido ainda no auge da ditadura militar, com suas especificidades pontuais, após o que, 

com a flexibilização do monopólio constitucional ocorrida com a edição da emenda nº 09 de 

1995, o legislador ordinário instituiu o regime de concessão para empresas especializadas 

interessadas na outorga do direito de explorar e produzir no Brasil petróleo, gás natural e 

hidrocarbonetos derivados. 

Entretanto, em 2010 a União estipulou novo manto jurídico para o desenvolvimento 

da referida atividade mediante o estabelecimento do modelo de partilha da produção, com a 

edição da lei 12.351 de 2010, que trouxe algumas novidades importantes para o estudo do 

direito do petróleo em terras tupiniquins. Serão essas novidades o objeto das ponderações aqui 

aduzidas. 

Ademais, vale destacar que com o advento da lei federal nº 12.351/10 (originada 

pelo projeto de lei nº 5.938/09) alguns institutos jurídicos passaram a requerer maiores índices 

de atenção dos estudiosos do direito interessados de alguma forma sobre o tema. Dentre os 
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conceitos importantes trazidos pela novel legislação podem-se destacar o de custo em óleo, 

cost oil, e o de excedente em óleo, profit oil.  

O primeiro deve ser entendido como parcela da produção de petróleo, de gás 

natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, correspondente aos custos e aos investimentos 

realizados pelo contratado na execução das atividades de exploração e produção, sujeita a 

limites, prazos e condições estabelecidos em contrato. Essa parcela da produção só é 

conferida ao contratado apenas em caso de descoberta comercial (art. 2º, II, lei 12.351/10). 

Ouvidas as propostas do Ministério de Minas e Energia - MME, a competência para 

fixar os limites, prazos, critérios e condições para o cálculo e apropriação pelo contratado do 

custo em óleo é do Conselho Nacional de Política Energética, e esses limites e prazos virão 

estipulados no edital de licitação dos blocos explorados pelo modelo de partilha, constituindo 

ainda cláusula obrigatória do contrato de partilha firmado entre a União, representada pelo 

citado ministério, com auxílio da ANP, e uma empresa especializada que preencha os 

requisitos estipulados e saía vencedora do certame licitatório. 

Já o excedente em óleo, também denominado profit oil, trata de parcela da 

produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos a ser repartida entre a 

União e a empresa contratada, que será a Petrobrás ou uma outra empresa, respeitando os 

critérios definidos em contrato, resultante da diferença entre o volume total da produção e as 

parcelas relativas ao custo em óleo, aos royalties devidos e, quando exigível, à participação de 

que trata o art. 43 (art. 2º, III, lei 12.351/10). 

Além da análise dos modelos contratuais em si, atentando-se aos seus pormenores, 

se faz mister o estudo um pouco mais acurado das formas de participação do Estado nessa 

atividade econômica, isto é, dos mecanismos de compensação estipulados em lei para reparar 

possíveis danos e prejuízos suportados pela União, estados e municípios durante o exercício 

da atividade pela iniciativa privada. O destaque maior fica por conta dos royalties, objeto de 

inúmeras polêmicas, litígios judiciais, discussões na mídia e revolta de parlamentares e 

congressistas nacionais e estaduais. Nesse capítulo, porém, trata-se especificamente das 

formas de compensação garantidas ainda pela lei nº 9.478/97, específicas dos contratos de 

concessão, deixando as peculiaridades da lei nº 12.351/10 referente aos contratos de partilha 

da produção para o último capítulo. 

Além das inovações do custo em óleo e excedente em óleo citadas acima, dentre 

outras inovações importantes trazidas pela lei nº 12.351/10, a necessidade de nova roupagem 
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legal para explorar e aproveitar as riquezas do Pré-Sal criou dois institutos peculiares, a 

empresa pública denominada Pré-Sal Petróleo S.A., responsável pela gestão dos contratos de 

partilha e pela defesa dos interesses da União nesse tipo contratual, e a cessão onerosa em 

favor da Petrobrás, ambos criados pelas leis federais nº 12.304/10 e nº 12.076/10, 

respectivamente. 

Por fim, convém analisar igualmente o papel da Agência Nacional de Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis – ANP. Quando da edição dos projetos de lei que culminaram na 

aprovação do novo arcabouço legal de regulação do petróleo surgiu a discussão sobre se a 

roupagem legal restringia o poder normativo da ANP e reduzia sua importância no esquema 

de regulação da atividade petrolífera no país. A princípio se fazem ponderações sobre a 

importância da citada agência reguladora na atividade econômica de produção de petróleo, 

bem como suas características e principais atuações, para, no final, tratar da legitimidade do 

papel da agência frente às inovações trazidas pelas leis de 2010.  

Os modelos contratuais para exploração e produção de petróleo e gás natural se 

resumem, basicamente, a três espécies: a) as concessões, onde, via de regra, transferem-se os 

riscos para o concessionário e este se torna proprietário do produto extraído; b) os production-

sharing contracts, ou production-sharing agreement, ou simplesmente contratos de partilha, 

no qual os riscos também pertencem ao contratado, mas este tem o direito (e em alguns casos, 

o dever) de dividir a produção de petróleo; e c) os contratos de risco, no qual a produção 

pertence ao Estado, e à companhia privada exploradora cabiam valores a título de 

compensações pelo desempenho da atividade de pesquisa e exploração em busca de áreas de 

produção rentável. 

Pondera-se que aqui, no tocante às classificações dos modelos contratuais da 

atividade E&P, não se procura esgotar as classificações e os demais tipos de contrato 

existentes no direito do petróleo, como fazem Alfredo Barbosa, representado por Marcos 

Juruena Villela Souto, e Marilda de Sá Ribeiro.
94

 Aquele autor apresenta como espécie 

contratual a joint venture, uma espécie de associação entre entes privados, caracterizada pela 

divisão de riscos da produção do petróleo, mediante a criação de sociedades de propósitos 

específicos ou por associações comerciais. Já Ribeiro, por seu turno, reconhece as joint 

ventures como tipo contratual específico, junto às associações, aos contratos de serviços, às 
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licenças e aos leases, entretanto esses modelos não serão pormenorizadamente analisados 

neste trabalho. A eles dedicam-se apenas, brevemente, as passagens abaixo.  

A joint venture consiste em uma espécie associativa derivada das associações 

internas das IOCs, de modo a permitir à empresa estatal do país hospedeiro a participação nos 

riscos e nos resultados das operações petrolíferas, justificando, inclusive, o modelo 

associativo como fator de atração do capital estrangeiro. Nesse modelo de associação a 

principal preocupação do país hospedeiro, mormente aqueles tidos por em desenvolvimento, é 

incentivar e manter os investimentos estrangeiros, ao mesmo tempo impedir a 

desnacionalização dos associados, da tecnologia empregada e do resultado da produção 

obtida.  

Reconhece-se a importância desse tipo contratual associativo que merece atenção 

dos especialistas no assunto aqui no Brasil. A Petrobrás, por exemplo, realizou várias 

parcerias para a atividade E&P, buscando recursos para projetos de exploração (etapa de 

maior risco no upstream), desde 1998, quando a estatal celebrou parceria destinada à 

exploração do bloco BES-3, localizado no Espírito Santo. Após isso, a Petróleo Brasileiro 

S.A. vem acordando com empresas nacionais, como PETROSERV, SOTEP, Ipiranga, 

Queiroz Galvão e Odebrecht, e estrangeiras, como as norte-americanas Unocal e El 

Paso/Coastal, e formando com elas parcerias associativas para extrair e produzir petróleo nas 

jazidas nacionais. 

O contrato pelo qual se estabelece joint venture como instrumento jurídico de 

exploração e produção de petróleo denomina-se JOA – joint operating agreement, havendo 

um operador, que assume a liderança do grupo, promove subcontratações e assume a 

representação da associação frente à estatal do país hospedeiro.
95

 Joint operating agreements 

– JOAs são os contratos privados, celebrados entre as empresas, do setor petrolífero, distintos 

das concessões e das autorizações. 

Os contratos de associação, um tipo de joint venture, tem participação da empresa 

estatal do país hospedeiro na rotina gerencial do contrato, royalties crescentes em razão do 

aumento da produção, participação igualitária nos riscos e financiamento das despesas de 

exploração. Já nos contratos de serviço (puro), as International Oil Companies – IOC são 
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contratadas como prestadoras de serviço, podendo ser remunerada em óleo, cabendo ao país 

hospedeiro a propriedade de todos os ativos do processo produtivo.
96

 

Vale acentuar que se podem definir as concessões em um sentido amplo, como 

instrumento jurídico celebrado entre o titular sobre os direitos dos hidrocarbonetos e as 

empresas petrolíferas, ou em um sentido estrito, referindo-se ao tipo contratual em que a 

empresa concessionária adquire o direito de explorar e produzir hidrocarbonetos por sua conta 

e risco, preservando o interesse nacional através de medidas específicas tais como 

investimentos obrigatórios, pagamento de obrigações financeiras e outros tributos aplicáveis, 

proteção ambiental, incentivos ao crescimento nacional tecnológico e especialização da mão-

de-obra local. Ao tipo contratual da concessão, estrito sentido, dedica-se tópico próprio do 

desenvolvimento do trabalho. 

Além das joint ventures, dos contratos de concessão, de partilha, de risco, de 

serviço e de associação, há, como foi citado mais acima, também em direito do petróleo as 

licenças e os leases como institutos jurídicos aptos a permitir e regular a exploração e 

produção de petróleo no mundo. 

Licenças são os modelos típicos no Mar do Norte, a exemplo da Noruega e Reino 

Unido, e também na Austrália, onde há forte ingerência do país hospedeiro nos mecanismos 

decisórios, prazos, definição de programas mínimos e obrigações financeiras. A principal 

distinção entre as concessões típicas e as licenças é que estas são, em geral, mais simples, 

cujos detalhamentos regulatórios constam nas leis atinentes à matéria e em instrumentos 

normativos editados pelas autoridades administrativas do país hospedeiro. 

Em relação às licenças como modalidade contratual estipulada para o exercício das 

atividades de produção de petróleo e gás natural, estas não podem ser confundidas em 

hipótese alguma com as autorizações, típicas, no Brasil, da atividade de refino e distribuição 

(downstream), como se verá mais à frente. A doutrina administrativista considera, em sua 

grande maioria, a licença um ato administrativo, vinculado e definitivo, enquanto a 

autorização um ato discricionário e precário. Todavia o conceito de licença aplicado no direito 

do petróleo como instituto jurídico de outorga para o desenvolvimento da atividade 

econômica se caracteriza, como visto, por sua natureza contratual, afastando-se do conceito 

genérico de licença como ato administrativo. 
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Por fim, leases constituem o modelo típico adotado nos Estados Unidos e Canadá, 

estruturalmente assemelhado às licenças, mas que adota especificidades pontuais do modelo 

minerário dos Estados Unidos, onde se adota o sistema fundiário de propriedade dos 

hidrocarbonetos resultantes da atividade petrolífera, com ampla liberdade de negociação entre 

o proprietário da terra explorada e o ente explorador. 

Esse trabalho abordará apenas três dos modelos referidos, o risco, a concessão e a 

partilha, não enfocando detidamente as joint ventures. Assim entende-se, pois, estas não 

tratam do principal foco inventivo do novo arcabouço legal advindo com o Pré-Sal, embora 

sejam de reconhecida importância na indústria do petróleo, e principalmente no direito 

internacional. 

Atualmente, tem-se, no Brasil, após a aprovação da lei federal 12.351/10, a 

concessão, caracterizada pela obrigação imposta ao concessionário para efetivamente explorar 

determinada jazida, por sua conta e risco e, em caso de êxito, produzir petróleo e gás natural, 

obtendo a propriedade dos bens produzidos e arcando com os encargos tributários existentes e 

as participações conferidas em favor do Estado pela lei 9.478/97.  E tem-se também, por sua 

vez, a partilha, específica para as áreas do Pré-Sal e outras regiões estratégicas, que é 

caracterizada pela exploração, por conta e risco do parceiro, avaliação, desenvolvimento e 

produção de petróleo, gás natural e hidrocarbonetos fluidos, que em caso de descoberta 

comercial adquire o direito à restituição do custo em óleo, bem como parte do excedente em 

óleo (profit oil), conforme as regras estatuídas no respectivo contrato, pois entrega parte dessa 

produção ao Estado. 

Vale destacar que o regime de concessão configura o modelo mais antigo para o 

desenvolvimento da atividade E&P, e vem passando por diversas mudanças estruturais ao 

longo do tempo, valendo dizer que os modelos de concessão contratual anteriores à década de 

20 possuíam baixa influência governamental e um baixo teor de regulação estatal, 

prevalecendo, portanto, o caráter privado do citado instrumento jurídico, em detrimento dos 

interesses públicos que deles poderia resultar.  

Após as constatações da necessidade de maior intervenção do Estado na 

formalização e execução dos contratos de concessão, ocorridas a partir do final da 2ª Guerra 

Mundial, visando dar maior austeridade ao equilíbrio dos interesses público e privado, 

iniciaram-se as ondas de renegociação dos contratos e, consequentemente, a adoção de 

modelos mais favoráveis aos entes públicos, destacando-se características tais como áreas de 
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concessão menores e prazos e fases contratuais bem definidos, com lapso temporal de duração 

mais reduzido; poder de revogação da concessão pelo Estado concedente; conteúdo local 

mínimo, gerando obrigação de contratar empresas nacionais de serviços ou de equipamentos; 

e obrigação de gerar empregos para os nacionais e de investir em formação profissional local, 

além de outros. 

Nos próximos tópicos abordam-se os três modelos contratuais acima referidos, 

risco, concessão e partilha, comentando as características mais marcantes de cada um deles e 

acentuando as principais críticas desenvolvidas àquele último no Brasil, ocasião em que 

alguns doutrinadores vão sugerir ao país modelos alternativos de exploração e produção da 

atividade E&P.         

 

2.1.1 Contrato de risco 

 

Segundo Marilda Rosado 

 

O contrato de risco consistiu no 'ajuste' pelo qual uma empresa 

internacional de petróleo, ou uma empresa privada brasileira, prestava serviços 

técnicos operacionais e financeiros à Petrobrás, sendo remunerada pelos serviços 

realizados de acordo com as condições preestabelecidas
97

  

 

Para constar ainda nesta etapa preliminar sobre os contratos de petróleo no Brasil, é 

válido apenas ressaltar que nos contratos de risco adotados no Brasil a produção pertencia, 

exclusivamente, ao Estado, recebendo a companhia de petróleo apenas uma espécie de 

recompensa, sem a incidência de juros, paga em dinheiro ou em petróleo, pelos custos de seus 

serviços de exploração e produção, sendo, em alguns casos, conferido a ela o direito de 

comprar a produção até o limite correspondente ao valor de sua remuneração. A empresa 

contratada, embora não fosse proprietária do óleo produzido, poderia adquirir o resultado da 

produção do campo por ela explorado ao preço do barril de petróleo no mercado internacional 

à época. 

Nesse modelo de exploração e produção inexistia o pagamento de royalties pelo 

ente explorador, e os tributos impostos pelo Estado brasileiro não poderiam ultrapassar a cifra 

de 25% sobre o valor total da produção. O pagamento só era realizado pela companhia estatal 
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à empresa exploradora se houvesse comercialidade da produção, até o limite da receita líquida 

do campo, para efeitos de reembolso dos gastos efetuados na fase de exploração e pesquisa. 

Ademais, havia uma remuneração em dólares, proporcional à remuneração alcançada, sendo 

que, no final, todos os ativos, os dados técnicos e o resultado final da produção pertenciam à 

Petrobrás.
98

 

Após a crise de 1970, o presidente Geisel, assessorado pelo então ministro de 

Minas e Energia, Shigeaki Ueki, e o CNP – Conselho Nacional de Petróleo idealizaram o 

contrato de risco para diminuir a vulnerabilidade nacional diante da primeira crise mundial do 

petróleo, ocorrida em 1973, ocasião em que o preço do barril sofreu significativa e repentina 

elevação. 

Até 1975 o monopólio instituído pela lei 2.004/53 não tinha uma forma exata de ser 

exercido, pois o citado diploma não mencionava o tipo contratual nem os mecanismos 

jurídicos pelo qual a União, através da Petrobrás, exerceria a monopolização do setor. Antes 

da instituição do modelo de contrato de risco, a Petrobrás adotava a forma direta de atuação 

no setor, subcontratando os mais diversos serviços técnicos para a exploração, arcando com o 

peso de todos os encargos relativos aos ativos, à exploração, à avaliação, ao desenvolvimento 

e à produção de petróleo.
99

 

Na celebração de contratos de risco com mais de uma empresa, geralmente 

empresas estrangeiras, havia o dever de solidariedade entre as signatárias, podendo uma delas 

ser indicada como representante do grupo, com a responsabilidade de constituir uma 

subsidiária no país ou obter autorização para funcionar por uma filial. Ademais, a exploração 

das áreas pelas contratadas respeitava um programa mínimo, assim como uma cláusula de 

redução gradual da área explorada. 

Thadeu Cunha também destaca como mais uma das características do contrato de 

risco a possibilidade de a Petrobrás suspender a qualquer tempo a possibilidade de aquisição 

do óleo produzido pela empresa exploradora do campo em que se deu a produção, caso 

configurada crise interna no abastecimento. Além dessa, também era obrigação da empresa 

exploradora dar preferência à mão-de-obra nacional no processo de exploração, com o fito de 

transmitir os conhecimentos técnicos do processo aos profissionais brasileiros.
100
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Uma vez constatada a comercialidade de um campo, a área explorada restringia-se 

para passagem à fase de produção. Apenas depois de reconhecida a comercialidade do campo 

e de iniciada a fase de produção era que havia o pagamento das despesas de exploração ao 

contratado, mediante prestações periódicas, dentro de um prazo certo. Sobre esse aspecto 

reside o risco do contrato, pois uma vez que não tenha sido constatada a comercialidade do 

campo não era devida remuneração alguma à empresa exploradora. 

Exatamente em 1975 começaram a ser firmados os contratos de riscos, “decorrentes 

de licitações onde não se garantia o princípio da publicidade e cujo objeto era exclusivamente 

a pesquisa e a exploração”, caracterizados, portanto, pelo fato de as empresas exploradoras 

não possuírem outorga para produzir petróleo na reserva por elas descobertas. De 1976 a 1988 

a Petrobrás celebrou 243 contratos de risco, dos quais 156 com 32 empresas estrangeiras e 87 

com 11 empresas nacionais distintas.
101

 

Mediante esses contratos a Petrobrás continuava a exercer o monopólio da 

atividade, só que de maneira indireta, fiscalizando o processo de exploração a cargo das 

empresas estrangeiras ou nacionais contratadas e assimilando todos os dados técnicos dos 

campos explorados por elas. 

Para Menezello, todas essas características permitem definir o contrato de risco 

como um contrato de serviço, e não como contrato de exploração de atividade econômica.
102

 

Aqui se concorda com esse posicionamento, pois, como dito na definição de Marilda Rosado 

acima exposta, a empresa contratada prestava serviços técnicos operacionais e eram 

remuneradas pelos mesmos, não cabendo a elas produzir óleo e gás para fins comerciais. 

Desse modo, o termo contrato de risco, considerando-se que, regra geral, em todo o 

contrato há risco de inadimplemento por alguma das partes durante sua atividade executória, 

buscava convencer a opinião pública de que o risco era muito maior para a empresa 

exploradora, e não para a Administração Pública. E de fato era mesmo. Tempos depois, de 

uma maneira um tanto quanto pretensiosa, o ex-ministro do governo Geisel, Shigeaki Ueki, 

atribuiu a si próprio a figura de pai criador do termo contrato de risco na indústria do 

petróleo.
103
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A inexistência de um diploma legal estabelecedor e regulador configurou-se 

também como outra importante característica do contrato de risco. Despojou-se esse tipo 

contratual de uma lei infraconstitucional justamente, diz a doutrina, para “atender aos 

interesses técnicos, operacionais e financeiros da Petrobrás”, bem como para dar experiência 

profissional-internacional aos técnicos brasileiros, de modo a permitir a construção de um 

futuro estratégico e rentável para a Petrobrás e para o Brasil.
104

 

O fato é que algumas empresas internacionais apostaram efetivamente no modelo 

de contrato de prestação de serviços técnicos e operacionais à Petrobrás, com o intuito de 

ingressar no mercado brasileiro, até então um ilustre desconhecido pelo resto do mundo, 

conhecer suas características morfogeológicas e, quiçá, posteriormente, tirar vantagens em 

competições e licitações nacionais das jazidas brasileiras. Entretanto, as áreas disponibilizadas 

pelo governo federal para as empresas explorarem e executarem os contratos de risco não 

possibilitaram grandiosas descobertas, e o modelo do risco logo ruiu. 

Apenas com a promulgação do texto constitucional de 1988, com o estabelecimento 

do regime de monopólio pela União, vedando a cessão ou concessão da atividade de 

exploração de petróleo e gás, e qualquer tipo de participação dos entes privados nessa 

atividade, é que o contrato de risco foi formalmente relegado no ordenamento jurídico 

brasileiro. Naquela ocasião, apenas os contratos de risco cuja viabilidade comercial tivesse 

sido declarada permaneceriam vigentes. 

Quintas e Quintans propugnam a ideia de que a partir do advento da Emenda 

Constitucional nº 09/95 passou a ser constitucionalmente possível a celebração de novos 

contratos de risco entre empresas e a União. Acertada opinião, haja vista que a EC 09/95, em 

instante algum, exigiu o modelo concessão como mecanismo único e exclusivo para a outorga 

das atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural. A referida emenda apenas 

permitiu a contratação de empresas privadas pela União, e nada mais disse. Não exigiu 

concessão, nem partilha, nem muito menos proibiu os contratos de riscos. 

 

2.1.2 Contrato de concessão 
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A partir de então se dedica ao modelo contratual vigente no país desde 1997, que 

regulou, e ainda regula, as licitações de blocos e jazidas de petróleo realizadas desde a 

primeira rodada de licitações. 

Diante do surgimento de um incipiente setorial do viés jurídico, denominado por 

alguns doutrinadores de direito do petróleo
105

, desde o final do século passado, assim como 

ocorreu na década de 80 com o direito ambiental e na de 90 com o direito do consumidor, o 

debate sobre a atividade petrolífera vem ganhando contornos mais interessantes, instigantes e 

merecedores de boa dose de atenção de seus estudiosos. 

Referido tema é causa de discussão fervorosa em muitos países, mormente os do 

Oriente Médio, onde despontam conflitos diversos entre os Estados produtores e as empresas 

privadas diretamente ligadas ao setor. Tais conflitos permitiram na década de 60 a criação da 

OPEP – Organização dos Países Exportadores de Petróleo, como instrumento 

interinstitucional de defesa dos interesses estatais. A situação de discussão sobre o tema não 

parece muito distante do Brasil, ainda mais depois da reviravolta causada pela aprovação dos 

projetos de lei nº 5.938/09, 5.939/09, 5.940/09 e 5.941/09, definidores da nova roupagem de 

regulação da atividade exploradora de petróleo e gás natural. 

Depois da criação da Petrobrás, em 1953, e após a crise do setor de energia ocorrida 

na década de 70, o governo Geisel deu o primeiro passo para instituir contratos de serviço 

com cláusula de risco, celebrados com empresas privadas interessadas na exploração do 

petróleo no país.
106

 Após a Constituição de 1988, restabeleceu-se o regime monopolista a 

cargo da União, desta feita regulado pelo art. 177 do texto constitucional, extinguindo os 

contratos de risco, até chegar a Reforma do Estado, estatuída pela EC 09/95, e a edição da lei 

9.478/97, estabelecendo os contratos de concessão como modalidade contratual da exploração 

da atividade. 

Vale frisar: a Constituição Federal de 1988 não estabeleceu expressamente o 

contrato de concessão para as atividades relacionadas ao petróleo e ao gás-natural. Quem o 

fez foi a lei 9.478/97. Anteriormente ao advento desta lei, os contratos de concessão eram 

previstos pelo texto constitucional somente para os setores elétrico e minerário. Daí refuta-se, 

de plano, possível questionamento sobre a possibilidade de se alterar, via lei ordinária, a 

                                                 
105

 Marilda Rosado define Direito do Petróleo como sendo “um conjunto de temas e questões do campo 

minerário, que, pela especificidade de sua economia, amplitude e complexidade de seus efeitos, exige 

delimitação de conteúdo e fixação de um marco de referência metodológico”. RIBEIRO, Marilda Rosado de Sá. 

Direito do Petróleo: as ‘joint ventures’ na indústria do petróleo. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 05. 
106

 MENEZELLO, Maria D’Assunção Costa. Ob. cit., p. 381. 



82 

tipologia contratual já estabelecida, pois fica evidenciado e evidente que a matéria, a definição 

do tipo de contrato de exploração e produção de petróleo, é de cunho eminentemente 

infraconstitucional.  

Os instrumentos administrativos de outorga para exercício de atividade econômica 

referente a petróleo e gás natural no Brasil podem ser subdivididos em autorizações e 

contratos. As primeiras consistem em uma outorga do Estado, ou seja, um ato administrativo, 

autorizando a companhia a atuar nas fases de refino, distribuição e revenda de petróleo e/ou 

gás natural, sendo regida, eminentemente, pelas regras de direito público. Os contratos, no 

Brasil estabelecidos na modalidade concessão a partir de 1997, via de regra, são celebrados 

entre o Estado e uma empresa de petróleo, nacional ou estrangeira, com a finalidade de definir 

as obrigações decorrentes da outorga dos direitos de pesquisa e aproveitamento das jazidas. 

No país, desde a lei federal nº 9.478/97, vigora o modelo contratual da concessão, também 

conhecido como modelo tax and royalty, para as etapas iniciais da cadeia produtiva. 

Inicialmente convém ressaltar alguns pressupostos e conceitos mais básicos em 

direito do petróleo. Bacias sedimentares são formadas por blocos, e estes, por jazidas. Todos 

três são propriedades exclusivas e inalienáveis da União (entendimento do art. 176 da CF/88) 

e o que se defere tão apenas ao concessionário é o direito de explorar a atividade e de obter a 

propriedade do produto da lavra (atividade), que não se confunde com jazida (reservatório ou 

depósito já identificado e possível de ser posto em produção – art. 6º, XI, lei 9.478/97). 

Citado monopólio, é bem necessário afirmar, não se confunde com privilégio, como 

bem afirma a boa doutrina administrativista pátria.
107

 Monopólio, nesse sentido, significa 

“atribuição conferida ao Estado para o desempenho exclusivo de certa atividade do domínio 

econômico”, ou seja, ele possui natureza jurídica de “atuação interventiva” direta ou indireta, 

de caráter exclusivo. Privilégio, por sua vez, retrata uma delegação especial do direito de 

explorar determinada atividade econômica, logo, para Carvalho Filho, “só quem tem o 

monopólio tem idoneidade para conceder privilégio.”
108

 

A atividade de produção de petróleo até sua composição derivada que chega aos 

consumidores finais, como a gasolina, caracteriza-se por dois setores distintos, denominados 

upstream e downstream. O primeiro compreende as atividades de exploração e produção, e o 

segundo, as de refino, transporte e terminais. Mais uma diferenciação pertinente: as atividades 
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do upstream são outorgadas aos particulares no Brasil, atualmente, por meio de contratos, já 

as demais atividades pertinentes ao downstream, por autorizações. 

Por outro lado, mister atentar para a distinção entre exploração e explotação. O 

termo exploração, em geologia, relaciona-se à fase de prospecção, ou seja, a fase de busca e 

reconhecimento da ocorrência dos recursos naturais, e estudos para determinar se os depósitos 

podem ter valor econômico. A explotação é a retirada do recurso com máquinas adequadas, 

para fins de beneficiamento, transformação, utilização e comercialização.  

Outra distinção relevante a ser levantada após o advento da Lei do Petróleo de 1997 

e que vale a pena destacar nesse instante é que a exploração e produção de petróleo e 

derivados e gás natural são típicas atividades econômicas, e não serviços públicos, como o é, 

por exemplo, a distribuição de gás canalizado.
109

 

Quando do julgamento das ADIs 3.273 e 3.366, atacando a validade constitucional 

de dispositivos da lei 9.478/97, o STF defendeu a constitucionalidade da Lei do Petróleo, e já 

aí se fazia referência a um tema que configura também uma das questões mais polemizadas 

neste momento atual de mudança de normas, consistente na questão da propriedade do 

produto da lavra quando a atividade fosse exercida por empresas particulares. 

O ex-ministro do STF, Eros Roberto Grau, na elaboração do seu minucioso voto, já 

entendia pela possibilidade jurídica de que o produto da exploração particular pertencesse a 

este, e não ao Estado
110

, desde que pagos fossem os royalties devidos, sem ofender o 

monopólio da atividade (só a atividade estaria sujeita ao monopólio, e não a propriedade do 

produto da lavra). Noutras palavras: segundo o pensamento do ex-ministro, a propriedade 

pode ser transferida, pois esta não estaria sujeita a monopólio, já que para o autor falar em 

monopólio de propriedade é cometer equívoco por redundância. Para explicar esse 

pensamento truncado, Grau afirma: o contratado detém a propriedade do produto, mas não é 

titular da sua livre disponibilidade.
111

 Menezello ainda destaca que “o petróleo só passa à 

propriedade da empresa concessionária após a medição promovida pela ANP”.
112

 

Resumida e esclarecedoramente a questão se apresenta nos seguintes termos: a 

propriedade do produto da exploração e produção da atividade petrolífera pertencem sim à 

empresa concessionária, segundo os ditames da lei 9.478/97, declarada constitucional pelo 
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STF, pois todas as atividades são desenvolvidas por conta e risco do concessionário, que 

apenas adquire, no formato da concessão estipulada pela citada lei, a propriedade dos recursos 

petrolíferos. 

Todavia, é exatamente nesse ponto que a lei 12.351/10 vai alterar a sistemática da 

propriedade do produto final da atividade, que passaria a ser não mais exclusivamente da 

empresa exploradora em sua totalidade, e sim, também e em parte, do Estado, configurando 

exatamente aí a partilha do resultado da produção. 

Outra característica relevante do contrato de concessão é que a concessão 

geralmente ocorre em áreas de grande extensão horizontal e pode durar vários anos. Como um 

dos seus principais defeitos estava a possibilidade de surgimento de vários conflitos entre as 

partes porque a decisão sobre a produção de petróleo escapava do concedente e se 

concentrava nas mãos do concessionário, que controlava o volume da produção e, 

consequentemente, o preço do óleo e do gás. 

Além da propriedade dos hidrocarbonetos produzidos e seus respectivos direitos de 

comercialização, o contrato de concessão caracteriza-se por gerar direitos exclusivos de 

perfuração e produção na área concedida e pelo direito de exportação da produção por parte 

do concessionário desde autorizado pela ANP. 

 

2.1.2.1 Discussão sobre a natureza jurídica da concessão 

 

Em relação à natureza da atividade econômica, para Carlos Ari Sundfeld, a 

exploração é atividade preliminar, antecedente à produção, ligadas por um mesmo 

instrumento de outorga, qual seja, um contrato de concessão.
113

 Essas atividades, a exploração 

e a produção, são outorgados por contrato de concessão, e as demais atividades, como refino, 

transporte e comercialização, são outorgadas por autorizações, atos administrativos precários 

e discricionários. Saliente-se que a essa concessão não se aplica a lei geral das concessões (lei 

federal nº 8.987/95), por se tratar de concessão de atividade econômica, e não de serviço 

público.
 114
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O contrato de concessão é fruto de uma necessidade estratégica para a exploração e 

produção do petróleo, ainda na esteira de Sundfeld, pelo fato de estarem envolvidos recursos 

escassos, como os são as jazidas petrolíferas.
115

 O que resta indagar nesse momento de 

mudança é se, de fato, como sustenta o governo federal, os contratos de concessões precisam 

ser substituídos por contratos de partilha; se realmente o tamanho e a grandiosidade do Pré-

Sal são razões suficientes para eliminar o risco da exploração por particulares, exatamente 

como são sustentados na tese governista, ensejando, portanto, a implicação do contrato de 

partilha, pelo qual, via de regra, o produto da atividade exploradora pertenceria em parte ao 

particular e em parte ao Estado. 

O contrato de concessão petrolífera, no modelo ainda vigente estabelecido pela lei 

9.478/97, definitivamente não reflete uma concessão de serviço público, e sim contrato de 

concessão de atividade econômica, visando à exploração e produção do petróleo.
116

 Alexandre 

de Moraes, de sua banda, afirma se tratar de um contrato de concessão de exploração de bem 

público, mas praticamente com o mesmo sentido de atividade econômica: 

 

Dessa forma, trata-se de concessão de exploração de bem público. Assim, 

estabeleceu-se um novo regime jurídico para concessões, visando a exploração da 

atividade econômica no campo petrolífero, cujas normas legais apresentam algum 
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distanciamento das regras gerais estabelecidas para as concessões de serviço 

público.
117

      

 

A discussão acerca da natureza jurídica dos contratos de concessão de exploração 

da atividade petrolífera está um pouco distante de ser resolvida e pacificada ainda no meio da 

doutrina mais entendida. Para Aragão, se trata de um contrato de direito privado, que 

necessita de certa dose de cláusulas de ordem pública e de dirigismo estatal, não apenas no 

momento da sua celebração, como também durante sua execução.
118

 

Caio Tácito, de seu turno, entende a concessão como um contrato de direito público, 

embora o regime monopolista deva sofrer graus de flexibilização.
119

 Já Paulo Valois, sem se 

posicionar, reconhece a celeuma da seguinte forma 

 

A doutrina se posiciona das mais variadas formas, desse modo, a quem diga 

que o referido contrato tem natureza de concessão de serviços públicos, serviço de 

utilidade pública, exploração de bem público, acordo de desenvolvimento 

econômico, de exploração de atividade econômica e até de relação regida pelo 

direito internacional.
120

     

 

De fato, parece um problema afirmar que esses contratos de concessão de 

exploração da atividade petrolífera têm natureza de direito público ou de direito privado.
121

 

Alguns sustentam, como visto, o caráter privatístico da situação por se tratar de atividade 

econômica, e outros defendem a tese publicista com argumentos de se tratar de atividade ou 

bens monopolizados pelo poder público por razões específicas de interesse público.  

Aqui são acolhidas a doutrina de Sundfeld e de Menezello, por um lado, e de 

Alexandre de Moraes, do outro: trata-se de um contrato de concessão para exploração de 

atividade econômica, regido pelo direito público, mas com doses de influência do direito 

privado, haja vista o poder interventivo e regulador da ANP na confecção dos contratos, com 

a possibilidade de adoção de boas práticas internacionais, na imposição de certas cláusulas e, 
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sobretudo, por se tratar de um contrato administrativo de concessão. Aragão defende a tese de 

se tratar de contrato regido pelo direito privado, posição com a qual não se pode concordar, 

haja vista se tratar de um contrato tipicamente administrativo, e, portanto, submetido 

precipuamente ao regime e às regras de direito público. 

Não obstante reconhecer-se a pontualidade e a existência dessa discussão, a rigor o 

que importa, de fato, “não é a natureza privada ou pública das concessões de exploração de 

atividades econômicas monopolizadas pelo Estado, mas sim os poderes concretamente 

conferidos pelo ordenamento jurídico à Administração Pública.” Nas palavras de Aragão, “o 

fator determinante será a disciplina legal reguladora de cada contrato, não a sua classificação 

abstrata e estéril como ‘público’ ou ‘privado’.”
122

  

Em sentido um pouco diferente de Aragão e se aproximando da concepção de 

Alexandre de Moraes, concluiu também Madeira, ao afirmar se tratar esse contrato de 

concessão de um típico contrato administrativo, sem paralelo algum no direito privado, sendo 

regido inteiramente pelo direito público, do tipo contrato de concessão de uso de bem 

público.
123

 

Assim, tem-se na concessão um contrato administrativo, regido eminentemente por 

regras de direito público, ao qual se aplicam, subsidiariamente, regras de direito privado, 

precedido de procedimento licitatório, em formas de rodadas de licitação. A estas se dedicarão 

alguns comentários a partir de então. 

 

2.1.2.2 As Rodadas de Licitação de blocos petrolíferos 

  

Os contratos de concessão são precedidos de procedimentos licitatórios específicos, 

através das Rodadas de Licitação, coordenados pela ANP e pelo CNPE – Conselho Nacional 

de Política Energética. Desde 1997, quando se estabeleceu o regime de partilha, foram 

realizadas 10 rodadas. A elas dedicam-se algumas linhas. Antes, porém, uma ressalva. Não se 

deve confundir as licitações realizadas pela ANP para conceder a exploração e produção de 

petróleo e gás, ocorridas sobre a modalidade leilão, com o procedimento simplificado de 

contratação de obras, serviços, compras e alienações, a ser realizado pela Petrobrás, com 
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arrimo no art. 67 da lei 9.478/97 c/c decreto 2.745/98. Este último não será ponto discutido 

neste trabalho. Segue-se pelas licitações realizadas pela ANP.  

Em 1998 ocorreu a chamada Rodada Zero, na qual a ANP permitiu à Petrobrás 

escolher, dentre as áreas em que já operava, aquelas em que gostaria de manter seus trabalhos, 

precedendo as licitações que ocorreriam nas demais rodadas. Nessa rodada 397 contratos de 

concessão entre a Agência Nacional de Petróleo (ANP) e a Petróleo Brasileiro S.A. 

(Petrobras) foram celebrados, sendo que 115 (cento e quinze) blocos se referiam a blocos que 

já estavam em fase de exploração, 51 (cinquenta e um) se referiam a campos em fase de 

desenvolvimento, isto é, de preparação do campo para a produção, como instalação das 

máquinas de extração, e tratamento e estocagem de óleo, e 231 (duzentos e trinta e um), 

àqueles campos em fase de produção. Essa rodada não configurou um procedimento 

licitatório propriamente dito, mas apenas em um mecanismo de outorga à Petrobrás dos 

campos nos quais a empresa desejaria manter a produção iniciada antes mesmo do advento da 

lei 9.478/97. 

Para as áreas em que a estatal já havia iniciado a produção antes do advento da lei 

9.478/97, o citado diploma concebeu direito adquirido em favor da Petrobrás, todavia, para as 

demais áreas outorgadas àquela sociedade comercial, o direito contratual ficou à mercê de 

requerimento da estatal para ratificação dos seus direitos e os contratos ficariam sujeitos a 

uma fase de exploração de três anos.
124

  

Passado cerca de um ano após essa distribuição, iniciaram-se, efetivamente, as 

licitações para as áreas tuteladas pela ANP, o que correspondia a 92,9% da área total das vinte 

e seis bacias sedimentares brasileiras, sendo que 7,1% eram mantidas pela Petrobrás.
125

 Até 

junho do ano de 2002 haviam sido realizadas 4 (quatro) rodadas licitatórias, ou rounds, onde 

foram negociados 157 (cento e cinquenta e sete) blocos, baseando-se a agência reguladora, 

dentre outros fatores para classificar os licitantes, no patrimônio líquido e na experiência da 

empresa a ser contratada na área de E&P. 

Na evolução desse processo licitatório, segundo ainda o pensamento de Wald na 

obra referida, merece destaque a progressiva entrada das empresas privadas brasileiras, 
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mormente aquelas que se associaram com a Petrobrás em momentos anteriores, tais como a 

Odebrecht, a Queiroz Galvão e a Marítima/Rainer. 

No primeiro leilão, onde foi colocada à disposição dos concorrentes uma área de 

aproximadamente 4.895 km², a Petrobrás e outras dez companhias internacionais arremataram 

doze blocos, “estando entre estas empresas integrantes dos grupos mundialmente líderes, 

como Exxon Mobil, Royal Dutch/Shell, BP Amoco Arco, Texaco e ENI”. Desses doze 

blocos, a sociedade anônima brasileira arrecadou cinco, nos quais um para exploração única e 

o restante em regime de parceria.
126

 

A segunda rodada foi caracterizada pelo alto índice de concessões celebradas em 

face do número de blocos licitados. Dos 23 (vinte e três) blocos, 21 (vinte e um) foram 

efetivamente concedidos. Diferentemente do ocorrido na primeira rodada, quando a maioria 

das empresas vencedoras foram sociedades de grande porte, a lista de 16 empresas vencedoras 

na segunda rodada inclui diversas empresas médias ou independentes. “Cinco empresas 

brasileiras foram vencedoras e tornaram-se concessionárias da ANP na Segunda Rodada de 

Licitações.”
127

 

Todavia, dessa fase inicial do regime de concessão, a terceira rodada também foi 

bastante proveitosa e produtiva, em termos de resultado final do processo licitatório, 

envolvendo desde áreas em águas ultra-profundas a blocos terrestres em bacias maduras. 

Eram cerca de 54 (cinquenta e quatro) blocos postos à licitação, desses 34 (trinta e quatro) 

foram concedidos, com 22 (vinte e duas) empresas vencedoras e com uma arrecadação de 

quase R$ 600 milhões em bônus de assinatura.  

Além disso tudo, faz-se mister afirmar que o sucesso das primeiras rodadas 

aumentou o número de participantes na 3ª, inclusive com a participação de pequenas e médias 

empresas, sob o incentivo da própria ANP. Wald assevera, entretanto, que apesar do sucesso 

econômico-produtivo desse round, foi esse leilão que revelou, ao menos em parte, certa 

saturação das áreas exploradas no sudeste do país, levando o aumento do interesse de explorar 

áreas na região nordeste. É óbvio, contudo, que essa afirmação ainda é anterior à descoberta 

do Pré-Sal, cujos efeitos seria levantar a atenção do mercado novamente para o sudeste e sul 

do país.  
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Na quarta rodada foram licitados 54 (cinquenta e quatro) blocos, sendo 15 (quinze) 

deles onshore, dos quais apenas 21 (vinte e um) foram concedidos, onde 35 (trinta e cinco) 

empresas, dentre elas a Petrobrás, manifestaram interesse nos blocos, mas apenas 14 

(quatorze) conseguiram contratar com a ANP algum deles. 

A quinta rodada de licitações, realizada em agosto de 2003, marcou a inauguração 

de um novo sistema de mecanismo de licitação de blocos exploratórios. A partir dela, as 

licitações passaram a dividir as bacias em setores, com um grid de tamanho pré-definido, 

sendo que o tamanho médio dos blocos variava de acordo com a latitude. Eliminou-se, 

outrossim, o Programa Exploratório Mínimo pré-definido pela ANP, e o Programa 

Exploratório passou a ser proposto pelas empresas, como parte das ofertas. Finalmente, a 

metodologia de avaliação foi modificada, sendo os pesos dos critérios redefinidos em 30 

(trinta) pontos para o bônus de assinatura, mais 30 (trinta) para o Programa Exploratório 

Mínimo, e 40 (quarenta) pontos para o compromisso mínimo com aquisição bens e serviços 

locais – conteúdo local -, sendo 15 pontos para a fase de exploração e 25 pontos para a etapa 

de desenvolvimento. 

 Com a divulgação do Pré-Sal, a Administração Pública federal editou a resolução 

nº 06, de 08 de novembro de 2007, através do Conselho Nacional de Política Energética, 

retirando 41 blocos de petróleo e gás natural da 9ª Rodada, em ação de cautela, sob o 

argumento, questionado por alguns doutrinadores, entre eles Marilda Rosado, de se tratar de 

área supostamente influenciada pelas novas descobertas, e que, portanto, deveria ser 

negociada e explorada sob uma nova roupagem contratual. 

Além dessa medida, as rodadas de licitação posteriores foram muito atingidas pelas 

inovações do Pré-Sal, pois o governo relutou em dar continuidade à 8ª Rodada, iniciada em 

2006 e interrompida por medidas liminares, e realizou a 10ª Rodada contando com apenas 

blocos localizados em terra (onshore). 

Posicionando-se contra a revogação ou anulação da 8ª Rodada, Marilda Rosado de 

Sá Ribeiro destaca, em seu minucioso parecer, que não há razão para anular a rodada, muito 

menos para revogar o procedimento licitatório. A revogação não seria possível para a autora, 

pois, segundo a lei 8.666/93, aplicável supletivamente aos contratos de concessão de petróleo, 

os dois pré-requisitos para a revogação, interesse público e superveniência de fato relevante, 

não estão configurados pelo anúncio de exploração de áreas do Pré-Sal. 



91 

Afirma ela que o interesse público não será violado pela continuidade da rodada, 

pois a tecnologia e o capital aplicados na exploração das novas áreas beneficiarão toda a 

coletividade, já que são mais do que conhecidos os altos riscos financeiros e tecnológicos do 

horizonte de águas tão profundas, e tantas são as particularidades da produção na área do Pré-

Sal. Ademais, continua a autora, a descoberta dessas novas reservas não constitui fato 

superveniente, apto a revogar a licitação, porque, com base em informações de especialistas 

no assunto, já no ano de “2004 se falava que nessas áreas estaria o futuro da indústria no 

Brasil.”
128

 

Por fim, vale destacar, todavia, em relação ao segundo ramo da atividade de 

petróleo no país, qual seja, a parte logística de transporte e de distribuição, a existência de 

certos focos de resistência à abertura do mercado downstream aos investimentos de empresas 

estrangeiras, pois, embora a edição de inúmeras portarias pela ANP, regulamentando o livre 

acesso aos dutos e terminais da Petrobrás, permanecem conflitos de interesses no cenário do 

setor produtivo, principalmente no tocante ao gás natural, vinculados ao gasoduto Bolívia-

Brasil.
129

 

Constata-se que através desse modelo de licitação em rodadas, grandes e 

complexas, envolvendo enormes quantias em dinheiro, abria-se o mercado para o capital 

estrangeiro, vigorando o regime de competição entre os participantes. Com o Pré-Sal esse 

regime de concorrência continuará vigente, mas sofrerá algumas atenuações, consideradas 

necessárias pelo Poder Público, mas bastante criticadas pela doutrina especializada, como se 

mostra adiante. Citadas atenuações dizem respeito à possibilidade de contratação da Petróleo 

Brasileiro S.A. em casos específicos para a exploração e produção de petróleo e gás natural 

sob o regime da cessão onerosa, dispensando o procedimento licitatório, além de outras 

hipóteses de contratação direta da empresa estatal brasileira. 

 

2.1.2.3 Unitização e arbitragem nos contratos de E&P 

 

Os institutos da unitização, também conhecido por individualização da produção, 

estabelecido entre os artigos 33 a 41 da lei federal 12.351 de 2010, e da arbitragem, prevista 

no art.29, inciso XVIII da citada lei, referindo-se especificamente ao regime de partilha, e no 
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art. 43 da lei 9.478/94, em referência aos contratos de concessão, vigem no sistema de 

produção de petróleo e gás natural no país, merecendo destaque daqueles que se debruçam 

sobre o tema. Neste trabalho destacam-se algumas linhas ao tema em razão da importância 

desses institutos no desenvolvimento da atividade E&P e nos contratos petrolíferos celebrados 

no país. 

A arbitragem vem ganhando muito espaço no direito do petróleo e na regulação dos 

contratos firmados no desenvolvimento desta atividade econômica. Em princípio, nas relações 

entre Estado hospedeiro e empresas particulares estrangeiras deve preponderar a preferência 

pela arbitragem internacional, sendo o órgão julgador, preferencialmente, de um país neutro, 

haja vista que cada parte tende a sentir desconfiança com relação aos tribunais da outra 

parte.
130

 Entretanto, essa escolha por árbitros internacionais, em alguns regimes produtivos, 

como, por exemplo, a América Latina, depara-se com alguns obstáculos montados por 

pensamentos mais ortodoxos e tradicionais de alguns países produtores. 

Embora amplamente consagrada como mecanismo de resolução de conflitos de 

interesses nos contratos petrolíferos, a arbitragem também pode se configurar como fator de 

preocupação entre as partes contratantes, principalmente em relação às cláusulas de resolução 

de controvérsias, em face da tendência de o Estado hospedeiro e a empresa estatal buscarem 

submeter esses impasses à jurisdição de seus juízes e tribunais, enquanto as IOCs atuantes 

protegerem seus objetivos através de órgãos jurisdicionais de países com tradição no ramo do 

petróleo. 

Terri Griffiths e Timothy Tyler ponderam sob condições e aspectos aos quais as 

partes contratantes em um acordo de arbitragem nos contratos petrolíferos devem se ater, 

visando a encarar esse mecanismo de resolução de conflitos como um instrumento realmente 

eficaz. Entre essas condições e aspectos destacam-se a necessidade de reconhecer, 

previamente, os tipos de disputas contratuais possíveis, se meramente jurídicas ou se 

envolvem conhecimentos técnicos e fáticos da realidade da indústria de petróleo no país; 

necessidade de saber onde se localizam os bens e recursos da outra parte contratante para 

satisfazer eventuais demandas executivas e satisfativas; conhecimento suficiente das normas 

jurídicas aplicáveis ao tema, dentre outros.
131
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O risco de tendências na tomada de decisões pode ser minimizado se forem levadas 

em consideração questões como essas acima apontadas, pois o conhecimento minucioso sobre 

todo o pano de fundo circundante ao processo da tomada das decisões, inclusive as arbitrais, 

fortalece a defesa dos interesses das partes, principalmente para as empresas internacionais 

que se aventuram em países estrangeiros. 

Griffiths e Tyler assim também entendem ao afirmarem que a concentração apenas 

sobre as questões fiscais e financeiras pode ensejar o surgimento de processos judiciais longos 

e demorados, e que, portanto, esmiuçar as cláusulas contratuais e as não contratuais consiste 

em providência elementar no trato da arbitragem, instrumento frequentemente utilizado pelas 

partes nos contratos de óleo e gás, já que, como dito nesse trabalho, as empresas estrangeiras 

evitam instaurar processos judiciais na hometown da outra parte.
132

 

Vale destacar que esse receio de práticas tendenciosas na indústria petrolífera 

verifica-se, sobretudo, em países da América Latina, onde os países envolvem-se em ondas de 

nacionalismo das fontes energéticas, principalmente as não renováveis, deixando as reservas 

energéticas nas mãos das empresas estatais – NOCs -, postura que tende a afastar 

investimentos estrangeiros. Com base na Calvo Doctrine, doutrina anti-intervencionista 

amplamente adotada para impedir o apelo a tribunais estrangeiros em discussões e litígios 

entre, de um lado, um governo e uma empresa de petróleo estatal, e, de outro lado, as 

companhias internacionais atuantes naquele país, os estados latinos se distanciaram, durante 

décadas, das cortes de arbitragem internacional. 

Nos últimos anos, contudo, de maneira paulatina, os países da América Latina vêm 

sentindo necessidade de atrair investimentos estrangeiros para seus mercados petrolíferos 

locais, razão pela qual o espaço para aplicação da arbitragem internacional começou a ficar 

mais aberto ao capital estrangeiro mediante a edição de legislações prevendo a arbitragem 

como mecanismo de solução de controvérsias, assim como ocorreu com a legislação brasileira 

de 1997 e de 2010.
133

 Todavia, destacam Alexia Brunet e Juan Augustin, esse arcabouço 

favorável à aplicação da arbitragem internacional não se presta de maneira suficiente, pois há 

ainda na América Latina políticas protecionistas desencorajando o uso da arbitragem nesses 

                                                                                                                                                         
business perspective: AAPG, p. 187–198. Disponível em: 

<http://www.mayerbrown.com/publications/article.asp?id=1244&nid=6.> Acesso em: 19 mar. 2011. 
132

 Idem. Ibdem, p. 187. 
133 BRUNET, Alexia; LENTINI, Juan Agustin. Arbitration of international oil, gas and energy disputes in Latin 

America. Northwestern Journal of International Law and Business. vol 27, n. 591, 2007. Disponível em: 

<http://www.law.northwestern.edu/faculty/visiting/brunet/papers/arbitration.pdf>. Acesso em: 24 mar. 2011. 



94 

países, impedindo, consequentemente, o investimento maciço do capital estrangeiro no setor 

petrolífero, sobretudo quando se fala de questões como nacionalização das reservas e 

segurança energética. 

Vale destacar que embora Bruno Salama tenha uma visão otimista sobre a 

utilização da arbitragem no Brasil, destacando a importância da adoção desse instituto, não só 

no país, mas por todo o mundo, em virtude da possibilidade de diminuição dos custos de 

transação e da especialidade das decisões em matérias mais técnicas, bem como pelo aumento 

da competitividade entre a jurisdição pública e a privada, estimulando inovações nos sistemas 

jurisdicionais mais eficientes
134

, os países da América Latina apresentam certa resistência na 

aceitação das decisões das cortes arbitrais, mormente as internacionais, como demonstrado 

por Brunet e Augustin. 

Percebe-se desse quadro que o instituto da arbitragem, que continua sendo previsto 

pelo atual sistema de regulação da atividade econômica de exploração e produção de petróleo, 

seja no modelo da concessão, seja no modelo da partilha, requer atenção e cuidados 

específicos para aqueles que dele dispõem, mormente quando se tem em vista o risco de 

parcialidade de tribunais locais e ou de julgadores tendenciosos. 

Além da arbitragem outro instituto jurídico de extrema importância para a indústria 

de petróleo, gás e outros hidrocarbonetos fluidos é a cláusula de unitização, denominada pelo 

legislador brasileiro de cláusula de individualização da produção.  

Como dito alhures, a unitização teve sua origem nos Estados Unidos, e corresponde 

à exploração conjunta de uma reserva petrolífera entre duas ou mais empresas, onde o 

concessionário de um campo de produção que se estende por blocos vizinhos explorados por 

outros concessionários se une a estes no processo produtivo. 

Individualizar a produção corresponde a uma obrigação de cooperação, regra 

encontrada no direito internacional, de caráter político, que exige o dever de notificação do 

concessionário e o dever de abstinência de explotação em depósitos de óleo e gás sob a 

exploração de outra empresa sem a devida negociação prévia. 

A unitização estava regulada no artigo 27 da lei 9.478, que estabelecia a 

necessidade de celebração de acordo de individualização da produção quando um 

determinado campo, sob a concessão de uma certa empresa, se entendesse para um bloco 
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explorado por outra empreendedora, cabendo à ANP, com base em laudo arbitral, em casos de 

inexistência de acordo entre as empresas envolvidas, determinar como seriam distribuídos os 

direitos e obrigações das concessionárias envolvidas nessas situações. 

Entretanto, a lei 12.351/10 revogou o aludido dispositivo e regulou o tema com 

maior propriedade e abrangência. Primeiramente, tratou o referido diploma de conceituar 

individualização da produção como sendo o procedimento que visa à divisão do resultado 

obtido 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 do bloco 

concedido ou contratado sob o regime de partilha de produção”, ou seja, toda vez que uma 

jazida de petróleo, gás natural ou outro hidrocarboneto fluido ultrapassar os limites físicos 

estipulados no contrato de partilha ou na concessão (art. 2º, inciso IX). 

Tamanha a importância da individualização que o texto normativo acima descrito 

passou a considerar como causa apta a extinguir o contrato partilha a recusa das partes em 

celebrar a unitização (art. 32, inciso VI). A lei, no tocante à unitização, aplica-se igualmente 

aos contratos de partilha e aos de concessão. 

O acordo da individualização da produção será regulado pela Agência Nacional de 

Petróleo, estipulando a parte de cada empresa na produção individualizada, bem como 

hipóteses e condições de revisão da unitização, plano de desenvolvimento e mecanismo de 

resolução de controvérsias (art. 33, I a III). 

Em síntese, essas regras regulam o regime especial de exploração e produção de 

petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos no Brasil quando verificadas as maiores 

extensões das jazidas concedidas pelo governo a uma determinada empresa, precisamente 

quando essas extensões atingem jazidas e blocos explorados por outras empreendedoras, que, 

devido à importância que ganhou no meio jurídico o setor petrolífero, merece atenção dos 

doutrinadores nacionais, sendo, inclusive, alvo de ampla reforma com o advento do novo 

arcabouço legal de regulação do setor. 

 

2.1.3 Contrato de partilha 

 

A partir de então o presente trabalho dedicar-se-á ao modelo contratual vigente nas 

áreas concedidas do Pré-Sal, ou outras consideradas pelo governo federal como áreas 

estratégicas, a partir do ano de 2010, quando editada a lei nº 12.351/10. 
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Atualmente, além do modelo de concessão estipulado na lei 9.478/97, existem no 

direito internacional, como visto páginas atrás, mais dois tipos de contratos para possibilitar a 

exploração e produção de petróleo e gás natural, o contrato de serviço com cláusula de risco 

(risk service contract), adotado no país na década de 70 e 80, como asseverado em linhas 

acima, e o production sharing agreement – PSA, ou, simplesmente, contrato de partilha, cujo 

modelo foi aplicado no Brasil com o advento do Pré-Sal.  

Há também outros mecanismos de contratação, como, por exemplo, as leases e as 

licenças, entretanto, como já referido, o escopo do presente trabalho é abordar mais 

profundamente apenas os modelos do contrato de risco, do contrato de concessão e do 

contrato de partilha, que constituem os modelos característicos da produção brasileira ao 

longo de sua história. 

Preliminarmente, não se pode olvidar trecho do voto de Eros Grau no julgamento 

das ADIs nº 3.273 e 3.366, relativas à lei 9.478/97, para afastar a tese da inconstitucionalidade 

da mudança paradigmática, saindo do contrato de concessão e indo para a produção 

partilhada. Não é a Constituição Federal de 1988 que estipula a concessão, mas a lei ordinária 

federal de 1997, logo não é impossível juridicamente a alteração feita pelo legislador para o 

contrato de partilha.  

Segundo Eros Grau, a escolha do tipo de contrato a ser celebrado para as atividades 

E&P “é, sem dúvida, opção política”.
135

 Portanto, qualquer questionamento sobre a 

viabilidade dessa evolução, sob o argumento da inconstitucionalidade do modelo de partilha, 

é, pretensamente, descabido, pois, como aludiu o referido ministro aposentado na mesma 

passagem, “a opção pelo tipo de contrato a ser celebrado com as empresas que vierem a atuar 

no mercado petrolífero não pertence ao Poder Judiciário: este não pode se imiscuir em 

decisões de caráter político.”  

Historicamente falando pode-se encontrar na Venezuela, no ano de 1948, uma 

referência tipológica ao modelo de produção partilhada, pois o país latino-americano havia 

promovido revisões em suas outorgas visando a aumentar a participação do Estado na renda 

petrolífera, pelo que se denominou de contrato fifty-fifty, “através do qual a empresa, em caso 

êxito exploratório, ficaria com 50% do petróleo, partilhando a metade restante com o país 

hospedeiro.”
136
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As principais características do PSA, no entendimento de Marilda de Sá Ribeiro, 

compreendem: 

a estatal do país hospedeiro tem participação na administração e a empresa privada, 

geralmente uma International Oil Company – IOC, assume o risco da parte técnica e 

financeira da operação em uma determinada área sob contrato; a produção pertence 

ao país hospedeiro; após a recuperação dos custos, a produção é rateada entre a 

estatal e a IOC, de acordo com percentual predeterminado; a renda da IOC é sujeita 

a tributação; os equipamentos e instalações são propriedade do país hospedeiro
137

  

 

O modelo brasileiro adotado a partir da lei 12.351/10 não destoa muito das 

características acima apontadas pela autora. Veja-se. 

A participação da empresa estatal na administração da exploração restou garantida 

pelo art. 4º daquele diploma legal, combinado com a alínea “c”, do inciso III, do art. 10 e o 

art. 20 da mesma lei, aduzindo ser a Petrobrás a operadora de todos os blocos contratados sob 

o regime de partilha de produção, sendo-lhe assegurada, a este título, participação mínima, 

que não será inferior a 30%, no consórcio previsto no art. 20, celebrado entre a empresa 

privada parceira vencedora da licitação, a Pré-Sal Petróleo S.A. e a própria Petrobrás. 

Duas evidências jurídicas se sobressaem nesse instante: a figura do operador e a 

figura do consórcio. O operador de todos os contratos de partilha é sempre a Petrobrás, na 

condição de 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, sendo que o contratado será a própria Petrobrás, quando vencedora 

da licitação ou quando houver sua contratação direta, ou o consórcio por ela constituído com 

o vencedor privado da licitação realizada pela ANP para outorga do desenvolvimento da 

atividade (art. 2º, incisos VI e VII) e com a Pré-Sal Petróleo S.A. 

Já o consórcio, previsto pela lei 12.351/10, entre os art. 19 e 26, estará presente à 

frente de todos os contratos de partilha celebrados pela União, com participação da Pré-Sal 

Petróleo S.A., na condição de representante dos interesses da União. Além dessa empresa 

pública, figura garantida nos consórcios em epígrafe, também deles participarão, 

obrigatoriamente, a Petrobrás, tanto quando for contratada diretamente, sem a realização de 

licitação, ou como no caso de ser vencedora isolada da licitação (art. 19).  

Já quando o vencedor da licitação for outra empresa privada aí participarão do 

consórcio, além dela, a Pré-Sal Petróleo S.A., como gestora dos interesses da União, e a 
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Petrobrás, como operadora, sendo garantida a essa sociedade mista a participação mínima de 

30% no consórcio (art. 10, III, “c”, lei 12.351/10). Nesse caso, o consórcio será regido pelas 

normas estatuídas na Lei das S.A. (lei federal nº 6.404/76) e será administrado pelo seu 

comitê operacional (art. 22, lei 12.351/10). 

É certo também que no consórcio em questão, segundo os dispositivos do art. 20, e 

seus incisos, da lei 12.351/10, a participação da Petrobrás implicará sua adesão às regras do 

edital e à proposta vencedora, sendo que os direitos e as obrigações patrimoniais da NOC e 

dos demais contratados serão proporcionais à sua participação e que o contrato de constituição 

de consórcio deverá indicar a Petrobrás como responsável pela execução do contrato, sem 

prejuízo da responsabilidade solidária das consorciadas perante o contratante ou terceiros 

interessados. 

O risco da operação, exploração, avaliação, desenvolvimento e produção 

decorrentes dos contratos de partilha, por sua vez, não será da União, pois os custos e os 

investimentos para a execução do contrato correm à conta do parceiro privado. Entretanto, o 

parágrafo único do art. 6º daquele diploma legal diz de maneira peculiar que 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. 

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 antes da 

realização da licitação, sendo que a própria Petrobrás poderá ser contratada diretamente para 

realizar tal tento (art. 7º e parágrafo único). 

Conforme as disposições legais aprovadas no fim de 2010, o modelo brasileiro de 

partilha de produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, vem definido 

no art. 2º, inciso I, da lei 12.351/10. In verbis:  

 

Art. 2º Para os fins desta Lei, são 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 apropriação do custo em óleo, 

do volume da produção correspondente aos royalties devidos, bem como de parcela 
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do excedente em óleo, na proporção, condições e prazos estabelecidos em 

contrato;
138 

 

Por sua vez, o art. 8º da mesma lei autoriza a União, por intermédio do Ministério 

de Minas e Energia, celebrar os contratos de partilha de produção diretamente com a 

Petrobrás, dispensada a licitação (inciso I), ou mediante licitação na modalidade leilão (inciso 

II), cabendo a gestão desses contratos à Pré-Sal Petróleo S.A., que 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 (§§ 1º e 2º). 

O contrato de partilha é dividido em duas fases, a de exploração, incluindo as 

atividades de avaliação, e de produção, incluindo as atividades de desenvolvimento. Vale 

destacar que esse tipo de contrato só se refere à produção e exploração de petróleo, gás natural 

e outros hidrocarbonetos fluidos, não se estendendo a qualquer outro recurso natural 

possivelmente descoberto na área explorada. 

Entre as principais cláusulas desse tipo contratual destacam-se a indicação das 

garantias a serem prestadas pelo contratado parceiro, bem como o seu direito à apropriação do 

custo em óleo, em caso de descoberta comercial. Além dessas têm-se também como 

estipulações contratuais fundamentais o prazo de duração da fase de exploração e as 

condições para sua prorrogação, o programa exploratório mínimo e as condições para sua 

revisão, a obrigatoriedade de o contratado fornecer à ANP e à Pré-Sal Petróleo S.A. dados e 

informações relativos à execução do contrato, os critérios para devolução e desocupação de 

áreas pelo contratado, inclusive para a retirada de equipamentos e instalações e para a 

reversão de bens, o prazo de vigência do contrato, limitado a 35 (trinta e cinco) anos, e as 

condições para a sua extinção. 

A nova lei também permitiu a cessão de direitos e deveres oriundos dos contratos 

de partilha, desde que haja 1ª) prévia e expressa autorização do Ministério de Minas e 

Energia, ouvida a ANP, preservando o projeto contratual, 2ª) atendimento por parte do 

cessionário, dos requisitos técnicos, econômicos e jurídicos estabelecidos no contrato, e 3ª) 

                                                 
138

 BRASIL. Presidência da República. Lei federal nº 12.351/10. 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; cria o Fundo Social - FS e dispõe sobre sua estrutura e fontes de recursos; altera 

os dispositivos da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997; e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12351.htm>. Acesso em: 18 jan. 2011. 



100 

exercício do direito de preferência dos demais consorciados, na proporção de suas 

participações no consórcio (art. 31).  

A Petrobrás não poderá ceder sua participação quando houver obtido outorga para 

desenvolver a atividade mediante dispensa de licitação (art. 31, parágrafo único). Enquanto 

operadora dos contratos de partilha, essa sociedade de economia mista deverá, entre outras 

obrigações, informar ao comitê operacional e à ANP, no prazo contratual, a descoberta de 

qualquer jazida de petróleo, de gás natural, de outros hidrocarbonetos fluidos, deverá também 

realizar a avaliação da descoberta de jazida de petróleo e de gás natural nos termos do plano 

de avaliação aprovado pela ANP, e adotar as melhores práticas da indústria do petróleo, 

obedecendo às normas e aos procedimentos técnicos e científicos pertinentes e utilizando 

técnicas apropriadas de recuperação, objetivando a racionalização da produção e o controle do 

declínio das reservas (art. 30). 

Em síntese, são essas as características mais gerais do modelo brasileiro de partilha 

de exploração e produção de petróleo, valendo anotar que essa partilha só ocorre em terrenos 

onde se localizem as jazidas do Pré-Sal, ou em áreas consideradas como estratégicas para o 

governo federal. 

Na Noruega, o modelo inicialmente adotado previa a obrigatória associação da 

empresa privada outorgada com a empresa estatal, que teria garantido 50% de participação na 

outorga da exploração e produção da atividade, valor esse que, posteriormente, passou a ser 

negociável na celebração do contrato.
139

 

Os contratos de partilha de produção se diversificaram bastante entre os países do 

mundo, variando de país a país, havendo os modelos de partilha da Indonésia, da Angola, por 

exemplo, que são diferentes entre si. Esses contratos vêm evoluindo, pois o modelo indonésio, 

que resguardava 40% do valor total da produção para as despesas do investidor na forma de 

custo óleo, pelas condições de atratividade do país, entre outros fatores, determinou com o 

tempo o aumento desse percentual, chegando a 80 e até 100%. 

No Brasil, com a edição da lei 12.351/10, em 22 de dezembro de 2010, o contratado 

exercerá, por sua conta e risco, as atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento e 
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produção, e nos casos de descoberta comercial, será ressarcido em seus custos e receberá 

parcela do excedente em óleo, conforme estabelecido no contrato e disposto nos arts. 2º, II e 

III, 5º, 6º e 43 da citada lei. 

O critério fundamental para a definição da proposta mais vantajosa para vencer a 

licitação, realizada sempre na modalidade leilão (excetuando-se, por óbvio, os casos de 

outorga direta à Petrobrás) é a maior participação da União na produção petrolífera. 

Especificamente, considerar-se-á vencedora a proposta que oferecer o maior excedente em 

óleo em favor da União, respeitando-se os percentuais mínimos estipulados pelo CNPE – 

Conselho Nacional de Política Energética – referente a essa oferta.  

Nos termos do art. 18 da nova lei, o julgamento da licitação identificará a proposta 

mais vantajosa segundo o critério da oferta de maior excedente em óleo, profit oil, para a 

União, respeitado o percentual mínimo definido pelo CNPE, enquanto que nos arts. 40 a 42 da 

lei 9.478/97, no modelo da concessão contratual, a proposta mais vantajosa surgirá segundo 

critérios objetivos, estabelecidos no instrumento convocatório, com fiel observância dos 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e igualdade entre os 

concorrentes, levando-se em conta, além de outros critérios estipulados no instrumento de 

convocação, o programa geral de trabalho, as propostas para as atividades de exploração, os 

prazos, os volumes mínimos de investimentos, os cronogramas físico-financeiros, e as 

participações governamentais referidas no art. 45, sendo que, no caso de empate, a licitação 

será decidida em favor da Petrobrás, quando esta concorrer não consorciada com outras 

empresas. 

Dessa forma, como dito na exposição de motivos do projeto de lei que deu origem à 

lei 12.351/10, citada mais acima, a União deterá maior capacidade de dispor do excedente de 

petróleo e do gás extraídos que permanecerão sob sua propriedade, disciplinando, assim, 

integralmente e com maior autonomia, sua política de comercialização de forma a assegurar 

melhores condições para desenvolvimento da indústria do país e garantir o desenvolvimento 

do mercado interno em momentos de maiores crises. 

 

2.1.3.1 Principais críticas à adoção do modelo no Brasil 

  

Ocorre que parte da doutrina especialista no assunto rechaça a necessidade de 

alteração do modelo de exploração da atividade petrolífera no Brasil, baseado no instituto 
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jurídico da concessão, sob o amparo da maior gama e variedade de argumentos possíveis. 

“Acreditamos que o atual modelo regulatório brasileiro é capaz de regular satisfatoriamente 

os horizontes do pré-sal e que os modelos alternativos propostos possuem riscos substanciais 

de insucesso”.
140

  

A tese defendida por esses autores coaduna-se aos preceitos privatísticos da 

questão, olvidando os benefícios sociais, econômicos e jurídicos que podem ser resultantes da 

instituição do novo modelo legal de regulação da atividade E&P. Todavia, Baleroni e Pedroso 

Jr. não são os únicos a tecer críticas à opção do governo federal.  

Outro autor que não poupou críticas ao novo modelo é Carlos Ari Sundfeld. Após 

afirmar que o modelo brasileiro instituído desde o ano de 1997 obteve enorme sucesso no 

país, onde convivem atualmente a empresa estatal, Petrobrás, e empresas privadas, atuando 

sob o regime de concessões outorgadas através de licitação e administradas por uma 

competente agência reguladora, o autor propugna a reforma do setor, sem perdas e alterações 

substanciais de suas qualidades essenciais, para atender aos novos anseios causados com o 

surgimento do Pré-Sal.
141

 

Na mesma passagem Sundfeld pontua aquilo que, na sua opinião, consiste nos 

principais pontos negativos do atual sistema de concessão. Primeiro a excessiva rigidez do 

modelo de concessão no que diz respeito à participação governamental, atualmente apenas 

financeira; segundo, a distribuição desproporcional dos aportes financeiros recebidos desta 

participação entre os entes da Federação; e, terceiro, a escassez de instrumentos e de 

condições para o Poder Executivo construir uma política nacional de exploração e produção 

de petróleo e gás-natural. 

Entre outras das principais razões que podem ir de encontro ao estabelecimento do 

modelo de partilha argumenta-se que a abertura do setor petrolífero ao mercado privado, com 

a flexibilização do monopólio nos contratos de risco, vigentes desde 1976 até o ano de 1988, e 

nos contratos de concessão, a partir da EC nº 09/95, retirou o Brasil da posição de importador 

e o elevou a condição de exportador de petróleo; fomentou o desenvolvimento da indústria 

brasileira de bens, tais como a indústria automobilística; e acarretou grande incremento das 

receitas públicas decorrentes das formas de participação do Estado na produção, tais como 

royalties, participação especial, bônus de assinatura, entre outros. 
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Além desses, outros argumentos daqueles que são contrários ao novo modelo, em 

síntese, giram em torno da capacidade do modelo atual em atrair investidores estrangeiros, em 

limitar a interferência política na execução dessa atividade econômica, em garantir segurança 

para os investidores e em gerar recursos financeiros para o Estado.  

Segundo Baleroni e Pedroso Jr., o modelo norueguês dificilmente funcionaria no 

Brasil, pois naquele país, com a criação da Petoro, companhia estatal 100% controlada pelo 

Estado norueguês e responsável pela administração da participação direta do Estado em 

licenças, a Administração Pública norueguesa investiu como sócia das empresas privadas que 

exploram diretamente a atividade, “realizando aportes de capital e se sujeitando aos riscos da 

atividade. No caso do Brasil, a inexistência de recursos para eventuais aportes dessa natureza 

por si só já impediriam a criação de uma entidade semelhante à Petoro.” 

Vale à pena, neste instante, ter em mente algumas características da Petoro, 

salientando que ela não se assemelha completamente à tipologia da Pre-Sal S.A. De fato, os 

noruegueses criaram uma empresa 100% estatal chamada Petoro, com cerca de 60 

funcionários. A citada empresa, e nisso ela se aproxima da Pre-Sal S.A., não explora 

diretamente o petróleo, como faz a Petrobras, mas entra como sócia de empresas que operam 

os poços, e nesse ponto a atuação da Petoro se distancia da Pre-Sal S.A., que não se torna 

sócia das empresas exploradoras. Os ganhos da Petoro serão investidos majoritariamente para 

garantir benefícios previdenciários das futuras gerações, pois a referida empresa norueguesa 

envia tudo o que ganha para um fundo de pensão, que atua como se fosse um fundo soberano, 

investindo o dinheiro no exterior, na compra de ações e bônus. “Apenas os dividendos são 

gastos. Somente 4% do dinheiro do fundo pode ser usado na economia interna a cada ano. No 

ano passado, os ativos do fundo somavam US$ 396,5 bilhões.”
142

 

A crítica de Marcos Juruena, por sua vez, reside no fato de que uma das principais 

razões da mudança, qual seja, a presunção de que não haveria riscos para o contratado de não 

encontrar petróleo nos blocos do Pré-Sal para desenvolver uma atividade lucrativa na 

exploração dessas áreas, deve ser compensada pela existência de riscos incidentes sobre a 

operação de exploração, tais como a tecnologia existente e os insumos empregados na 

atividade.  

Segundo este autor, cogita-se, dentre outros argumentos desfavoráveis à 

implantação das inovações, que a “base industrial ainda não atenderia todas as etapas do 
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processo produtivo e que o Brasil não teria autossuficiência em peças, sondas e plataformas” 

para desenvolver satisfatoriamente a exploração e a produção nas áreas do Pré-Sal.
143

 

Além da incipiência da indústria brasileira frente às novas tecnologias necessárias 

para explorar as áreas profundas do Pré-Sal, Souto também destaca suposta violação aos 

princípios da isonomia e da licitação com a implementação do novel regime, em 

favorecimento às empresas estatais, com destaque para a Petrobrás, em detrimento às demais 

empresas privadas.  

Na esteira dessa tese de suposta violação ao princípio da licitação, também se 

destacam outros dispositivos das novas leis que podem ser levantados como contrários à 

isonomia na Administração Pública, entre eles: 1º) a contratação direta da Petrobrás para 

realizar avaliação sobre o potencial das áreas do Pré-Sal e áreas estratégicas (art. 7º, caput, e 

parágrafo único, da lei 12.351/10); 2º) a celebração do contrato de partilha entre Ministério de 

Minas e Energia e a Petrobrás, de forma direta, dispensada a licitação (art. 8º, I, da mesma 

lei); 3º) a contratação da Petrobrás através da ANP para avaliar as áreas passíveis de acordo 

de individualização da produção – unitização (art. 38); 4º) a contratação direta da Petrobrás 

pela Pré-Sal S.A., como representante da União, outra vez dispensando o procedimento 

licitatório, como agente comercializador do petróleo e do gás-natural extraídos (art. 45); e, por 

fim, 5º) a cessão onerosa pela União em favor da Petróleo Brasileiro S.A., garantida pela lei 

12.276/10. 

Outra crítica contundente é feita por Antônio B. Sarmento, aludindo à possível 

dificuldade de tomada de decisões no âmbito do consórcio obrigatório para celebração dos 

contratos de partilha. Primeiramente, esse autor afirma que o consórcio, figura também 

prevista pela lei de concessões petrolíferas, foi deixado ao segundo plano nesse modelo 

contratual instituído em 1997, sendo substituído, praticamente, pelos JOAs, por serem estes o 

modelo associativo praticado com sucesso nos primeiros anos após a aprovação do modelo de 

concessão pela lei 9.478/97.  

Para Sarmento, o modelo de joint venture funciona bem como mecanismo base de 

estipulação das regras da operação do contrato, regulamentando as atividades operacionais 

básicas, com relativa autonomia do operador, que geralmente se confunde com a figura do 

principal financiador da concessão, durante a gestão operacional do contrato. Desse modo, 

segue o autor, os contratos de partilha, instituindo a Petrobrás como operadora exclusiva dos 
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contratos de E&P no Pré-Sal, tendem a apresentar sérios problemas de gestão no processo de 

tomada de decisões importantes no âmbito do consórcio contratado.
144

 

Assim podem-se perceber as principais críticas da doutrina especializada na matéria 

ao se referir ao modelo de partilha, empregado no Brasil a partir de 2010. Os argumentos, não 

há de se negar, são fortes e plausíveis, merecedores de boa dose de reflexão por parte 

daqueles que lidam com o tema. Essa mesma doutrina que critica o modelo do governo 

federal também apresenta suas opiniões sobre mecanismos alternativos para aproveitar, social 

e economicamente, as riquezas trazidas pelo Pré-Sal, e preservar, precipuamente, o sistema de 

concessão contratual.  

 

2.1.3.2 Propostas alternativas da doutrina 

 

Subsequentemente à passagem em que defendem a manutenção do sistema 

regulatório previsto pela lei 9.478, Baleroni e Pedroso Jr. apontam como hipótese alternativa 

para substituir a instituição do modelo de partilha a realização da partição vertical das 

concessões, de modo a dividir horizontalmente blocos específicos (horizontes estratigráficos) 

e proceder a uma nova outorga da concessão para área correspondente ao Pré-Sal. 

Essa tese de produção em horizontes específicos consiste em admitir a exploração 

de áreas sobrepostas nas jazidas do Pré-Sal, de modo a se posicionarem em uma mesma linha 

vertical duas ou mais concessões, administradas por empresas, privadas ou públicas, distintas, 

mediante contratos igualmente distintos.  

Por sua vez, Marcos Juruena, assim como Baleroni e Pedroso Jr. fizeram ao propor 

a exploração dos blocos do Pré-Sal por horizontes estratigráficos, acredita que a solução 

alternativa para o caso brasileiro, no sentido de privilegiar a sociedade como um todo com as 

riquezas do Pré-Sal, seria alcançada mediante o estabelecimento de critérios diferenciados de 

participação do Estado, estabelecidos no art. 45 da lei 9.478/97, ao qual se dedicará uma 

análise mais acurada em tópico específico deste trabalho, impedindo a subversão do modelo 

de mercado para o modelo estatizante, centralizado em empresas sob o controle do Estado, 

privilegiadas por mecanismos outros que não aqueles exigidos pela Constituição Federal de 
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1988, especificamente, as regras de licitação, como restou para os casos da cessão onerosa da 

União à Petrobrás.
145

 

Vale destacar, todavia, que os critérios de estabelecimento da participação da 

União, dos estados e dos municípios já sofrem muitas críticas, pesadas e duras, pois tendem a 

favorecer primordialmente os entes em que estão localizadas as jazidas, ou aqueles em que 

ocorrem as operações de embarque e desembarque, em detrimento do resto do país. O 

argumento para essas críticas é o art. 20 da Constituição Federal de 1988, ao estabelecer como 

bens da União os recursos minerais, inclusive os retirados do subsolo, inciso IX, e os recursos 

naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva, inciso V. Sobre esse 

aspecto debruça-se mais cuidadosamente um dos tópicos mais a frente neste trabalho. 

Carlos Ari Sundfeld, como também não poderia deixar de ser, oferece aquilo que, 

na sua opinião, seria uma alternativa ao novo marco regulador, a saber a participação de 

bens, que  poderia ser feita em petróleo produzido ou em ações da concessionária, aos moldes 

de uma sociedade de propósito específico, aumentando o controle da União sobre a execução 

da atividade, bem como o proveito sobre a produção de petróleo e gás-natural. 

Essa participação de bens em benefício da União também contribuiria, segundo o 

autor, para reduzir a gigantesca distorção desproporcional, causada pela exploração das áreas 

do Pré-Sal, consistente no controle de grande parte das receitas auferidas no sistema atual 

através das formas de participação do Estado, exatamente os royalties e as participações 

especiais, por um pequeno número de estados e municípios da federação. Garantia-se, assim, 

a participação de bens em favor da União, e se permitiria um controle mais firme, confiável e 

equânime dos recursos das grandes reservas recém anunciadas, pondera o autor. 

Outro aspecto da inovação proposta por Sundfeld ocorreria na gestão dos bens 

partilhados, que deverão ser transferidos para um fundo de investimento específico, gerido 

por instituições financeiras federais, “onde, em um primeiro momento, poderão ser 

transformados em recursos para investimentos, e, depois, em poupança para o futuro do 

país.”
146

 E mais: 

 

Decerto, existem diversas alternativas para a mudança da Lei do Petróleo. 

Para a escolha da melhor solução, penso que se deve optar por aquela que leve a 

fazer a transição jurídica da situação atual para a nova com o menor ônus 
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regulatório possível, preservando ao máximo conquistas importantes do setor, 

alcançadas com a edição da Lei do Petróleo. 

O ônus regulatório está associado à criação de instrumentos contratuais, 

organismos (órgãos e entes estatais) e processos decisórios completamente novos, 

em detrimento de todo o arcabouço institucional vigente.  

(…) 

Para isso, as reformas devem, a meu ver, guiar-se pelo objetivo de aumentar 

o controle estratégico da União sobre a produção petrolífera, sem abrir mão das 

vantagens da concessão e da transparência das licitações públicas.
147 

 

É exatamente neste aumento do controle estratégico da União, citado por Sundfeld, 

sobre a produção que se apoia a defesa por essa dissertação em favor do novo arcabouço legal 

imposto pelo governo federal, como será proposto e detalhado no final desse trabalho, embora 

se deva reconhecer que há um forte movimento de resistência por parte dos doutrinadores e 

operadores do direito em aceitar a proposta do governo federal para implantar o regime de 

produção partilhada, como citado em linhas atrás. 

 

2.2 Participações governamentais 

 

Como já exaustivamente falado nesse trabalho, o novo marco regulatório legal do 

modelo dos empreendimentos de Exploração & Produção de petróleo e gás natural – E&P - 

no Brasil encontra-se, atualmente, no centro dos holofotes da imprensa e da comunidade 

jurídica e econômica nacionais, além de despertar controversos debates no âmbito político dos 

mais variados âmagos institucionais do país.  

Dentre as principais inovações produzidas pela nova estruturação normativa dada 

ao arcabouço legal da produção petrolífera encontram-se o estabelecimento do contrato de 

partilha – sharing contract – nas áreas exploradas do Pré-sal e outras regiões estratégicas, a 

criação da Pré-sal S.A., a participação direta da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás – em 

percentual legalmente estabelecido nos contratos de partilha, e a alteração de algumas 

atribuições da ANP – Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, na 

gerência, fiscalização e regulação dos contratos de concessão de E&P. 

Esses, entretanto, configuram os institutos iniciais previstos no modelo originário 

proposto pelo Poder Executivo, e submetido à sabatina do Congresso Nacional no final de 

2009. Ao projeto de lei nº 5.938 proposto pelo Executivo foi adicionada a emenda “Ibsen 

Pinheiro”, proposta pelos deputados federais Ibsen Pinheiro (PMDB/RS) e Humberto Souto 
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(PPS/MG), alterando, sensível e polemicamente, a estrutura de repartição dos royalties, pagos 

pelas concessionárias particulares aos estados e municípios, envolvidos diretamente na 

atividade de produção e distribuição de petróleo e gás natural, permanecendo intacta a parcela 

devida à União (40% sobre a produção superior a 5% da produção da plataforma continental), 

sob a argumentação de que os produtos dessa atividade lhes pertenceriam.  

Nesse contexto, doravante, abordam-se os conceitos de bônus de assinatura, 

participação especial, compensação por ocupação e retenção de áreas, e, principalmente, o 

conceito de royalties, entendidos como compensação financeira paga ao ente estatal, e como, 

exatamente, a aludida emenda tentou modificar o atual esquema desse pagamento 

compensatório. Ao avançar na abordagem, ter-se-á em mente o conceito de indenização, 

espécie de compensação financeira, que é aplicada ao conceito analisado, configurando 

hipótese de tutela jurídica do direito da personalidade das pessoas jurídicas de direito público, 

consoante a regra do art. 52 do texto do Código Civil. 

O escopo do presente trabalho, neste momento, perpassa a análise da possibilidade 

de aplicação dos direitos da personalidade às pessoas jurídicas de direito público mediante o 

pagamento de royalties aos entes políticos produtores e a problemática da emenda Ibsen, cujo 

teor polemiza a natureza jurídica dos royalties como sendo compensação financeira (receita 

primária) ao ente explorador, e não como receita tributária (receita derivada) por exploração 

de bem exclusivo da União, à base do art. 20 da Constituição Federal. 

Esse tema não poderia ser deixado de lado nesse trabalho, porque a evolução do 

marco regulatório também engloba os mecanismos de compensação financeira devida ao 

Estado pela produção de petróleo e gás natural pelas empresas privadas e estatais. 

Vale salientar que o Projeto de Lei 5.938/09, onde originalmente se concebeu o 

novo marco regulador para o Brasil, não alterava a estrutura dos royalties e das outras formas 

de compensação, todavia, a teoria política entrou em cena, o tema não passou em branco por 

alguns parlamentares e logo entrou na discussão. 

 

2.2.1 Aspectos gerais e classificação 

 

Royalties expressam apenas uma das espécies de compensação financeira paga 

pelos concessionários que exploram atividade econômica de produção, extração e distribuição 

de petróleo ao Estado. Esse valor pago é dividido entre os entes da federação, de modo que os 
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estados e municípios diretamente envolvidos na atividade são contemplados com um 

percentual significativo sobre o numerário pago pelas empresas privadas, perfazendo-se, 

assim, a ideia de compensação financeira. Além de estados e municípios, parcela dessa 

compensação também se destina à União. Neste tópico, abordam-se as regras de participações 

governamentais nas áreas exploradas pelo regime de concessão. As regras estabelecidas para 

o regime de partilha, estabelecidas no art. 42 a 44 da lei 12.351/10, serão abordadas no 

próximo capítulo. 

As formas de participação dos entes federados e da União na participação na 

exploração da atividade estão reguladas conforme o art. 45 da lei 9.478/97. Vale destacar que 

os royalties não são a única forma de participação do Estado nesse empreendimento, pois, 

além destes, também há ganhos financeiros através do bônus de assinatura, participação 

especial e o pagamento pela retenção e ocupação de área explorada. 

O pagamento de royalties, assim como o pagamento pela retenção/ocupação, é 

obrigatório, e a participação especial, por sua vez, é devida nos casos de grande volume de 

produção, ou de grande rentabilidade, ocasião em que haverá o pagamento de um valor 

específico, a ser regulamentado em decreto do presidente da República (art. 50, lei 9.478/97). 

Junto com o bônus de assinatura, os principais componentes da participação do Estado na 

exploração da atividade são os royalties e as participações especiais. 

Government take é a denominação genérica conferida ao conjunto das 

remunerações pagas pelo explorador ao Estado, consistentes nos tributos incidentes sobre a 

atividade exploradora e mais as compensações financeiras do art. 45 acima referido.
148

 De 

maneira mais geral, o government take está previsto no art. 26 da lei 9.478/97, que aduz que a 

concessão implica, para o concessionário, a obrigação de explorar em blocos determinados, 

por sua conta e risco, a atividade de exploração e extração de petróleo e gás natural e, em caso 

de êxito, produzi-los, conferindo-lhe a propriedade desses bens, após extraídos, com os 

encargos relativos ao pagamento dos tributos incidentes e das participações legais ou 

contratuais correspondentes.  

Vale fazer uma importante e breve abordagem neste momento. Este trabalho não 

vai tecer comentários nem análises sobre os tributos incidentes sobre a atividade de 

exploração, produção, refino e transporte de petróleo e gás natural, em virtude de se tratar de 

matéria complexa e específica, a cargo dos eminentes tributaristas. A única referência 

                                                 
148

 BALERONI, Rafael Baptista; PEDROSO JÚNIOR, Jorge Antônio. Ob. cit., p. 157. 



110 

tributária que será analisada é justamente a inocorrência de tributo quando se fala de royalties 

do petróleo, pois não se trata de prestação pecuniária cobrada mediante atividade 

administrativa plenamente vinculada. 

Bônus de assinatura é um numerário cujo valor mínimo será estabelecido no edital 

da respectiva licitação, e corresponderá ao pagamento ofertado na proposta para obtenção da 

concessão, devendo ser pago no momento da assinatura do contrato de exploração e produção 

de petróleo e gás natural (art. 46, lei 9.478/97). 

Não houve pagamento de bônus de assinatura para os primeiros blocos concedidos 

à Petrobrás, pois na rodada zero (round zero) não houve procedimento licitatório 

propriamente dito, mas apenas celebração de contratos de concessão com a referida sociedade 

de economia mista mediante requerimento da empresa indicando quais as áreas desejaria 

manter sob seu controle.  

O retorno financeiro pago anualmente pela retenção e ocupação de área será 

estabelecido no edital da licitação e no contrato, fixado por quilômetro quadrado ou fração da 

superfície do bloco, na forma da regulamentação expedida por decreto do presidente da 

República, e o valor do pagamento pela ocupação ou retenção de área será aumentado em 

percentual a ser estabelecido pela ANP, sempre que houver prorrogação do prazo de 

exploração (art. 51, caput, e parágrafo único, lei 9.478/97). 

Por sua vez, a participação especial do Estado, que não se aplica às áreas de partilha 

surgidas com o Pré-Sal (art. 44 da lei 12.351/10), é paga sobre a receita bruta da produção, 

deduzidos os royalties, os investimentos na exploração, os custos operacionais, a depreciação 

e os tributos previstos na legislação em vigor (§1º, art. 50, lei 9.478/97), e será feita da 

seguinte maneira: 40% do seu total será destinado ao Ministério de Minas e Energia – MME, 

10% ao Ministério do Meio Ambiente – MMA, 40% para o estado e 10% para o município, 

onde ocorrer a produção em terra ou que seja confrontante com a plataforma continental em 

que é realizada a exploração. A doutrina especializada acredita que, através da participação 

especial, a produção da área do Pré-Sal poderia gerar ainda mais riquezas ao Estado.
149 

Contudo, como dito, a participação especial não incide sobre os contratos de partilha de 

produção, conforme estabeleceu a novel legislação. 

Outrossim, há de se ter em mente a ponderação de Carlos Ari Sundfeld a respeito 

da participação especial. Segundo ele, na forma como prevista atualmente pela 9.478/97, essa 
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forma de ganho do Estado não é adequada para garantir o controle estratégico da União sobre 

a produção petrolífera, e, destarte, sobre as receitas advindas do Pré-Sal. “A lei engessou a 

distribuição dos recursos oriundos dessa participação e potencializou, de maneira arriscada, a 

receita de Estados e Municípios” (sic) que produzem petróleo e gás, causando um enorme 

sentimento de “injustiça federativa”.
150

 E nem mesmo a possibilidade de revisão dos 

percentuais pagos pelas concessionárias através de decreto presidencial tem o condão de 

resolver o problema dessa má distribuição, arremata o autor. 

Essa passagem deve restar registrada aqui para reforçar o ideal que vai nortear a 

tentativa de reformular a divisão dos royalties, qual seja, o da justiça distributiva entre os 

entes da federação, quando da proposição de emendas ao projeto de lei proposto inicialmente 

pelo governo federal. Sobre esse problema debruça-se tópico específico do próximo capítulo.  

Vistos brevemente os destaques legais sobre o bônus de assinatura, a participação 

do Estado paga pela ocupação e retenção de área explorada, e a participação especial, vamos 

focar sobre o principal assunto do tópico, os royalties do petróleo. 

 

2.2.2 Royalties 

 

As regras que regem o pagamento dessa compensação (indenização, como será 

demonstrado nas próximas linhas) estão insculpidas na lei federal nº 7.990/89, que manteve 

parte da lei 2.004/53 (revogada pela lei 9.478/97), e na lei federal nº 9.478/97, aplicáveis para 

a produção marítima e terrestre de petróleo e gás natural. No plano constitucional temos o 

embate teórico entre o § 1º do art. 20, que assegura, aos estados, ao Distrito Federal e aos 

municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado 

da exploração de petróleo ou gás natural, e de outros recursos minerais no respectivo 

território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou 

compensação financeira por essa exploração (grifou-se), e o art. 20, incisos V e IX, que 

afirmam serem bens da União os recursos naturais da plataforma continental e da zona 

econômica exclusiva e os recursos minerais, inclusive os do subsolo. Esses serão os dois 

dispositivos colocados como palco da disputa pela redistribuição dos royalties do petróleo, 

conforme explicitado mais adiante. 
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Definidos como espécie de compensação financeira devida aos entes da federação 

pelos concessionários de exploração e produção de petróleo e gás natural, os royalties são 

pagos mensalmente, recaindo sobre o volume total da produção, medidos na boca do poço, 

que são os pontos próprios para aferir a produção, definidos pelo plano de desenvolvimento 

do campo, incluindo a quantidade de gás e óleo consumidos pela empresa concessionária 

como combustível para o próprio processo de produção no campo. A alíquota que incidirá 

sobre esse volume total será de 5 a 10% do valor constante no momento da medição, nos 

precisos termos dos arts. 45, 47 e 49, inciso I, da lei 9.478/97, considerando o risco geológico 

e a expectativa da produtividade do campo. 

Rodrigo Meyer Bornholdt afirma que aos estados e municípios produtores assiste 

apenas parcial razão ao defenderem sua titularidade exclusiva na participação ou 

compensação no resultado da exploração de petróleo nos seus territórios. No entendimento 

desses estados e municípios, segue o autor, qualquer lei que estenda esse direito de 

participação e benefícios financeiros a outros entes da federação deverá ser declarada 

inconstitucional.
151

 

Justificando sua teoria, Bornholdt afirma que essa relativa razão que assiste aos 

estados e municípios produtores decorre do sentido amplo que deve ser conferido ao termo 

“exploração”. “Exploração, pois, não significa unicamente a atividade de extração de 

petróleo, para fins de distribuição dos royalties. A exploração constitui uma atividade 

complexa, que inicia com a pesquisa, passa pela extração, pelas atividades de embarque”, 

culminando no refino, quando então se transforma em produto consumível.
152

 Para o autor, na 

mesma passagem, a exploração deveria ter sentido mais amplo, incluindo a atividade de 

transporte, por exemplo. 

Entretanto, como exposto abaixo, não é essa a posição dominante na jurisprudência 

nacional, nem a posição adotada neste trabalho, pois se acredita na tese da compensação 

financeira como espécie de indenização aos entes produtores. 

 

2.2.2.1 Disposições legais 
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A base da discussão se encontra na aplicação e interpretação daqueles dois 

dispositivos constitucionais citados mais acima, como mais adiante se verá. Antes disso, 

porém, vale destacar que a celeuma da emenda Ibsen deriva-se, fundamentadamente, em uma 

batalha antiga que alguns municípios vêm travando na Justiça já há algum tempo contra a 

repartição da compensação paga pela produção petrolífera. Explica-se.  

De fato, há duas formas de pagamento de royalties a União, estados e municípios, 

que somadas representam, até, 10% do total do resultado da produção da atividade de 

exploração de petróleo pelos concessionários. A primeira forma é regulada pela lei 7.990/89, 

que alterou a lei 2.004/53, in verbis: 

 
Art. 7º. O art. 27 e seus §§ 4º e 6º, da lei nº 2.004, de 3 de outubro de 1953, 

alterada pelas leis nºs 3.257, de 2 de setembro de 1957, 7.453, de 27 de dezembro de 

1985, e 7.525, de 22 de julho de 1986, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 27. A sociedade e suas subsidiárias ficam obrigadas a pagar a compensação 

financeira aos Estados, Distrito Federal e Municípios, correspondente a 5% (cinco 

por cento) sobre o valor do óleo bruto, do xisto betuminoso e do gás extraído de 

seus respectivos territórios, onde se fixar a lavra do petróleo ou se localizarem 

instalações marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque de óleo bruto ou 

de gás natural, operados pela Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, obedecidos 

os seguintes critérios: 

I - 70% (setenta por cento) aos Estados produtores; 

II - 20% (vinte por cento) aos Municípios produtores; 

III - 10% (dez por cento) aos Municípios onde se localizarem instalações marítimas 

ou terrestres de embarque ou desembarque de óleo bruto e/ou gás natural. 

(...) 

§ 4º É também devida a compensação financeira aos Estados, Distrito Federal e 

Municípios confrontantes, quando o óleo, o xisto betuminoso e o gás forem 

extraídos da plataforma continental nos mesmos 5% (cinco por cento) fixados no 

caput deste artigo, sendo 1,5% (um e meio por cento) aos Estados e Distrito Federal 

e 0,5% (meio por cento) aos Municípios onde se localizarem instalações marítimas 

ou terrestres de embarque ou desembarque; 1,5% (um e meio por cento) aos 

Municípios produtores e suas respectivas áreas geoeconômicas; 1% (um por cento) 

ao Ministério da Marinha, para atender aos encargos de fiscalização e proteção das 

atividades econômicas das referidas áreas de 0,5% (meio por cento) para constituir 

um fundo especial a ser distribuído entre os Estados, Territórios e Municípios. 

(...) 

§ 6º Os Estados, Territórios e Municípios centrais, em cujos lagos, rios, ilhas 

fluviais e lacustres se fizer a exploração de petróleo, xisto betuminoso ou gás, farão 

jus à compensação financeira prevista no caput deste artigo."
153 

   

 Desse quadro, em síntese, apreende-se o seguinte: as empresas concessionárias 

exploradoras de atividade petrolífera devem compensar financeiramente os estados e 
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municípios produtores em um valor correspondente a 5% (cinco por cento) do total de óleo 

bruto, gás e xisto betuminoso extraídos, além dos municípios com instalações marítimas e 

terrestres para o escoamento da produção, sendo que 70%, desses 5%, se destinam aos estados 

e 20% aos municípios, e 10% para os municípios com aporte de instalação para embarque ou 

desembarque de óleo ou gás. Essas instalações não se confundem com os conhecidos aportes 

estruturais, encravados em alguns municípios da federação, denominados citygates, razão pela 

qual a Justiça tem negado os pedidos de certos municípios em participar da distribuição dos 

royalties do petróleo, ao qual se fará referência mais à frente. Vale destacar, igualmente, que a 

distribuição estatuída pela lei 7.990/89 foi referendada e mantida pelo art. 48 da lei do 

petróleo de 1997. 

O outro mecanismo de compensação que regula os royalties está estabelecido nos 

arts. 45 e 49 da lei nº 9.478/97, e diz respeito à contribuição devida no percentual superior a 

5% da produção da exploradora. Segundo essa lei da década de 90, o royalty pago pelo 

concessionário que ultrapassar 5% do total da sua produção terá seu percentual de distribuição 

diferenciado, conforme se trate de extração em área da plataforma continental (art. 49, II) ou 

em terra, lago, rio ou ilhas locais (art. 49, I). In verbis: 

 
Art. 45. O contrato de concessão disporá sobre as seguintes participações 

governamentais, previstas no edital de licitação: 

I - bônus de assinatura; 

II - royalties; 

III - participação especial; 

IV - pagamento pela ocupação ou retenção de área. 

§ 1º as participações governamentais constantes dos incisos II e IV serão 

obrigatórias. 

(...) 

Art. 47. Os royalties serão pagos mensalmente, em moeda nacional, a partir 

da data de início da produção comercial de cada campo, em montante 

correspondente a dez por cento da produção de petróleo ou gás natural. 

§ 1º Tendo em conta os riscos geológicos, as expectativas de produção e outros 

fatores pertinentes, a ANP poderá prever, no edital de licitação correspondente, a 

redução do valor dos royalties estabelecido no caput deste artigo para um montante 

correspondente a, no mínimo, cinco por cento da produção. 

(...) 

Art. 48. A parcela do valor do royalty, previsto no contrato de concessão, 

que representar cinco por cento da produção, correspondente ao montante mínimo 

referido no § 1º do artigo anterior, será distribuída segundo os critérios estipulados 

pela lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. 

Art. 49. A parcela do valor do royalty que exceder a cinco por cento da 

produção terá a seguinte distribuição:  

I - quando a lavra ocorrer em terra ou em lagos, rios, ilhas fluviais e lacustres: 

a) cinqüenta e dois inteiros e cinco décimos por cento aos estados onde ocorrer a 

produção; 

b) quinze por cento aos municípios onde ocorrer a produção; 
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c) sete inteiros e cinco décimos por cento aos municípios que sejam afetados pelas 

operações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural, na forma e critério 

estabelecidos pela ANP; 

d) 25% (vinte e cinco por cento) ao ministério da ciência e tecnologia para financiar 

programas de amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico 

aplicados à indústria do petróleo, do gás natural, dos biocombustíveis e à indústria 

petroquímica de primeira e segunda geração, bem como para programas de mesma 

natureza que tenham por finalidade a prevenção e a recuperação de danos causados 

ao meio ambiente por essas indústrias; 

II - quando a lavra ocorrer na plataforma continental: 

a) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento aos estados produtores 

confrontantes; 

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento aos municípios produtores 

confrontantes; 

c) quinze por cento ao Ministério da Marinha, para atender aos encargos de 

fiscalização e proteção das áreas de produção; 

d) sete inteiros e cinco décimos por cento aos municípios que sejam afetados pelas 

operações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural, na forma e critério 

estabelecidos pela ANP; 

e) sete inteiros e cinco décimos por cento para constituição de um fundo especial, a 

ser distribuído entre todos os estados, territórios e municípios; 

f) 25% (vinte e cinco por cento) ao Ministério da Ciência e Tecnologia para 

financiar programas de amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento 

tecnológico aplicados à indústria do petróleo, do gás natural, dos biocombustíveis e 

à indústria petroquímica de primeira e segunda geração, bem como para programas 

de mesma natureza que tenham por finalidade a prevenção e a recuperação de danos 

causados ao meio ambiente por essas indústrias. 

 
Em síntese, a distribuição dos royalties da produção da plataforma continental, 

nesse percentual superior a 5% da produção, dar-se-á da seguinte maneira (art. 49, II, “a” a 

“f”): 22,5% para os estados e 22,5% para os municípios produtores confrontantes, 40% para 

União, 7,5% aos municípios que sejam afetados pelas operações de embarque e desembarque 

de petróleo e gás natural, na forma e critério estabelecidos pela ANP, e 7,5% para constituição 

de um fundo especial, a ser distribuído entre todos os estados, territórios e municípios. Já em 

área terrestre, a distribuição se reserva a 52,5% aos estados produtores, 15% aos municípios 

produtores, 7,5% para os municípios afetados por operações de embarque ou desembarque de 

petróleo e gás natural e, finalmente, 25,% para o Ministério de Ciência e Tecnologia. 

 

2.2.2.2 Reivindicações municipais 

 

O ponto nevrálgico da questão incide sobre os 7,5% acima citados referentes aos 

municípios afetados, bem como os 10% garantidos pela lei 7.990/89 (inciso III do art. 27 da 

lei 2.004/53, revogada pela lei 9.478/97). Os dois dispositivos foram posteriormente 

regulados, aquele através de ato normativo expedido pela ANP, consubstanciado na Portaria 
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nº 29/2001, e este pelo Decreto nº 01/1991, respectivamente. Assim, o cotejo de legalidade do 

citado decreto é feito a partir da lei 7.990/89, e o da portaria, a partir da lei 9.478/97. 

Nesse contexto, e assim, bem antes mesmo da problemática da emenda Ibsen 

Pinheiro surgir, os municípios, principalmente do nordeste do país, lutavam na Justiça 

Federal, requerendo participação na distribuição dos royalties regulada pelo caput do art. 7º 

da lei 7.990/89, e pelo art. 49, I, “c”, e II, “d”, ambos da lei 9.478/97, e pelo permissivo legal 

aberto ao poder normativo da ANP, também assegurado por estes dois últimos dispositivos 

legais da lei 9.478/97.  

Segundo o art. 49, II, “d”, da lei 9.478/97, caberá 7,5% (sete inteiros e cinco 

décimos por cento) dos royalties da exploração marítima de petróleo aos municípios que 

sejam afetados pelas operações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural, na 

forma e critério estabelecidos pela ANP. A denominação técnica aplicada à infraestrutura de 

aporte às operações de embarque e desembarque nesses municípios é chamada de citygate – 

também conhecido como Estação de Regulagem e Medição de Pressão – ERMP. 

Entrementes, a questão se mostra ainda bastante incontroversa no âmago da Justiça 

Federal e necessita passar por uma uniformização a contento, visando a assegurar o princípio 

da segurança jurídica. Em grosseiro epítome, há dois grandes blocos de decisões judiciais 

sobre o tema, um concedendo aos municípios requerentes o direito de receber os royalties do 

petróleo, e o outro indeferindo o mesmo pleito.  

Em favor dos municípios que receberam decisão favorável se destacam, 

exemplificativamente, pois numerosas são as querelas judiciais instaladas sobre esse tema, o 

município de Itaquitinga, de Itambé e de Camaragibe, todos do estado de Pernambuco, nos 

autos dos processos nº 2007.83.00.005203-1, 2006.83.00.013058-0 e 2006.83.00.009697-2, 

em face da ANP, primeiramente, e em face da União, com espeque nos argumentos de 1º) 

ilegalidade da Portaria nº 029/2001 e da Nota Técnica SPG/ANP nº 01/2001, que, em tese, 

teriam revisto e reformado os critérios para distribuição dos royalties do petróleo 

estabelecidos pelas leis nº 7.990/89 e nº 9.478/97; e 2º) pagamento da perquirida 

compensação financeira pela Petrobrás aos municípios autores, antes da reforma procedida 

pela autarquia especial federal. 

A favor da Agência Nacional de Petróleo e da União, de forma meramente 

ilustrativa, como dito, apontam-se os processos nº 2007.85.00.001640-4, 2007.85.00.000310-
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3 e 2007.83.00.005625-5, os dois primeiros da seção judiciária federal de Sergipe, e o último 

de Recife. 

Os argumentos nos últimos casos acima podem ser resumidos em: 1º) os citygates 

não se qualificam como estação marítima ou terrestre de embarque ou desembarque de 

petróleo e gás natural para fins de pagamento de royalties, pois essas instalações para 

distribuição de gás após o seu processamento nas UPGNs – Unidades de Processamento de 

Gás Natural não são credoras legais dos royalties; e 2º) andou dentro da legalidade a ANP ao 

editar a portaria nº 029/01 e a Nota Técnica SGP/ANP nº 01/2001, em face do permissivo do 

art. 49, incisos I e II, alíneas “c” e “d”, da lei 9.478/97, possibilitando à autarquia determinar a 

forma e os critérios de pagamento dos 7,5% sobre a parcela do valor dos royalties aos 

municípios afetados pelas operações de embarque e desembarque de hidrocarbonetos. 

Assim, percebe-se que alguns dos municípios onde estão instalados gasodutos de 

distribuição de gás natural pleiteiam na Justiça Federal parte da compensação paga com base 

no art. 49 da lei do petróleo. Todavia, muitas vezes, argumenta a ANP, os citygates 

constituem meros distribuidores de gás natural já processado, oriundo de uma UPGN, 

configurando canais secundários para distribuição do gás, e, portanto, não sujeitos à 

compensação financeira. 

Para alcançar esse entendimento, além das leis já referidas acima, a 9.478/97 e a 

7.990/89, deve-se ter em mente o Decreto nº 01/91. Esse diploma legal veio a regulamentar o 

pagamento da compensação financeira instituída pela lei 2.004/53, com as alterações 

estabelecidas pela lei 7.990/89, estabelecendo mecanismos para o pagamento da compensação 

pela exploração de recursos hídricos, de recursos minerais (alumínio, manganês, ferro, carvão, 

ouro, entre outros), e pela exploração de petróleo, xisto betuminoso e gás natural. 

Especificamente, o art. 19 do decreto trata dos municípios afetados, aduzindo que 

nestas municipalidades a compensação será devida na forma do disposto no art. 27, inciso III 

e § 4º da Lei nº 2.004, de 3 de outubro de 1953, na redação dada pelo art. 7º da Lei nº 7.990, 

de 28 de dezembro de 1989.  Considera ainda o dispositivo como instalações marítimas ou 

terrestres de embarque ou desembarque de óleo bruto ou gás natural, “as monoboias, os 

quadros de boias múltiplas, os píeres de atracação, os cais acostáveis e as estações terrestres 

coletoras de campos produtores e de transferência de óleo bruto ou gás natural.”
154
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 BRASIL. Presidência da República. Decreto nº 01, de 11 de janeiro de 1991. Regulamenta o pagamento da 

compensação financeira instituída pela Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e dá outras providências. 
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A partir dessa disposição sobre o conceito de instalações marítimas trazidas pelo 

decreto acima citado, a ANP editou a Portaria nº 29/2001, para fins de distribuição do 

percentual de 7,5% (sete e meio por cento) sobre a parcela do valor dos royalties que exceder 

a 5% (cinco por cento) da produção de petróleo ou gás natural de cada campo, a ser efetuada 

aos municípios que sejam afetados pelas operações de embarque e desembarque de petróleo 

ou gás natural. 

Em seu § 2º do art. 2º dispõe a portaria que se consideram instalações de embarque 

e desembarque de petróleo ou de gás natural as estações terrestres de coleta nos campos 

produtores e de transferência de petróleo ou gás natural, as monobóias, os quadros de bóias 

múltiplas, os quadros de âncoras, os píeres de atracação e os cais acostáveis destinados ao 

embarque e desembarque de petróleo ou gás natural. De outro lado, o § 3º do mesmo art. 2º 

aduz que as instalações referidas no parágrafo anterior deverão fazer parte de uma área de 

concessão contratada com a ANP ou deverão estar autorizadas pela ANP nos termos dos arts. 

56 e 57 da Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997. 

Baseando-se nessa disposição, o argumento utilizado pela autarquia especial federal 

reguladora é que muitos municípios exigem na Justiça uma participação indevida por 

distribuição do petróleo bruto e do gás natural, pela mera passagem de dutos de gás por seus 

territórios, mas a legislação só garante a compensação para exploração, embarque e 

desembarque que estejam em áreas de concessão contratadas com a agência, concluindo-se 

que os citygates não se enquadram no conceito legal de instalação de embarque e 

desembarque de óleo bruto e gás, sendo apenas estações de regulagem e medição de pressão – 

ERMP de gás processado, não compondo assim a etapa extrativa da cadeia de produção, 

apenas a etapa de distribuição. 

Assim, para fazer jus aos royalties os municípios afetados pelas operações de 

embarque e desembarque deverão comprovar estarem albergados pelos parâmetros 

estabelecidos no decreto nº 01/91 e na portaria nº 29/2001 da ANP. Exemplificativamente, 

fazem jus àquela compensação os municípios que sejam sedes de extração do hidrocarboneto, 

de transporte até as Unidades de Processamento de Gás Natural - UPGN - e de efetiva 

transformação do gás nas UPGNs, ou aqueles em que estejam localizadas as monoboias ou 

quadro de boias da produção, ou ainda aqueles em estão situadas as UGPNs, que no nordeste 

são 06 (seis), localizadas nos municípios de Lubnor/CE, Guamaré/RN, Pilar/AL, 

                                                                                                                                                         
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0001compilado.htm>. Acesso em: 

15 out. 2010. 
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Carmópolis/SE, Atalaia/SE e Candeias-Santiago-Catu/BA, restando indevidos àqueles 

municípios sede de distribuição de gás após o processamento na UPGN, tais como são os 

citygates. 

Logo, a controvérsia cinge-se a dizer se a distribuição feita pelos citygates refere-se 

à atividade de embarque e desembarque, e o próprio STJ, recentemente, em acórdão com voto 

vencedor proferido pelo ministro Teori Albino Zavascki, no processo acima referido em 1º 

grau que concedeu o direito ao município de Camaragibe-PE, confirmado depois pelo TRF 5ª 

em sede de apelação e de remessa necessária, reformou a decisão, declarando que a 

distribuição realizada pelas estações citygates não se enquadram na cadeia de extração de óleo 

e gás e são apenas pontos onde o gás é entregue a mais uma etapa da distribuição, e não da 

extração. 

Desse modo, podem-se entender as disposições legais e normativas referentes ao 

pagamento de royalties aos estados e municípios afetados pela atividade de exploração, 

extração e produção de petróleo e gás natural e como padece de razão a tese de alguns 

municípios em receber parcela daquele tipo participação do Estado na produção de petróleo, 

gás natural e outros hidrocarbonetos. 

No último capítulo deste trabalho, reservado para analisar as principais polêmicas 

sobre o novo modelo empregado no país, tecer-se-ão algumas considerações sobre a visão 

desse tipo de participação do Estado na produção petrolífera, apontando-a como espécie de 

compensação financeira devida aos estados e municípios, segundo a visão majoritária da 

jurisprudência nacional e da doutrina especializada, discutindo com maior profundidade a 

problemática da emenda Ibsen Pinheiro. 

 

2.3 A criação da Pré-Sal Petróleo S.A. (lei 12.304/10)  

 

O projeto de lei 5.939/09, exposição de motivos nº 40, aprovado em agosto de 2010 

e convertido na lei 12.304/2010, visou a autorizar a criação pelo governo federal da Petro-Sal 

- empresa pública de administração de petróleo e gás natural. Sob o argumento de que o 

contratado terá todos os custos da produção recuperados pelo cost oil e pelo profit oil, 

considerando ainda o tamanho do Pré-Sal, o governo federal prezou pela eficiência na 

produção e pelo monitoramento permanente das atividades sob o regime de partilha, e para 

tanto criou a Pré-Sal S.A., que “não será responsável pela execução, direta ou indireta, das 
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atividades de exploração, desenvolvimento, produção e comercialização”, mas, de fato, 

deverá defender “os interesses da União na gestão dos contratos de partilha de produção 

celebrados pelo Ministério de Minas e Energia”. Nas palavras do projeto de lei, a Petrobrás 

exercerá função operadora, enquanto, por outro lado, a Petro-Sal será a gestora dos contratos 

de partilha. 

Na verdade, a Petro-Sal chama-se, de acordo com a lei aprovada no ano passado, 

Pré-Sal Petróleo S.A., ou simplesmente PPSA, como aduz o art. 1º da lei 12.304/10, mas, 

devido à sua fama no meio acadêmico, jurídico (a própria exposição de motivos trata a 

referida empresa por Petro-Sal) e jornalístico nacional no período que antecedeu a aprovação 

do projeto de lei, que adotaram por muito tempo a denominação Petro-Sal, esta última ainda é 

a mais conhecida pelos estudiosos. 

Trata-se, de fato, de empresa pública, na modalidade sociedade anônima, tendo em 

vista que aquele tipo de estatal pode adotar qualquer forma admitida em direito, enquanto que 

as sociedades de economia mista devem adotar, obrigatória e exclusivamente, a forma de 

sociedade anônima. Seu objeto de atuação perpassa 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. 

Esses são os termos exatos do art. 2º da lei 12.304/2010.  

  Os principais argumentos críticos ao estabelecimento de empresas gestoras de 

interesses governistas é a presença de objetivos não comerciais, muitas vezes voltados tão 

apenas a satisfazer as vontades do país hospedeiro, sem um comprometimento efetivo com a 

rentabilidade da atividade em benefício dos empreendedores da iniciativa privada.  

Para Marcos Juruena a criação da Pré-Sal S.A. representa um risco à 

economicidade do país, pois o complexo de poderes atribuídos à nova estatal reflete uma 

típica e drástica interferência sobre atividades empresariais privadas e negociais, durante a 

gestão dos contratos de exploração e produção de petróleo e gás natural. Outrossim, segue o 

publicista, a criação da Pré-Sal S.A. representa violação ao princípio da economicidade em 

face do inchaço da máquina administrativa, quando, de fato, boa parte de suas atribuições 

poderiam ser exercidas pela ANP.
155

  

Entretanto, a instituição dessa empresa pública, sob a forma de sociedade anônima, 

busca cumprir o princípio da eficiência econômica na execução dos contratos de partilha, em 
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cujo potencial se deposita a maior variedade de expectativas, tanto por parte dos particulares 

responsáveis pela exploração da atividade como por parte do governo federal. A maior prova 

desse argumento é encontrada no conjunto de competências atribuídas pela lei federal nº 

12.304/2010 àquela estatal. 

Segundo o art. 4º da citada lei, cabe à PPSA, entre outras atribuições, (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) analisar, 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. Já o inciso II do mesmo artigo trata da 

gestão dos contratos para comercialização da produção, com especial atenção a (a) celebrar os 

contratos com agentes comercializadores, representando a União, (b) verificar o cumprimento, 

pelos contratados, da política de comercialização de petróleo e gás natural da União resultante 

de contratos de partilha de produção. 

Ademais, entre os artigos 5º e 7º do mesmo diploma legal, a legislação estipulou 

algumas benesses em favor da Pré-Sal Petróleo S.A, entre as quais a dispensa de licitação para 

a sua contratação pela Administração Pública para realizar atividades relacionadas ao seu 

objeto, além de aduzir que a PPSA terá seu capital social representado por ações ordinárias 

nominativas, integralmente sob a propriedade da União, e que a integralização do capital 

social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento daquele 

ente político, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens suscetíveis de 

avaliação em dinheiro. 

No tocante ao seu regime administrativo, a PPSA possuirá, praticamente, as 

mesmas características das empresas estatais em geral, tais como regime de pessoal regido 

pela CLT submetido à regra do concurso público, sendo a ela permitida a contratação 

excepcional de pessoal por tempo determinado e o patrocínio de entidade fechada de 

previdência complementar, nos termos da legislação vigente. 

A instituição da Pré-Sal Petróleo S.A., como dito mais acima, configura como 

medida fundamental, pois sua função institucional, a gestão dos contratos de partilha e dos 

contratos de comercialização da produção petrolífera, reflete típica preocupação do Estado 

moderno em gerir gastos e custos, tais como os próprios custos de transação, aproximando ao 
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máximo possível a atividade E&P, nos termos estipulados pela reforma ocorrida em 2010, do 

princípio da eficiência. 

Desse modo, forçoso concluir que a criação da Pré-Sal Petróleo S.A. constitui 

medida salutar por parte do governo federal, mormente quando se tem em vista o princípio da 

eficiência econômica dos contratos de partilha, refutando, portanto, a alegação de que essa 

empresa pública não estaria preocupada com os resultados dos próprios particulares ou de que 

a instituição da citada empresa foi desnecessária, sob o falacioso argumento de que suas 

atribuições poderiam ser destinadas à ANP.  

  

2.4 Cessão onerosa em favor da Petrobrás (lei 12.276/10) 

 

No projeto de lei nº 5.941/09, aprovado em junho de 2010 e convertido na lei 

federal nº 12.276/2010, rubricado pela exposição de motivos nº 39 do Executivo Federal, o 

governo alcançou autorização legal para que a União possa ceder onerosamente à Petrobrás o 

exercício das atividades de pesquisa e lavra de petróleo, de gás natural e de outros 

hidrocarbonetos fluidos de que trata o art. 177, inciso I, da Constituição, em áreas não 

concedidas do Pré-Sal.  

Essa autorização é válida por 1 ano após a publicação da lei, e a cessão, que é 

intransferível (§ 6º, art. 1º, lei 12.276/10), deverá produzir efeitos até que a Petrobrás extraia o 

número de barris equivalentes de petróleo definido em respectivo contrato (§ 2º, art. 1º), ou 

seja, os contratos deverão conter pré-determinação de volume de petróleo e gás a serem 

produzidos, tudo isso sendo estabelecido em laudos técnicos preliminares produzidos para 

nortear os caminhos da exploração direta nas mãos da Petrobrás. O intuito da nova lei é tornar 

direta e fácil, sem grandes entraves legais e sem a realização de licitação, a exploração da área 

da província petrolífera do Pré-Sal pela Petróleo Brasileiro S.A. 

Todavia, aí surge outro ponto nevrálgico da questão ao tratar-se das características 

da concessão: enquanto o projeto de lei 5.938/09 (atual lei 12.351/10) busca retirar dos 

particulares exploradores parte da propriedade do óleo produzido mediante a criação do 

contrato de partilha, excetuada as hipóteses de descoberta para fins comerciais em percentuais 

pré-estabelecidos, o projeto 5.941/09 (atual lei 12.276/10), arts. 4º e 5º, e seus parágrafos, 

explicitamente, estabelece um benefício totalmente inverso para a principal sociedade de 

economia mista do governo federal: 
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“PETROBRÁS assumirá todos os riscos relativos às atividades exploratórias, 

que não poderão ser por ela cedidas ou alienadas. Além disso, a ela caberá a 

propriedade do resultado da lavra, sobre os quais incidirão royalties a serem 

distribuídos entre os entes federativos.”
156

 (sem grifos no original)  

  

De outra forma: aquilo que o governo federal retira, em parte, da iniciativa privada, 

a propriedade do óleo, entrega à Petrobrás mediante outorga legal, favorecendo, portanto, o 

papel do Estado e de suas empresas na exploração da atividade econômica, em rico e fático 

detrimento à iniciativa privada, à qual caberão apenas dividendos sobre o produto da 

exploração na forma de custo em óleo e excedente em óleo. 

Marcos Juruena é um crítico ferrenho dessa inovação. Segundo ele, a instituição do 

contrato de cessão nesses moldes deve respeito às diretrizes constitucionais estabelecidas pela 

EC 09/95, de modo que “não há que se falar numa absoluta discricionariedade legislativa, 

como se o legislador ordinário pudesse decidir, já sem as amarras constitucionais, manter ou 

não o monopólio da Petrobrás”. O monopólio, continua o autor, está mantido nas mãos da 

União, e qualquer exploração contratual deve ser procedida de licitação, que é instrumento 

jurídico que tem por escopo fundamental dar concreção aos princípios da eficiência e da 

economicidade.
157

 

Compara Juruena, para azedar a cessão onerosa, a evolução da prestação de 

serviços públicos de gás canalizado e a possibilidade de ceder à Petrobrás a exploração de 

áreas do Pré-Sal: 

 

Bem diferente do que aconteceu na flexibilização do monopólio dos 

serviços públicos de distribuição de gás canalizado (e, leia-se, serviços públicos), 

em que se removeu a obrigatoriedade da concessão de tais serviços a empresas sob 

controle do Estado (e mais não disse a norma constitucional), no petróleo, além de 

se remover tal obrigação, se falou em contratação com empresas estatais ou 

privadas – o que se faz dentro da regra geral da licitação, como se vê de uma 

interpretação sistemática da Constituição(...).
158 
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Segue o autor aludindo à necessidade de os investidores privados da Petrobrás 

também aumentarem sua participação na estatal, sob pena de terem seus dividendos diluídos, 

em face da capitalização daquela sociedade de economia mista gerada com a cessão onerosa e 

o aumento da participação da União no capital da Petrobrás.  

Para ele é evidente que a União pode integralizar o capital de suas sociedades 

mediante a destinação de recursos ou bens, todavia a capitalização da Petrobrás, 

especificamente, não poderia ter sido feita com os resultados da exploração e produção de 

petróleo, por se tratar de atividade sujeita ao regime de concorrência.  

Pelo modelo da cessão onerosa, sem realizar licitação, segundo a tese do referido 

autor, a Petrobrás obtém um direito, como nos melhores dias do monopólio que foi 

flexibilizado desde o longínquo ano de 1995. “Cuida-se, novamente, da personificação da 

atividade estatal, como se a Ordem Constitucional não tivesse sido mudada. A estatal recebe 

um 'brinde' de valor desconhecido.”
159

     

Fatalmente, nesse ponto, há de se analisar a crítica doutrinária que propugnara a 

tese da inconstitucionalidade da referida lei, no que diz respeito à cessão onerosa à Petrobrás 

sem a realização de licitação, fazendo menção à sua possibilidade ou impossibilidade dentro 

dos padrões constitucionais. 

Em face da lei 12.276/2010, o estado do Rio de Janeiro ajuizou ADI no Supremo 

Tribunal Federal, entretanto a ADI referida tem por finalidade dar interpretação conforme à 

Constituição do art. 5º do referido diploma legal que trata do pagamento dos royalties devidos 

pela Petrobrás no exercício da cessão onerosa, para conferir àquele ente da federação o direito 

de receber a participação especial, que segundo a Petrobrás, interpretando a nova lei, não seria 

mais necessária nesse mecanismo especial de exploração petrolífera. A ação direta de 

inconstitucionalidade em epígrafe não trata, exatamente, da possibilidade ou não de haver a 

cessão em favor da Petrobrás, mas trata sim da estipulação do pagamento dos royalties 

oriundos dessa forma de contratação. 

Não obstante, o que importa acentuar agora é que diante da necessidade de 

capitalizar a Petrobrás, principalmente tendo em consideração o elevado patamar de 

endividamento ao qual chegou a sociedade de economia mista, cerca de 34% (trinta e quatro 

por cento) de seu capital, quando o limite estabelecido pela própria empresa era de 35% 
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(trinta e cinco por cento), a cessão onerosa acabou configurando-se como uma das saídas 

encontradas pelo governo federal para capitalizar a sociedade. 

Sem poder obter novas dívidas, a empresa estatal precisava da capitalização para 

obter recursos, entretanto o aumento do capital levaria a União a despender vultosas quantias 

para acompanhar o aporte dos demais acionistas, que não deveriam correr o risco de ver a 

diluição das suas participações na companhia estatal, pois para estes acionistas haveria o 

respaldo do art. 171, da lei 6.404/76, determinando-lhes o direito proporcional de subscrição 

de aumento de capital.
160

  

Assim, a tese da cessão onerosa funcionou como uma verdadeira luva para garantir 

a capitalização da aludida empresa estatal, sem a necessidade de injeções grandiosas de 

numerário por parte da União, ressaltando que o pagamento devido pela Petrobrás por essa 

cessão deverá ser efetivado prioritariamente em títulos da dívida pública mobiliária federal, 

precificados a valor de mercado, e as condições para pagamento em títulos da dívida pública 

mobiliária federal serão fixadas em ato do ministro de estado da fazenda (§§ 3º e 5º, art. 1º, lei 

12.276/10). 

A primeira falha da lei, segunda as críticas levantadas por Juruena, é não identificar 

quais as áreas do Pré-Sal não serão concedidas aos particulares sobre o regime de partilha, 

novidade no sistema produtivo nacional, nem sobre o instituto da concessão, e que, portanto, 

poderão ser cedidas onerosamente à Petrobrás. Isso partindo do pressuposto que a lei, de per 

se, é constitucional. 

A segunda falha, e essa seria de rasgar de morte a nova lei, ainda segundo as teses 

de Juruena na obra acima referida, consiste na patente violação ao Texto Constitucional, por 

dar tratamento especial, diferenciado e favorecido a uma empresa estatal, integrante da 

Administração Pública indireta, ao arrepio, portanto, dos princípios da moralidade, da 

impessoalidade e da licitação. 

Pode-se argumentar que com essa postura o legislador tratou de conceder às 

empresas estatais, especificamente a uma sociedade de economia mista, a Petrobrás, uma 

benesse que não é extensível às demais empresas privadas, fulminando, assim, com qualquer 

juízo de imparcialidade e eficiência a execução da atividade econômica em comento. Com 

espeque nessa lógica de concorrência leal entre os entes da iniciativa privada, inclusive 

aqueles que compõem a Administração Pública, pois todos sabem que a Petrobrás é uma 
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pessoa jurídica de direito privado, o constituinte de 1988 estipulou no art. 173, § 2º, 

exemplificativamente, que as empresas públicas e as sociedades de economia mista não 

poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. 

Essa suposta pecha da inconstitucionalidade levantada por Juruena pode ter 

maculado a reforma da legislação do petróleo, devendo nos próximos meses ou anos ser 

levada a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, órgão independente responsável pela 

defesa do Texto Constitucional. 

Logo, há de se indagar: poderia assim ter procedido o legislador infraconstitucional, 

resultando, nesse ponto, na inviabilidade jurídico-constitucional da lei federal nº 12.276/2010, 

de 30 de junho de 2010, um dos pilares legislativos que reformou amplamente o regime 

regulador das atividades econômicas de exploração e produção de petróleo, gás natural e 

hidrocarbonetos fluidos?  

Aqui se defende que sim, afastando-se a tese da inconstitucionalidade da lei 

12.276/10, pois não haveria de se falar de violação aos princípios da impessoalidade e da 

licitação na escolha pontual da Petrobrás pela União na execução de determinadas atividades, 

projetos ou contratos para fins de desenvolver a produção de petróleo e de seus derivados, sob 

pena de inúmeros dispositivos das leis 9.478/97, 12.076/10 e 12.351/10 serem tachados de 

inconstitucionais, coisa que não o são justamente por dispensarem a Petrobrás da licitação em 

vários segmentos e pontos do exercício da atividade econômica em comento que favorecem a 

sua eficiência. 

O art. 37, XXI, da Constituição Federal, aduzindo que ressalvados os casos 

especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados 

mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 

concorrentes, prevê a possibilidade de a lei estipular situações em que não será exigível o 

procedimento licitatório, considerando-se, ainda, os dispositivos do art. 24 da lei federal 

8.666/93, que prevê, taxativamente, as hipóteses de dispensa de licitação, e do art. 25 da 

mesma lei, estipulando as hipóteses exemplificativas de inexigibilidade do certame licitatório, 

podendo a legislação extravagante considerar situações em específico em que a licitação não 

será exigida da Administração Pública, exatamente como ocorre com as leis acima descritas 

dispondo certas prerrogativas à Petrobrás. 

Nesse toar, as leis extravagantes podem sim criar outras hipóteses de 

inexigibilidade de licitação, sem estar com essa postura ferindo princípios constitucionais, 
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como o da impessoalidade e o da moralidade. Na verdade, ao assim procederem, as leis 

especiais andam em estrita conformidade com a legalidade e com o princípio constitucional 

da eficiência.    

Portanto, configura-se como legítima a exceção à regra da licitação, estipulada não 

só na cessão onerosa à Petrobrás, como também nas demais hipóteses das leis 9.478/97 e 

12.351/10, em que o procedimento licitatório foi inexigível, pois, de fato, trata-se de decisão 

política da União em utilizar a sua Administração Pública indireta para realizar atividade que 

considera estratégica e relevante para o interesse coletivo. 

 

2.5 A atuação da ANP na condução da atividade econômica   

 

Antes das reformas advindas das emendas constitucionais nº 09/95 e nº 19/98, a 

Administração Pública brasileira atuava, basicamente, em algumas atividades econômicas 

tidas por estratégicas, até que com as referidas alterações estruturais constitucionais o 

Estado
161

 adotou uma postura mais regulatória e fiscalizadora frente aos entes privados que 

compõem o cenário atuante do mercado brasileiro, afastando-se da postura de ente 

eminentemente explorador e prestador. 

Essa postura do Estado brasileiro reflete um dos seus papéis atuais frente às três 

formas de básicas de sua intervenção na ordem econômica, quais seja, 1) como agente direto 

da atividade, quando explora diretamente as atividades de seu interesse, e, no caso brasileiro 

atual, desde que se trate de situação necessária aos imperativos de segurança nacional ou a 

relevante interesse coletivo (art. 173, CF/88), 2) como ente regulador das atividades 

desenvolvidas pela iniciativa privada, no qual se constroem as digressões aqui havidas sobre o 

desempenho do Estado frente à ordem econômica, bem como a abordagem aqui referida sobre 

a ANP, e, por fim, 3) como agente indutor, atuando mediante políticas fiscais de incentivo, 
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aquecimento e frenagem da economia e do mercado, setor de câmbio e políticas 

monetárias.
162

 

Antes do Estado Regulador, preponderavam, de maneira sintética, em Teoria 

Econômica as figuras do Estado Abstencionista e do Estado Intervencionista. Aquele, 

caracterizado pela postura negativa do Estado Liberal, calcava sua atuação no princípio da 

liberdade e na garantia e prevalência dos direitos políticos e civis, de modo que o Leviatã, via 

de regra, não atuava diretamente no mercado explorando atividade econômica, porquanto essa 

era atribuição eminentemente da iniciativa privada. A falência do Estado Liberal, entretanto, 

por não garantir direitos mais básicos dos indivíduos e também por pecar pelo excesso de 

defesa dos direitos fundamentais de primeira geração, cedeu espaço para um novo modelo de 

atuação de governo. 

O Estado Intervencionista, que em termos de teoria política tipificava-se na figura 

do Estado Social, fruto das constituições Mexicana de 1917 e de Weimar de 1919, funcionava 

como garantidor dos direitos fundamentais dos indivíduos, guarnecidos pelos catálogos 

constitucionais, prestados e efetivados mediante a atividade positiva dos governos, no qual 

havia atuação direta do ente estatal explorando atividades econômicas e prestando serviços 

públicos que até então eram tidos como privativos das empresas particulares. 

No entanto, em face da carência do Estado em prestar serviços e explorar atividades 

de cunho econômico com qualidade bastante para fazer frente às demandas da sociedade, que 

cresciam em ritmo vertiginoso a partir da década de 20 do século passado, e assim competir 

com a iniciativa privada na exploração das atividades econômicas e serviços públicos tidos 

como mais importantes, o Estado Social capengou, como ainda capenga, em muitos de seus 

deveres, abrindo espaço para uma nova forma de atuar junto aos modelos econômicos e aos 

mercados de meados do século XX. 

Segundo Gaspar Ariño Ortiz, esse Estado Social do Bem-Estar, cujo auge ocorreu 

entre 1945 a 1973, caracterizou-se pela intervenção estatal na economia, na provisão pública 

dos serviços sociais e pela responsabilidade do Estado em manter um nível mínimo de vida 

para os administrados, chegando à época de sua crise a partir da década de 70 do último 

século, que se cristalizou nos Estados Unidos, no governo do presidente Reagan, na 

Inglaterra, com Margaret Thatcher, e na Suécia, no governo de Carl Bildt, em virtude do 

excesso burocrático da atividade estatal intervencionista, aos altos impostos exigidos para 
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financiar a prestação dos serviços e a exploração de atividades econômicas e a “una absoluta 

inferioridad social del ciudadano frente al Estado”.
163

 

Nas últimas décadas, como bem pondera o professor Francisco Cavalcanti, vem-se 

constatando tendências de reversão no processo de intervenção estatal no seio da atividade 

econômica, propugnando o afastamento do Estado do cerne da exploração de atividades de tal 

natureza. As causas da determinação dessa nova direção da atuação do Estado na economia 

remontam a fatores diversos, entre eles pode-se destacar a globalização, que gera 

interdependência não só dos mercados consumidores, mas também dos mercados 

produtores.
164

 

O Brasil seguiu essa lógica. Assim, frente à incapacidade potencial e estrutural do 

Estado brasileiro em exercer diretamente as atividades econômicas fundamentais para o 

desenvolvimento do país, as empresas privadas começaram a receber outorga jurídica estatal 

para prestar serviços e explorar essas mesmas atividades, com o fulcro de abastecer o 

mercado, satisfazer os anseios da população e desenvolver o potencial econômico nacional. 

Caberia ao Estado, nesse esteio, fiscalizar a maneira pela qual os particulares desenvolveriam 

as atividades, editar normas de regulamentação dos serviços e das atividades econômicas, 

controlar políticas tarifárias, e coibir abusos financeiros e outras nefastas práticas 

antieconômicas tais como o truste, de modo a favorecer, sobretudo, os consumidores finais da 

cadeia produtiva. 

Iniciava-se, assim, a instituição da figura do Estado Regulador, considerando ainda 

que o aprimoramento do exercício pelo Estado das funções eminentemente regulatórias cresce 

e ganha relevância na medida em que a própria Administração Pública direta se afasta do 

papel de agente das atividades reguladas, deixando de ser ela mesma o ente regulador, ou 

mesmo uma pessoa jurídica a ela subordinada, passando a conferir margem de independência 

fundamental aos órgãos públicos incumbidos do mister regulatório, criados com esse 

propósito em específico.
165

 

Desse modo, passaram a ser criados pelo mundo, de maneira inicial e mais 

contundente nos Estados Unidos, entidades especializadas e destinadas a exercer atividade de 
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regulação do mercado de determinado setor da economia. Surgiam as agências reguladoras 

como característica maior do modelo de Estado Regulador frente ao desenvolvimento das 

atividades de cunho econômico e à prestação de serviços públicos fundamentais quando 

desenvolvidos por agentes particulares. 

Na lição clássica de Diogo Figueiredo Moreira Neto, os três princípios básicos do 

Estado Regulador são 1º) a competência regulatória, surgida a partir da deslegalização e da 

adoção de funções híbridas pela Administração, 2º) a independência regulatória, caracterizada 

pela independência funcional, independência dos agentes, e a independência financeira; e 3º) 

a participação regulatória, caracterizada, sobretudo, pela publicidade dos atos dos entes 

reguladores e pela abertura do canal regulatório pelo ente regulador à população interessada e 

aos agentes econômicos envolvidos.
166

 

Característica marcante do poder regulador, portanto, é a capacidade de edição de 

atos normativos vinculantes no setor econômico de atuação, configurando aquele tido como 

um dos mais polêmicos e importantes pontos sobre o tema: o poder normativo das agências 

reguladoras. Inicialmente, imperioso destacar que o poder normativo dos entes de regulação 

no país, assunto assaz abordado pelos acadêmicos e pelos operadores do direito, não será 

estudado aqui à exaustão, pois não se identifica com o mote principal do presente trabalho 

catalogar e comparar os principais pontos do tema, nem buscar suas origens etimológicas ou 

históricas mais remotas, tampouco analisar pormenorizadamente os principais conceitos e 

teorias sobre o referido assunto. 

O que se pretende aqui com a colocação do tópico que se apresenta sobre esse tema 

em específico é introduzir uma noção mais basilar sobre poder normativo das agências 

reguladoras, e com um pouco mais de ênfase tratar do papel da Agência Nacional de Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, e das problemáticas surgidas do seu respectivo poder 

normativo-regulador, para, no capítulo final, comentar as inovações e transformações trazidas 

com a edição do arcabouço legal de regulação da atividade de exploração e produção de 

petróleo e gás no Brasil, fruto da potencialidade econômico-financeira vislumbrada na 

província do Pré-Sal. 

No caso específico da ANP, segundo a trilha de Marilda Rosado, é fundamental ao 

estudioso estabelecer um divisor de águas em relação ao poder normativo da citada agência 

no âmbito do upstream, pois a partir da vigência dos contratos de concessão a ANP 

                                                 
166

 MOREIRA NETO, Diogo Figueiredo. Direito regulatório. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 168. 



131 

permaneceu com poder de editar normas genéricas e abstratas a respeito do exercício da 

atividade econômica em comento.
167

 

Além dessas ponderações acima descritas sobre a atuação das agências e sua 

importância no contexto mais atual do modelo econômico-produtivo adotado em diversos 

países, importa destacar nesse momento que para os concessionários da atividade E&P torna-

se imprescindível a manutenção do respeito da agência aos contratos firmados, sob o risco de 

grande desconfiança e queda da credibilidade dos particulares exploradores frente ao ente 

estatal, caso a ANP viole, a torto e a direito, os termos estabelecidos nos pactos firmados entre 

a União e as empresas exploradoras. Todavia, como se verá mais à frente, a doutrina de 

Alexandre Santos de Aragão entende pela viabilidade de algumas alterações contratuais 

estabelecidas unilateralmente pela agência, ao arrepio de cláusulas do próprio contrato 

firmado entre ela e o particular.  

A ANP, criada pela lei federal nº 9.478/97, somente organizou-se efetivamente no 

ano de 1998. No início de sua caminhada, a agência se debruçou na busca do recebimento de 

dados e informações concentrados até então nas mãos da Petrobrás, assumindo o 

gerenciamento de todos os assuntos relacionados à atividade de exploração e produção de 

petróleo e gás, componentes do upstream, bem como à de refino e distribuição, downstream. 

Promoveu a seleção e a adjudicação de áreas para a Petrobrás, bem como a assinatura dos 

primeiros contratos de concessão em favor da empresa estatal, e publicou inúmeras portarias 

regulamentando o exercício da atividade. 

Com a abertura do mercado às empresas privadas não estatais, muitas organizações, 

nacionais e internacionais, assim como os investidores estrangeiros, passaram a analisar a 

estrutura do sistema brasileiro de produção, pois com a presença dessas novas empresas 

particulares o mercado precisou de uma nova dinâmica mais enfática na regulação do 

exercício da atividade pelos novos agentes econômicos, requerendo inúmeras gestões por 

parte do ente regulador no sentido de equilibrar interesses em um panorama até então 

marcado pela existência de uma única empresa. Novos desafios surgiam para o Estado que 

abria o mercado monopolizado, deixando, em parte, de se preocupar em exercer diretamente a 

atividade e com os problemas daí resultantes para atentar à busca de parâmetros eficientes de 

regulação e obtenção de resultados mais vantajosos tanto para o ente privado explorador, 

quanto para o Estado brasileiro e para a sua população. 
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2.5.1 Atribuições da agência antes e depois das alterações de 2010 

 

Além de outras importantes funções e atribuições nas áreas de transporte, refino, 

distribuição e revenda, que não serão detidamente analisadas nesse trabalho em virtude do 

escopo maior da pesquisa, que é tratar das etapas de pesquisa e lavra, embora sejam 

reconhecidas a grandiosidade, a importância e a riqueza das discussões jurídicas em torno 

dessas últimas fases da cadeia produtiva, o papel da ANP, no que importa de fato a essa 

dissertação, sinteticamente, nos termos da lei 9.478/97, é de regulação
168

 e contratação de 

exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, fiscalização das atividades econômicas 

da indústria petrolífera, implementação de políticas públicas no setor, e o dever de garantir o 

mercado concorrencial. 

A agência nos últimos anos ganhou boa dose de credibilidade no cenário nacional e 

internacional, organizando as rodadas de licitação, adotando práticas reguladoras, executando 

a política nacional para o setor energético do petróleo e gás natural, e fiscalizando atividades 

de produção, importação, exportação, transporte, transferência, armazenagem, estocagem, 

distribuição, revenda e comercialização de biocombustíveis, além de manter um reconhecido 

banco de dados e conhecimento sobre a indústria do petróleo e gás natural, denominado pela 

própria agência de Banco de Dados de Exploração e Produção – BDEP.  

Cumpre acentuar também que a ANP recebeu da lei do petróleo de 1997 a 

incumbência de andar antenada com os órgãos de defesa da concorrência, mormente o CADE 

– Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Obedecendo aos imperativos da 

concorrência, deve a ANP “procurar identificar os atos praticados pelos agentes econômicos 

que impeçam a formação desse mercado, ainda que a sanção desses atos não seja da sua 

competência”
169

, e sim do CADE ou dos demais órgãos responsáveis pela defesa da 

concorrência. 

Nesse sentido, estipulam o único parágrafo e o caput do art. 10 da lei 9.478/97 que 

toda vez que, durante o exercício de suas funções e atribuições, a agência reguladora tomar 

                                                 
168

 Sobre a eficiência da regulação, afirmou-se que “la regulación no puede ser calificada en abstracto de buena 

ni mala; lo que importa es en cada caso concreto su grado de eficiência puntual, su equilibrio entre lo que 

obtiene de Bueno para la sociedad y o que a ella cuesta en lo caso”. GORDILLO, Agustín. Tratado de derecho 

administrativo. 2. tomo, 5 ed. Belo Horizonte: Del Rey e Fundación de Derecho Administrativo, 2003, p. VII – 

06.  
169

 MARTINS, Daniela Couto. A regulação da indústria do petróleo – segundo o modelo constitucional 

brasileiro. Belo Horizonte: Forum, 2006, p. 184. 



133 

conhecimento de fato ou de ato que possa configurar indício de violação à ordem econômica e 

ao mercado concorrencial, deverá a agência comunicar “imediatamente o Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica – CADE e à Secretaria de Direito Econômico do 

Ministério da Justiça, para que estes adotem as providências cabíveis”, devendo o CADE 

notificar a agência do teor da decisão que aplique “sanção por infração da ordem econômica 

cometida por empresas ou pessoas físicas no exercício de atividades relacionadas com o 

abastecimento nacional de combustíveis.” 

Além dessas, outra das atuações mais importantes da Agência Nacional do Petróleo 

é a da organização e direção das rodadas de licitação para adjudicação dos blocos petrolíferos 

espalhados no país, como visto mais acima. Mesmo o modelo recém instituído de produção 

partilhada manteve a ANP como ente responsável por promover as licitações dos blocos, na 

modalidade leilão, exatamente como foi durante muito tempo no regime de exploração e 

regulação da atividade regido pela lei de concessão petrolífera. Reconhecendo o trabalho da 

agência diante da abertura do mercado e do estímulo à concorrência, após a análise das quatro 

primeiras rodadas, Wald concluiu: 

 

Verifica-se que no setor do petróleo as atividades do upstream se tornaram 

objeto da abertura do monopólio com a realização “rotineira” de processos 

licitatórios que propiciam a entrada de novos agentes no mercado, permitindo 

vigorar a competitividade plena. 

No entanto, existem ainda focos de resistência à abertura quando se trata das 

atividades de downstream, ou seja, refino, transporte (dutos) e terminais.
170 

 

Sobre essa relativa resistência no tocante ao mercado downstream mostra-se mais 

abaixo um exemplo dado pelo juiz federal de 2ª instância do TRF 2ª Região André Fontes, ao 

tratar da exigência estipulada pela ANP através da portaria nº 202/99 para manutenção da 

tancagem em áreas de elevada complexidade e grandiosidade nos pontos de distribuição de 

derivados de petróleo, o que, em tese e supostamente, apenas favoreceria os maiores 

distribuidores. 

Não obstante essa pontualidade em relação àquela portaria, o papel regulador da 

autarquia foi tomando espaço e ganhando importância e reconhecimento dos juristas. Todavia, 

essa atuação da ANP, segundo a tese de alguns doutrinadores do porte de Gustavo Binenbojm 

e Marilda Rosado, foi restringida com a aprovação dos projetos de lei encaminhados pelo 

Poder Executivo. Segundo os autores  
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Embora a ANP continue a existir formalmente, seu papel institucional será 

reduzido, em termos de relevância, com a criação da Petro-Sal. Na prática, as 

decisões mais importantes relativas à seleção de empresas, definição de blocos e 

gestão da execução dos contratos ficarão a cargo da Petro-Sal, e não da ANP. A 

diferença importante entre uma e outra é que a ANP foi concebida como um ente 

regulador autônomo em relação ao governo, enquanto a Petro-Sal é um braço do 

próprio governo, sujeita às determinações políticas do governo. O país regride duas 

décadas, em termos institucionais, com essa mudança.
171

 

 

Com o esvaziamento do papel da ANP e logo o superdimensionamento das 

funções do Conselho Nacional de Política Energética, CNPE (EPE & MME). Como 

base nos projetos admite-se que a definição do que é “estratégico”, definirá quando 

haverá ou não licitação e em quais áreas. A nosso ver, a criação de uma comissão 

por decreto já havia rompido com o feixe de competências previsto no ordenamento 

constitucional e infraconstitucional em matéria de regulação petrolífera.
172

 

 

Das citações acima extraídas, percebe-se a direção doutrinária em afirmar a 

ocorrência de suposto “esvaziamento” das funções da ANP, em razão das atribuições 

conferidas pelo novo arcabouço legal à Pré-Sal Petróleo S.A. (por eles ainda referida como 

Petro-Sal) e ao Conselho Nacional de Política Energética - CNPE. 

Sobre o tema, primeiramente, mister não olvidar que a ANP atua como ente 

regulador não apenas das atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural, como 

também é ente responsável pela regulação das atividades de refino, transporte, distribuição, 

importação e exportação do mesmo bem público, bem como pelas atividades relacionadas aos 

biocombustíveis. Esse trabalho, repita-se, trata com ênfase maior da exploração e produção de 

petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos nos termos das leis nº 9.478/97 e nº 

12.351/10, e, portanto, as atribuições da agência aqui analisadas cingem-se a essa etapa do 

processo de aproveitamento dos recursos naturais, fugindo do seu propósito tecer grandiosas 

discussões ou digressões sobre a atuação da agência nesses outros ramos, a não ser no que diz 

respeito ao poder normativo da ANP, mas de maneira breve e bastante pontual, como mais 

adiante se verá. 

Pois bem. Na lei nº 9.478/97, as atribuições da ANP estão expressamente 

insculpidas no art. 8º, 8º-A, 9º e 10, além de outras atribuições dispersas no mesmo diploma 

legal. De maneira geral, esses dispositivos não foram substancialmente alterados pelas leis de 

2010, tão apenas adaptados ao regime de partilha, como o caso do inciso II do art. 8º, 

referente à competência para a promoção de estudos para delimitar blocos, que acrescentou ao 
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mesmo dispositivo a expressão: “ou contratação sob o regime de partilha de produção das 

atividades de exploração, desenvolvimento e produção”. 

No entanto, dentro dessas atribuições esparsas, a doutrina de Gustavo Binenbojm 

quando advertiu sobre a diminuição da importância da agência reguladora e o suposto 

esvaziamento de suas competências, provavelmente fez referência ao dispositivo do art. 21 da 

lei 9.478/97 c/c com as atribuições da Pré-Sal S.A., estabelecidas pela lei nº 12.304/10, e do 

CNPE. 

O antigo art. 21 da lei de 1997 aduzia que todos os direitos de exploração e 

produção de petróleo e gás natural em território nacional, sendo nele compreendidos inclusive 

a parte terrestre, o mar territorial, a plataforma continental e a zona econômica exclusiva, 

pertencem à União, cabendo sua administração à ANP. Com a reforma estipulada pela lei 

12.351/10, inseriu-se uma exceção pertinente e bastante relevante no aludido dispositivo: 

“ressalvadas as competências de outros órgãos e entidades expressamente estabelecidas em 

lei.” O legislador ordinário quis fazer referência implícita nessa disposição à nova empresa 

pública atuante no setor, a PPSA, incumbida de gerir os interesses da União nos contratos de 

produção partilhada nas áreas do Pré-Sal e em áreas estratégicas. 

Essa abertura normativa da nova lei não significa, necessariamente, esvaziamento 

dos poderes da ANP. Apenas quis o legislador atentar ao princípio da especialidade atinente 

às atribuições dos entes administrativos, de modo a conferir um maior aproveitamento na 

gestão dos contratos de partilha e de concessão, em benefício dos contratados, da 

Administração Pública e dos próprios administrados.  

Ademais, sendo a agência reguladora uma autoridade independente, não 

subordinada à Administração Direta, não poderia a ANP ser a gestora dos interesses da União 

nos citados contratos de partilha, cabendo esse papel a uma outra entidade, no caso, a Pré-Sal 

Petróleo S.A. O dever da agência é, de maneira geral, de regulação independente e de garantia 

do bom funcionamento do mercado, e não o de defender os interesses de um ente político 

determinado. 

Outra importante alteração procedida pela lei 12.351/10 foi a revogação do §1º do 

art. 23 da lei 9.478/97, que rezava ser a ANP a responsável por definir os blocos a serem 

objeto de contratos de concessão celebrados pela União com empresas interessadas. A lei nº 

12.351/10 retirou da ANP essa atribuição e determinou como atribuição do CNPE definir os 

blocos a serem objeto de concessão ou partilha de produção (art. 2º, inciso VIII). Logo, essa 
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importante atribuição saiu das mãos de um ente técnico e independente, como a autarquia 

federal especializada, e pulou para a competência de um órgão político, parcial e diretamente 

interessado na defesa dos interesses da União e do Ministério de Minas e Energia. 

Ocorre que essas modificações igualmente não implicam, necessariamente, na 

diminuição da importância da ANP ou no esvaziamento de suas atribuições, pois tratam 

apenas de alterações precisas com a finalidade de melhor adequar o funcionamento do ente 

regulador com os objetivos que nortearam a formalização do contrato de partilha de produção. 

Pode a lei definir quem será o ente responsável em definir quais os blocos devem ser objeto 

de licitação e contratação, seja pela partilha, seja pela concessão, e isso não implica o 

esmaecimento das funções da agência reguladora do setor. 

Em uma visão mais rápida e apressada, pode-se pensar que as atribuições da ANP 

foram essencialmente diminuídas com a lei de 2010, além dessas acima pontuadas, se se tiver 

como base o art. 8º, e todos os seus vinte e oito incisos, da lei nº 9.478/97, em comparação 

com o art. 11 da lei 12.351/10, que possui apenas seis incisos. Esses últimos dispositivos 

dispõem que caberá à ANP, entre outras competências atribuídas por lei, promover estudos 

técnicos para subsidiar o Ministério de Minas e Energia na delimitação dos blocos que serão 

objeto de contrato de partilha de produção; elaborar e submeter à aprovação desse mesmo 

órgão as minutas dos contratos de partilha de produção e dos editais, no caso de licitação; 

fazer cumprir as melhores práticas da indústria do petróleo; analisar e aprovar 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, por fim, regular e 

fiscalizar as atividades realizadas sob o regime de partilha de produção. 

Essas atribuições representam apenas uma síntese das funções da ANP em relação 

aos contratos de partilha de produção, devendo não se olvidar duas coisas: 1º) as atribuições 

da ANP na novel lei não afastam as atribuições estipuladas por outros diplomas legais, 

principalmente a lei 9.478/97, desde que não revogadas ou que não se posicionem 

contrariamente aos termos da lei 12.351, obviamente, quando se trata dos contratos de 

concessão; e 2º) as competências descritas no art. 8º e seguintes da lei de 1997, em sua boa 

parte, também se referem a estocagem, abastecimento de combustíveis,  regime atinente aos 

biocombustíveis, comercialização, gasodutos, contratos de transporte e de interconexão entre 

instalações de transportes, enquanto as atribuições descritas na lei 12.351/10 se referem, 

especificamente, aos contratos de partilha de produção. Logo, tratou-se apenas de especializar 
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as funções da agência frente aos contratos de partilha, e não de diminuir suas funções de até 

então. 

Essas alterações acima descritas não comprovam necessariamente a tese do 

esvaziamento do papel da ANP na condução da regulação da atividade E&P. Embora seja 

reconhecido que a agência não é um órgão político, mesmo dispondo de poder normativo, isto 

é, poder de criação de normas jurídicas válidas e impositivas, como no caso das portarias, 

recaindo o papel de agente político ao CNPE, não se pode afirmar que a agência perdeu 

atribuições regulatórias aptas a embasar a afirmação de que houve um verdadeiro 

esvaziamento de suas atribuições. Ao tema se voltará com mais acuidade no último capítulo 

desse trabalho. 

Uma coisa ainda ficou certa e também pode figurar como um dos argumentos 

contra o possível esvaziamento da atividade da agência: a ANP continuará realizando as 

licitações, na modalidade leilão, para os novos contratos de partilha de produção (art. 11, III, 

c/c art. 8º, II, da lei federal nº 12.351/10). 

Essas considerações levam ao entendimento de que houve sim alterações no 

conjunto de atribuições da ANP, quando se comparam os dispositivos da lei de concessão 

petrolífera com os do regime de partilha, mas essas alterações não implicam em esvaziamento 

das funções da agência. 

Há ainda uma outra discussão sobre o tamanho da discricionariedade da 

Administração Pública em definir o que deve ser considerado como área estratégica para fins 

de adoção do regime de partilha, no entanto a análise sobre esse ponto está guardada para o 

próximo capítulo, quando então também se falará sobre a legitimidade do papel da agência no 

novo sistema regulatório, corroborando o rebate ora epigrafado à tese do esvaziamento dos 

poderes da autarquia especializada na área petrolífera. 

 

2.5.2 Poder normativo regulador 

 

No modelo definido pela lei federal nº 9.478/97, vislumbrava-se o forte papel da 

Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP sobre os modelos 

contratuais a serem firmados entre a União e as concessionárias. Essa lei, no dizer da doutrina 

mais abalizada, se enquadraria perfeitamente como uma norma standard, isto é, com pouco, 
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mas suficiente, conteúdo normativo apto a regular as situações setoriais a serem especificadas 

pormenorizadamente pelos órgãos reguladores.
173

 

Esse tema vem recebendo muito destaque na doutrina nacional em face do 

necessário equilíbrio com o princípio da legalidade aplicável à Administração Pública. Com 

boa dose de cautela e lucidez, o professor Francisco Queiroz Cavalcanti destaca: 

 

Como conciliar a necessidade de instrumentos eficientes para assegurar a 

concretude das normatizações, com a preservação do princípio da legalidade, de 

indiscutível relevância garantística? Esse é, sem dúvida, um dos mais relevantes 

temas do Direito Administrativo Constitucional.
174 

 

Em palavras outras, essa análise e preocupação da doutrina administrativista 

simboliza novos tempos e formas de encarar o princípio da legalidade frente à atuação da 

Administração Pública na concretização de suas atividades administrativas e reguladoras, bem 

como na necessidade de preservar os direitos e garantias individuais dos administrados e dos 

usuários dos serviços públicos de uma maneira geral. 

O poder normativo dos entes reguladores decorre do fortalecimento do Estado 

Regulador e da necessidade de setorização da economia para que o direito pudesse 

desenvolver uma regulação efetiva, sem desrespeitar a autonomia dos demais subsistemas 

sociais, de modo que esses mesmos entes responsáveis pela regulação não violassem as regras 

mais gerais estabelecidas pelo próprio ordenamento jurídico.  

Dentro dessa perspectiva, o poder normativo das agências reguladoras, com todas 

as suas principais características, a saber, dinamismo, independência, especialização técnica e 

valorização das soluções consensuais, deve ser valorizado como um importante instrumento 

de  intercomunicação do sistema jurídico com os demais subsistemas sociais envolventes, tais 

como os subsistemas econômico, cultural, científico, religioso, etc.
175
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A questão pode ser posta da seguinte maneira: como seria legalmente possível a 

uma agência reguladora, que possui natureza jurídica de autarquia especial, exercer 

diretamente funções normativas semelhantes àquelas exercidas pelos poderes soberanos da 

República Federativa do Brasil mesmo sem possuir qualquer legitimidade democrática para 

tanto? Se a lei é ato normativo genérico e abstrato, produzido por aqueles que são 

representantes diretos do povo, titular do poder constituinte, mediante processo legislativo 

próprio, envolvendo Poder Legislativo e Poder Executivo, seria legítima, legal e 

constitucional a edição de atos normativos pela ANP, pessoa jurídica desprovido de 

representação democrática popular?  

Nos termos da doutrina de Celso Antônio a questão assim se apresenta 

 

O verdadeiro problema com as agências reguladoras é o de se saber o que é e 

até onde podem regular algo sem estar, com isto, invadindo competência legislativa. 

Em linha de princípio, a resposta não é difícil. 

 Dado o princípio constitucional da legalidade, e conseqüente vedação a que 

atos inferiores inovem inicialmente na ordem jurídica (...) resulta claro que as 

determinações normativas advindas de tais entidades hão de se cifrar a aspectos 

estritamente técnicos
176

  

 

O que se deve extrair de tal passagem é que, quando devidamente autorizadas por 

lei e quando se cifram aos critérios técnicos que lhes são próprios, as agências reguladoras 

dispõem de poder normativo suficiente e legítimo, de modo que a sua atuação não pode ser 

encarada como violação patente ao princípio da separação dos poderes e ao princípio da 

legalidade. 

Ademais, os limites da atuação normativa dos entes reguladores não são apenas 

aqueles expressamente estabelecidos pela lei, pois os limites implícitos, aqueles estabelecidos 

por princípios de direito, pelas diretrizes constitucionais, pelas disposições mais genéricas, 

espírito, objetivos e fins assinalados pelo ordenamento jurídico, também funcionam como 

vetores da atuação reguladora da Administração Pública.   

Com razão o entendimento de Aragão ao aludir às competências complexas das 

quais as entidades reguladoras independentes são dotadas, justamente porque elas fortalecem 

o Estado de Direito, vez que, ao retirar da esfera das lutas eminentemente políticas a 

regulação de importantes atividades sociais e econômicas, atenua-se a concentração de 

poderes na Administração Pública central e se redistribuem as atribuições normativas 
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conferidas à Administração Direta para alcançar, com melhor proveito possível, o escopo 

maior, e não meramente formal, “da separação de poderes, qual seja, o de garantir 

eficazmente a segurança jurídica, a proteção da coletividade e dos indivíduos empreendedores 

de tais atividades ou por elas atingidos.”
177

 

 

2.5.2.1 Apontamentos de teoria geral do poder normativo de regulação 

 

Antes de tecer comentários mais diretos sobre a atuação da Agência Nacional de 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e o exercício de seu dever regulatório é necessária 

uma exposição breve sobre as características mais gerais do poder normativo das autoridades 

reguladoras independentes, bem como sobre a maneira como a doutrina especializada vem 

tratando do tema. 

Gaspar Ariño se referindo ao poder normativo-discricionário da Administração 

Pública frente aos parâmetros legais pré-determinados, demonstrando preocupação com 

possíveis arbitrariedades no exercício desse poder normativo-regulador, assim expõe sobre o 

tema 

Como es sabido, la gran quiebra del Estado de Derecho es la discrecionalidad 

de juicio y de voluntad que en determinados momentos y en determinados campos 

de actuación – especialmente en la dirección de la política económica – acompaña a 

la acción de gobierno. La realidad es que el poder discrecional – es decir, la libertad 

de elegir entre dos ou más alternativas legalmente posibles – ha estado siempre 

presente, tanto em las decisiones de los gobiernos (...) como también a los juices 

(...). Y es que el derecho (...) va siempre acompañado de un grado de 

indeterminación variable, caso por caso, tiene que ser rellenado y cumplimentado 

por ele operado jurídico.
178

  

 

Essa afirmação de que o Estado de Direito é quebrado com a discricionariedade 

parece bastante equivocada, pois a discricionariedade é garantida dentro do espaço cedido 

pelas próprias leis. Não obstante essa crítica à passagem acima transcrita, seu maior valor 

neste trabalho se dá exatamente pelo reconhecimento do certo grau de indeterminação do 

direito, a ser preenchido no momento certo pelo operador jurídico, pois nesse espaço de 
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indeterminação específico se encontra, dentre outras variáveis, o poder normativo das 

agências reguladoras. 

A preocupação com esse tema encontra-se presente em vários cantos no mundo e 

também nos estudos desenvolvidos por especialistas na doutrina nacional. No estudo do 

direito comparado, o tema do poder normativo das autoridades independentes também possui 

demasiada relevância. Acerca do tema, em trabalho sobre as principais características dos 

entes de regulação dos principais países da Europa e dos Estados Unidos, Martinez aduz que 

nesse último país referido todas as autoridades independentes possuem poder de editar 

normas, enquanto que na Europa nem todas as agências dispõem dessa prerrogativa com 

tamanha relevância. 

Para essa autora, o poder normativo das agências deve ser concebido como um 

poder subordinado e especializado, reconhecido única e exclusivamente para os entes 

responsáveis pela função reguladora, com o fulcro de garantirem o cumprimento das regras e 

dos princípios assinalados por normas superiores. Logo, no exercício desse poder normativo, 

as agências reguladoras editam, por um lado, regras relativas à sua organização e ao 

funcionamento interno, e, paralelamente, elaboram normas vinculantes para os agentes 

econômicos do setor regulado.
179

  

Em análise sobre o exercício desse poder normativo através de standards e 

finalidades públicas estabelecidas na lei, assim como o fenômeno da deslegalização, 

Alexandre Santos de Aragão vai afirmar que, além da autonomia reforçada, chamada pelo 

autor de independência das agências reguladoras, também configura como característica 

primordial das agências o fato de as leis atributivas do seu poder normativo possuírem baixa 

densidade normativa e propiciarem espaço para alguma margem de negociação com os 

agentes regulados.
180

 

Válido destacar também que há três poderes inerentes à regulação, segundo o 

entendimento de Alexandre Aragão, a saber: o poder de editar a norma reguladora, o de 

assegurar a sua aplicação e, por fim, o poder de reprimir as infrações ocorridas em face das 

regras estipuladas pelos órgãos reguladores. 

O poder normativo, portanto, reflete-se apenas como uma das facetas inerentes à 

atividade reguladora. No entanto, como dito mais acima, a reflexão sobre o princípio da 
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legalidade e a necessidade de se ter uma Administração Pública mais eficiente, bem como de 

se ter melhores resultados de satisfação das atividades econômicas exploradas e nos serviços 

públicos prestados pelos particulares, concorrem para a transformação dos modelos de 

Administração Pública, situando essa mais no campo organizacional e gerencial de acordo 

com a natureza técnica das atividades e dos serviços, levando à necessidade de novos 

instrumentos de integração, regulação e coordenação, “e ao reconhecimento de novos graus 

do exercício autônomo de competências normativas, com a emergência de mecanismos de 

controle mais finalísticos que hierárquicos.”
181

 

Com isso, as leis que conferem poder normativo aos entes reguladores passaram a 

possuir baixa densidade normativa, com o intuito de possibilitar o desenvolvimento de 

normas setoriais capazes de regular a atividade econômica ou a prestação do serviço público 

com mais agilidade, autonomia e eficiência. Logo, a regulação moderna estatal está 

direcionada pelos objetivos fixados nas leis-quadro e nas constituições, restando muito mais 

importante a necessidade de se verificar o atendimento das finalidades públicas a que a 

atividade regulatória se destina do que aferir a legitimidade da regulação pela mera subsunção 

lógico-formal a determinado dispositivo de lei. 

Já nos Estados Unidos, considerado como país de alta relevância no 

desenvolvimento da atividade regulatória, a Suprema Corte propugnava pela legitimidade das 

normas de baixa densidade normativa, proibindo-se, então e tão somente, a transferência de 

poderes ilimitados para as entidades reguladoras, já que, geralmente, a transferência limitada 

advém da linguagem utilizada na lei que autoriza a Administração a editar normas destinadas 

a cumprir as finalidades estabelecidas pela lei standard.
182

 

Por outro lado, não só há de se evitar o poder ilimitado, a verdadeira carta-branca 

para o Executivo Regulador, como também é preciso reconhecer o perigo de uma norma 

quadro desprovida de um conteúdo mínimo, essencial, de regulação, sob pena de haver 

disposições gerais e objetivos regulatórios assaz sumários, cuja complementação pode 

conduzir o ente regulador a qualquer resultado. Logo, preocupada com a proliferação de leis 

de baixíssima densidade normativa, a doutrina tratou de construir o conceito de conteúdo 
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essencial, aquele segundo o qual é preciso estabelecer objetivos e diretrizes gerais para guiar 

a atuação do ente regulador no exercício do seu mister.
183

 

Há na doutrina brasileira três correntes para explicar a natureza jurídica das normas 

editadas pelas agências reguladoras: aquela que defende a tese da deslegalização, pela qual as 

normas editadas pelas autoridades reguladoras teriam natureza de atividade regulatória, com 

poder vinculante; aquela que propugna serem as normas editadas pelas agências verdadeiros 

regulamentos; e a terceira corrente que adota a tese da natureza de ato normativo-

administrativo para as normas editadas por essas pessoas jurídicas especializadas de direito 

público interno. 

O sentido da deslegalização, adotado neste trabalho, relativiza o princípio da 

legalidade para empreender maior alcance das normas editadas pelos entes de regulação, 

desde obedecidos os padrões, os objetivos e os princípios assinalados pela lei e pela 

Constituição. Assim, uma vez obedecidos esses limites, o ato normativo teria força de lei para 

seus destinatários, por ter, via de regra, eficácia vinculante e caráter abstrato e genérico para 

os regulados. 

Devido ao grau de especificidade técnica das atividades exercidas pelos entes 

reguladores, a deslegalização não é nada mais que o fato de uma lei-quadro, padrão, autorizar 

expressamente que determinado campo normativo será normatizado por regulamentos 

independentes editados pelos entes eminentemente técnicos responsáveis por gerir a atividade 

regulatória. A lei-quadro não regula pormenorizadamente o tema, ela apenas estabelece as 

diretrizes gerais de regulação e autoriza um ente específico a guiar o dever regulatório do 

Estado.  

Assim, confirma-se que não há qualquer inconstitucionalidade na tese da 

deslegalização, pois esta não consubstancia propriamente uma transferência da atividade 

legiferante, mas tão apenas a possibilidade de adoção, pelo próprio legislador ordinário, 

representante do Poder Legislativo, de uma política de legislação pela qual se transfere a uma 

outra sede normativa a regulação de determinada atividade econômica ou prestação de serviço 

público a cargo dos entes delegados. 

Binenbojm discorda da tese que aplica deslegalização no Brasil, afirmando que se 

trata de teoria inconstitucional, pois as hipóteses de delegação normativa do Poder Legislativo 

ao Poder Executivo ocorrem, tão apenas, no caso da edição de decretos autônomos, de 

                                                 
183

 Idem. Ibidem, p. 03. 



144 

medidas provisórias ou de leis delegadas. Para este autor, a deslegalização constitui 

verdadeira hipótese de fraude ao processo legislativo, em clara desobediência ao princípio da 

legalidade.
184

 

A teoria que afirma que as normas reguladoras editadas pelas agências possuem 

natureza jurídica de regulamentos, de decretos regulamentares, como aqueles editados pelos 

chefes do Executivo, com fulcro tão apenas de complementar comandos legais superiores, é 

defendida por Binenbojm com veemência, ao aduzir a natureza infralegal das normas de 

regulação editadas pelos entes reguladores que devem atuar sempre dentro do espaço 

delimitado pelas leis ordinárias.
185

 

Não parece acertado concordar com o último autor, pois a tendência mais atual dos 

administrativistas é ver o princípio da legalidade através de matizes constitucionais aptos a 

respeitar o princípio da eficiência na prestação de serviços públicos e na exploração de 

atividades econômicas, com base em dados técnicos, análises específicas e edição de normas 

condizentes com a presteza da atividade regulada. Ademais, não há que se falar em fraude ao 

processo legislativo tendo em vista que é a própria lei ordinária o instrumento que capacita e 

autoriza os entes reguladores a editarem atos normativos específicos. 

A última posição, aduzindo serem as normas produzidas pelas agências reguladoras 

verdadeiros atos normativo-administrativos, inferiores aos decretos regulamentares, é 

defendida por Maria Sylvia Zanella Di Pietro. 

Di Pietro possui uma posição deveras peculiar sobre o tema, pois parte de dois 

pressupostos bastante curiosos. Primeiro, aduz que a Constituição prevê como órgão 

regulador apenas a ANATEL e a ANP, conforme os termos do art. 21, XI, e do art. 177, § 2º, 

III, reconhecendo-se a sua função reguladora, mas que isso não significa exercício da função 

legislativa propriamente dita. Consequentemente, as demais agências não possuiriam previsão 

constitucional, e a delegação de seus poderes normativos derivam-se diretamente da lei 

instituidora. Logo, a função normativa por elas exercida não poderá ser maior do que a 

exercida por qualquer outro órgão administrativo ou ente da Administração Indireta, 

principalmente do chefe do Poder Executivo.
186

 

                                                 
184 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e 

constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 283-287. 
185

 Idem. Ibidem, p. 286. 
186

 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 14 ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 407. 



145 

Diante dessa linha argumentativa, aliada à inarredável necessidade de obediência ao 

princípio constitucional da separação dos poderes, a autora expõe o segundo pressuposto, 

através da seguinte ideia: o poder regulamentar foi concedido pela Constituição com 

exclusividade ao chefe do Poder Executivo, como competência indelegável, e que, por essa 

razão, todos os órgãos reguladores, mesmo as agências do petróleo e das telecomunicações, 

que possuem previsão em sede constitucional, têm que observar a hierarquia das normas, 

mormente a superioridade dos decretos regulamentares baixados pelos chefes do Executivo, 

durante o exercício do seu respectivo poder normativo regulador.
187

  

Desse modo, segundo o pensamento da professora, os atos normativos das agências 

reguladoras constituem atos inferiores aos decretos regulamentares, haja vista, outrossim, que 

as agências, por falta expressa de permissivo constitucional, não poderiam baixar regras de 

condutas, unilateralmente e de maneira inovadora da ordem jurídica, afetando direitos 

individuais, substituindo-se ao legislador.
188

 

Não se pode concordar com a tese da autora, pois, em primeiro lugar, não existe 

relação hierárquica entre os decretos regulamentares e as normas editadas pelas agências, 

justamente por incidirem sobre espaços normativos diferentes, cuja definição é dada pela lei 

de regulamentação da matéria. Não se trata de ato superior (os decretos regulamentares), ou 

função normativa menor das agências reguladoras quando comparada com a função normativa 

do chefe do Executivo. A relação entre elas não é de inferioridade ou superioridade, e sim de 

especificidade e de tecnicidade, caso contrário estar-se-ia violando a independência técnico-

funcional das agências reguladoras e as regras gerais de Administração Pública, que aduzem 

não haver hierarquia entre a Administração Direta e a Indireta, mas, tão apenas, no máximo, 

mera relação de vinculação. 

E, em segundo lugar, refutando os argumentos expendidos pela eminente 

professora, a atribuição constitucional de poder normativo regulamentar ao chefe do 

executivo não funciona como mecanismo de exclusão da autorização dada pelas leis 

ordinárias que criam agentes reguladores a esses mesmos agentes de criarem e editarem atos 

normativos específicos. 
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Assim, é legítima a tese da deslegalização, no sentido de compreender os limites do 

poder normativo dos entes reguladores, em face de não haver quebra aos princípios da 

separação dos poderes e da legalidade, e não haver exclusão do poder regulamentar através da 

edição de normas editadas pelas agências reguladoras quando a Constituição Federal 

estabeleceu hipóteses de competência legislativa ao chefe do Executivo. A possibilidade de 

baixar atos regulamentares próprios deriva-se da lei-quadro, conferindo tal atribuição ao 

agente de regulação, e que, portanto, não pode ser manchada pela pecha da 

inconstitucionalidade. 

Nessa quadra, as atribuições estipuladas pelas leis de regulação da atividade 

petrolífera à agência reguladora do setor são compatíveis com o ordenamento jurídico, desde 

observados o princípio constitucional da eficiência, os limites da normatividade assinalados 

pelas próprias leis e pela Constituição, bem como o atendimento das finalidades públicas a 

que a atividade regulatória se destina. 

 

2.5.2.2 Especificidades do setor petrolífero 

 

Vistas essas considerações mais gerais sobre a problemática do poder normativo 

das agências reguladoras, necessário adentrar nos meandros da discussão, atentando para as 

especificidades do setor do petróleo e da ANP. 

A lei do petróleo de 1997, assim como a lei 12.351/10, não determina integralmente 

o conteúdo dos contratos celebrados pela ANP, embora estipulem várias cláusulas e requisitos 

obrigatórios, pois, de fato, a legislação deixa larga margem de escolhas a serem efetuadas pelo 

órgão regulador no momento da contratação e da execução contratual, desde, obviamente, 

como acima descrito, obedecidos os ditames estatuídos pela Constituição e pelas regras 

básicas e princípios da própria legislação ordinária de regência.  

Se se dividir em escalas as disposições normativas aplicáveis às atividades 

petrolíferas ter-se-á em um primeiro grau hierárquico a Constituição Federal e as leis 

ordinárias, como a lei 9.478/97 e a 12.351/10, e em seguida viriam os regulamentos 

presidenciais e os atos normativos do CNPE e da ANP, destacando nesse último as portarias 

editadas pela agência reguladora, e ressaltando não haver relação hierárquica entre os atos 

regulamentares do chefe do Executivo e os atos normativos de conteúdo técnico baixados 

pelas agências.  



147 

Alexandre de Aragão vai afirmar que a lei do petróleo de 1997 estabeleceu 

parâmetros e objetivos gerais da regulamentação a ser feita pela ANP, que deverá, segundo 

estipula o próprio diploma, preservar o interesse nacional, valorizar os recursos energéticos, 

promover a livre concorrência, atrair investimentos, ampliar a competitividade do país, 

promover o aproveitamento racional dos recursos energéticos nacionais, assegurar o 

suprimento dos insumos no setor, proteger os interesses dos consumidores etc. 

Daí se conclui que a lei do petróleo de 1997 e a lei 12.351/10 são exemplos de lei-

quadro, standardizadas, a exemplo das demais leis instituidoras de agências reguladoras, pois 

seu objetivo, em geral, é traçar diretrizes, padrões, direções a serem seguidas pelo órgão 

regulador no momento da regulação, exatamente como demonstram os objetivos da ANP 

acima colacionados. 

Em outra passagem, aduz de maneira inteligente Aragão que para regular a 

transferência da exploração econômica das jazidas de petróleo e gás natural, a ANP goza de 

“poderes determinados mais pelo conteúdo da sua respectiva lei criadora do que pela natureza 

jurídica dos contratos por elas celebrados, que é conseqüência e não causa da disciplina de 

direito positivo.”
189

 

Sundfeld, por sua vez, embora não o faça explicitamente, diferentemente de 

Alexandre Santos de Aragão, concede espaço para se entender o esquema standardizado da 

lei do petróleo de 1997, pelos poderes padrão (norma-quadro) conferidos à ANP, com “ampla 

competência normativa”, pois em diversas passagens a “Lei do Petróleo reafirma, de maneira 

analítica, a atribuição normativa”, mediante a concessão de poder àquela agência para fixar 

requisitos sobre licitação (art. 36, lei 9.478/97) e para dispor sobre contratos de concessão 

(art. 23, lei 9.478/97), desde que não invada “o espectro de regulamentação dos decretos 

presidenciais exigidos pela própria Lei do Petróleo.”
190

 

O poder normativo da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis, como se pode ver, constitui objeto de discussão fervorosa entre os 

acadêmicos e os juristas, em razão de diversas dúvidas quanto à legalidade que as normas 

regulamentares e contratuais editadas pela agência vêm suscitando. 
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Inicialmente convém destacar que há atividades insertas na indústria do petróleo 

que não constituem monopólio da União, como o transporte rodoviário ou ferroviário de 

combustíveis derivados, assim como a distribuição e a revenda. A atividade da indústria do 

petróleo, no que diz respeito à produção de combustíveis derivados, pode, a grosseiro modo, 

ser dividida nas seguintes fases: 1) exploração, envolvendo a pesquisa e a perfuração; 2) 

produção, também denominada de fase da lavra ou explotação; 3) importação e exportação; 

4) refino, etapa de processamento do óleo para fins de aproveitamento comercial; 5) 

transporte, de petróleo bruto ou seus derivados; 6) distribuição, espécie de revenda por 

atacado; e, por fim, 7) revenda, que é a chegada do combustível aos consumidores finais, 

feita geralmente pelos postos de gasolina. 

Apenas aquelas referidas no nº 1 e 2 são objeto dos contratos de concessão e de 

partilha, sendo as restantes outorgadas mediante autorização, justamente por serem as etapas 

que mais possibilidades ensejam à formação de um mercado concorrencial. Exceto o 

transporte não marítimo, como também aquele que não seja realizado por duto, e as fases de 

nº 6 e 7, as demais atividades estão classificadas dentro do monopólio constitucional 

estabelecido pelo art. 117 da Carta Magna. 

Segundo Alexandre Santos de Aragão, o poder regulatório da ANP classifica-se em 

a) poderes regulamentares para estabelecer unilateralmente as normas pelas quais devem os 

particulares desenvolver suas atividades no setor; b) poderes normativo-contratuais, exercidos 

quando da elaboração dos editais de licitação e dos respectivos contratos; e c) poder 

regulamentar de interpretação e integração das normas contratuais.
191

 

Da maneira didática e esclarecedora Aragão expõe sobre o poder normativo da 

ANP, tanto em relação ao seu potencial quanto em relação aos limites que deve observar. 

Vale à pena deduzir suas explanações, dividindo-as quanto à sua natureza de potencialidade 

de atuação e de seus limites.
192

 

Como potencialidade, pode-se citar, segundo o entendimento do autor, 1) o fato de 

a agência possuir, via de regra, ampla margem de discricionariedade, não apenas para emitir 

normas gerais e abstratas, como também para fixar cláusulas dos contratos e dos termos das 

autorizações durante a determinação dos meios para atingir os fins estipulados pelas leis-

quadro; 2) a abertura discricionária ainda maior que dispõe a ANP quando as próprias leis-
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quadro, expressamente, remetem determinada matéria à regulamentação da autarquia especial; 

3) a possibilidade, embora controvertida, de a agência editar normas que contrariem os 

contratos de concessão, desde que não se trate de violação às cláusulas obrigatórias 

estipuladas pela própria lei e desde que se observem os objetivos fundamentais da regulação e 

da atividade estabelecidos pelo mesmo diploma legal; e, por fim, 4) o ainda mais amplo poder 

de normatização conferido à ANP no tocante às atividades submetidas ao regime de 

autorização, seja porque a lei, no que atine à regulação dessas atividades, mostrou-se deveras 

lacônica, como também pela natureza eminentemente funcional e operativa dessas 

autorizações. 

Como limites da atuação da agência Aragão cita 1) o dever da agência de, ao 

elaborar editais de licitação e contratos de concessão, atender os objetivos determinados pela 

lei e pelo CNPE; 2) a diminuição da margem de atuação normativa da ANP quando a própria 

lei determina quais os meios que a agência deve utilizar para alcançar os fins legais da 

atividade econômica e da sua regulação; e, por fim, 3) a obrigatoriedade de a autarquia adotar 

certos procedimentos regulatórios, como, por exemplo, a realização de audiência pública 

prévia quando da edição de normas que possam afetar direitos dos agentes econômicos, dos 

consumidores e dos usuários (art. 19 da lei 9.478/97). 

O poder normativo da ANP para fixar as cláusulas dos contratos de concessão, e 

também as dos contratos de partilha, deverá ter por base os princípios da proporcionalidade, 

da razoabilidade, da eficiência e da economicidade, de modo a restringir direitos e interesses 

particulares somente quando a restrição for a medida mais adequada para gravar com a menor 

onerosidade possível a eficiência e os objetivos específicos almejados pelas leis e pelas 

normas constitucionais que regem a matéria. 

Logo, ressalvando-se os casos de aplicação de cláusulas obrigatórias ou aqueles em 

que há violenta agressão aos princípios acima aduzidos, poderá a agência criar cláusulas 

contratuais com base em sua autonomia funcional e contratual, “seja nos espaços não pré-

normatizados pela lei, seja na sua integração ou interpretação.”
193

 

Por essa razão se pode concluir que, uma vez obedecidos os ditames gerais da lei do 

petróleo, a ANP dispõe de poder normativo suficiente para celebrar contratos com cláusulas 

autônomas, vinculante para o contratado, criando, de per se, para ele direitos e obrigações, e 
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não como um mero executor subsuntivo do que expressamente dispõem os ditames 

legislativos formais.  

Ainda na trilha do citado autor, quando da análise do poder regulador para o 

estabelecimento de normas referentes às atividades submetidas à autorização, como a 

distribuição e a revenda, o Poder Público deve se limitar a expedir normas condizentes à 

defesa do interesse público definido em lei, e não naquelas que dizem respeito às rotinas 

internas dos exploradores. Como exemplo, Aragão afirma que estaria compatível com suas 

atribuições o poder de a ANP regular a revenda, estabelecer tarifas, meios de identificação, 

requisitos de segurança e mecanismos de proteção ao consumidor, todos referentes à venda 

nos postos, o que não seria permitido à agência seria, por exemplo, impor a obrigação de as 

bombas de combustíveis nesses pontos de distribuição ao consumidor final serem 

obrigatoriamente originadas do mercado nacional.
194

 

Argumentando com base em fundamentos bastante parecidos com esses, André 

Fontes propugna pela ilegalidade da portaria nº 202/99 da ANP, ao impor a construção 

imediata de uma base de armazenamento (tancagem) de petróleo e derivados em dimensões 

incompatíveis com o porte pequeno e médio de algumas distribuidoras, pois o ato normativo 

em questão, embora assentado em dados corretos e adequados, está desprovido de um sentido 

imediato.
195

 No entendimento de Fontes, essa regra da agência estaria mais voltada à proteção 

dos interesses dos maiores distribuidores do mercado do que aos bons ditames da regulação 

do mercado e do que aos objetivos dos pequenos e médios produtores. 

O problema é que a lei do petróleo de 1997 possui dispositivos mais genéricos 

sobre a atribuição e os objetivos da ANP na condução desse segmento da economia do 

petróleo, referente ao refino, transporte, distribuição e revenda, e ainda disciplina de maneira 

muito tímida as atividades petrolíferas submetidas à autorização, ao contrário do que faz em 

relação àquelas destinadas à concessão e à partilha, deixando, portanto, uma margem ampla 

para a regulação normativa da agência reguladora.
196

 

Desse modo, percebe-se que o problema apontado acima é sobre poder normativo 

da agência reguladora. Se por um lado se deve considerar a lei 9.478/97 como uma norma-

                                                 
194

 ARAGÃO, Alexandre Santos de. As concessões e autorizações petrolíferas e o poder normativo da ANP. 

Revista de direito administrativo, Rio de Janeiro, Renovar, n. 228, p. 243-272, abr./jun. 2002, p. 258. 
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 FONTES, André. Regulação e Petróleo. Revista de Direito Público da Economia - RDPE, Belo Horizonte, 

Fórum, ano 02, n. 08, p. 39-50, out/dez. 2004, p. 43. 
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 ARAGÃO, Alexandre Santos de. As concessões e autorizações petrolíferas e o poder normativo da ANP. 

Revista de direito administrativo, Rio de Janeiro, Renovar, n. 228, p. 243-272, abr./jun. 2002, p. 258. 
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quadro, apta a deixar espaço regulador de natureza técnica e pontual para a ANP atuar no 

mercado petrolífero, por outro lado há de se afirmar que o espaço normativo deixado por essa 

lei àquela agência é maior quando se trata das atividades submetidas ao regime de autorização 

e menor quando se trata da exploração da atividade econômica de exploração e produção de 

petróleo e gás natural. 

Não se quer afirmar aqui que a agência não tem poder normativo de criação e 

regulação nas atividades de exploração e produção, nem tampouco que a lei deixou de regular 

as atividades de refino, transporte, distribuição e revenda, haja vista o plexo das competências 

da agência em relação a toda cadeia produtiva da atividade petrolífera. Não é isso. Apenas se 

diz que o poder normativo da agência reguladora é mais amplo no que diz respeito às 

atividades submetidas à autorização, quando comparadas com aquelas submetidas ao regime 

de concessão. 

Não obstante algumas disposições mais gerais da citada lei de 1997 em referência 

aos contratos de concessão, reconhecendo-se o standard estipulado no art. 25 e 29, por 

exemplo, que atribuem à ANP o poder-dever de estabelecer requisitos técnicos, econômicos e 

jurídicos para as empresas interessadas em celebrar com a União os contratos, configurando-

se como exemplos de norma padrão que conferem significativo poder de normatividade à 

agência, há de se considerar que a lei nº 9.478/97 dispõe com mais afinco sobre os contratos 

de concessão, que possuem para sua formalização vasta gama de disposições e regramentos 

insculpidos entre os artigos 23 a 30 da citada lei, como as fases do contrato (art. 24), regras e 

deveres do concessionário na execução do contrato (art. 26), e hipóteses de extinção da 

concessão (art. 28). Estipula também o diploma legal as condições e requisitos obrigatórios 

nos editais de licitação dos contratos de concessão (artigos 37 a 39), além de prever todas as 

cláusulas obrigatórias dos contratos (art. 43) bem como as obrigações dos concessionários 

(art. 44). 

De outra banda, no tocante ao refino do petróleo e ao processamento do gás natural, 

bem como ao transporte, à importação e à exportação desses bens e seus derivados, as 

disposições da lei são menos numerosas e mais tímidas, resplandecendo, portanto, uma 

abertura normativa maior ao poder de regulação da Agência Nacional de Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis nessa fase da cadeia econômica.  

Para o refino, como exemplo dessa maior abertura normativa em favor da agência 

reguladora, estipula a lei que qualquer empresa ou consórcio de empresas poderá submeter à 
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agência proposta para a construção e operação de refinarias e de unidades de processamento 

de gás natural, estabelecendo a autarquia os requisitos técnicos, jurídicos e econômicos (art. 

53, caput, e parágrafo § 1º). Quanto ao transporte, desponta com ainda maior força o poder 

normativo complementar da ANP, com, por exemplo, o dispositivo do art. 56, parágrafo 

único, aludindo que a ANP baixará normas sobre a habilitação dos interessados e as condições 

para a autorização para construir instalações e efetuar qualquer modalidade de transporte de 

petróleo, seus derivados e gás natural, para suprimento interno ou para importação e 

exportação, e para transferência de sua titularidade, observado o atendimento aos requisitos de 

proteção ambiental e segurança de tráfego. 

Com isso fica fácil demonstrar, como dito mais acima, que há sim esfera 

normatizante da aludida autarquia especial tanto para as atividades sujeitas ao contrato de 

concessão, quanto para aquelas sujeitas ao regime de autorização, embora esse poder 

normativo seja relativamente maior para essas do que para aquelas. 

Outra celeuma quanto à legitimidade do poder normativo da ANP ocorre quando da 

análise da portaria nº 29/01, citada alhures, para fins de distribuição do percentual de 7,5% 

(sete e meio por cento) sobre a parcela do valor dos royalties a ser efetuada aos municípios 

que sejam afetados pelas operações de embarque e desembarque de petróleo ou gás natural, 

considerando como instalações de embarque e desembarque de petróleo ou de gás natural as 

estações terrestres de coleta nos campos produtores e de transferência de petróleo ou gás 

natural, as monobóias, os quadros de bóias múltiplas, os quadros de âncoras, os píeres de 

atracação e os cais acostáveis destinados ao embarque e desembarque de petróleo ou gás 

natural. 

Esse tema foi abordado em tópico anterior, dispensando novas ponderações a seu 

respeito agora, restando tão apenas não olvidar que a citada portaria nº 29/2001 foi tachada 

com a pecha da ilegalidade, segundo a tese de alguns juristas, juízes, advogados e 

procuradores, por, supostamente, exorbitar os poderes da agência do petróleo, como 

sustentaram diversos municípios do país, nos quais se encontram as instalações conhecidas 

como citygates e que reivindicavam fatia dos royalties dessa etapa produtiva. 

Com isso, acredita-se ter levado a importância do tema ao leitor, destacando como 

se apresentam as características do poder normativo regulador da ANP, de acordo com a 

dogmática existente, bem como as principais problemáticas que seu estudo suscitam, com 

ênfase na distinção do tamanho do espectro normativo-regulamentar entre as atividades 
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submetidas ao regime de autorização e aquelas submetidas ao regime de concessão e partilha, 

e nos questionamentos sobre a legalidade de certos atos formalizados pela agência durante o 

exercício da atividade reguladora. 
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Capítulo 3 – O cotejo de viabilidade do novo arcabouço legal regulador 

 

3.1 Viabilidade da instituição do modelo de partilha de produção 

 

O novo modelo jurídico de regulação das atividades de pesquisa e lavra de petróleo 

no Brasil restou estabelecido no ano de 2010, mediante a aprovação das leis federais nº 

12.351, 12.304 e 12.276, com características pontuais, dentre as quais se destacam a 

instituição do modelo de partilha de produção, a criação da Pré-Sal Petróleo S.A., a cessão 

onerosa para Petrobrás, e a revisão de algumas atribuições da ANP no papel de capitão 

regulador da atividade econômica em comento. 

Muitas foram as críticas que surgiram diante desse novo arcabouço legal, ainda 

mesmo quando se caminhava na fase de projetos de lei, advindas de autores brasileiros como 

Marilda Rosado de Sá Ribeiro, Gustavo Binenbojm, Carlos Ari Sundfeld, Marcos Juruena 

Villela Souto, Rafael Baleroni, Jorge Antônio Pedroso Júnior, entre outros, que propugnavam, 

de uma maneira ou de outra, impossibilidades de matizes econômicos, jurídicos e sociais para 

alcançar a aprovação daqueles projetos de lei. 

O teor das críticas perpassava ideias como inconstitucionalidade do modelo de 

partilha ou o elevado risco de seu insucesso, em face da ausência de tecnologia suficiente no 

país apta a explorar e produzir petróleo e seus derivados em condições tão desfavoráveis, tais 

como aquelas que caracterizam a província petrolífera do Pré-Sal, situada em uma camada 

geográfica localizada abaixo de 7.000 (sete mil) metros de profundidade. Também se aduziu 

que o modelo da partilha iria afastar investidores estrangeiros, significaria uma potencial 

ingerência política na exploração da atividade econômica, e funcionaria como verdadeira 

quebra de um esquema de sucesso anterior que tinha, e ainda tem, sido o regime da concessão 

contratual. 

Em relação às críticas ao papel da ANP e à criação da Pré-Sal Petróleo S.A. 

afirmou-se que estaria ocorrendo um verdadeiro “esvaziamento” das atribuições da aludida 

agência reguladora, causando maior dependência do mercado e de seus agentes ao ditames 

políticos da Administração Pública Direta, principalmente ao se considerar que a nova 

empresa pública que surge será gestora direta dos interesses da União nos contratos de 

partilha e terá participação obrigatória nos consórcios empresariais criados para executar esses 

contratos de E&P. 
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Também se falou de violação aos princípios da impessoalidade, da moralidade, da 

licitação e da isonomia no tocante ao estabelecimento da cessão onerosa para exploração e 

produção de petróleo e gás natural pela Petrobrás, estabelecida pela lei 12.276/10, com o 

intuito de capitalizar a referida empresa privada e diminuir o risco a ela infligido pelo atual 

patamar de suas dívidas, e aos diversos dispositivos da novel legislação em conferir benesses 

às duas empresas estatais mais importantes e atuantes no setor a partir de então, a Petróleo 

Brasileiro S.A. e a Pré-Sal Petróleo S.A. 

No tocante à cessão onerosa em favor da Petrobrás, esse trabalho demonstrou em 

linhas acima a viabilidade constitucional da formalização desse tipo contratual, pois não se 

pode falar de violação àqueles princípios constitucionais pela escolha da sociedade anônima 

para executar a cessão onerosa, sem licitação, de atividades de exploração e produção de 

petróleo em áreas não concedidas do Pré-Sal, bem como exercer determinadas atividades, 

projetos ou contratos para fins de desenvolver a produção de petróleo e de seus derivados, 

pois a própria Constituição Federal, art. 37, inciso XXI, possibilitou a criação por lei de 

hipóteses extraordinárias de inexigibilidade de licitação, com o intuito de preservar a 

eficiência da prestação de certo serviço público ou da exploração de determinada atividade 

econômica, e respeitar o princípio da supremacia do interesse público em face do interesse 

privado. 

Essa parte final se destina a tentar demonstrar critérios de cunho jurídico, 

econômico e social que justifiquem a instituição do modelo de partilha de produção nas áreas 

do Pré-Sal, ou em outras consideradas pelo CNPE como estratégicas, bem como apresentar a 

escolha política da nova determinação legal para distribuição dos royalties do petróleo, assim 

como esclarecer a legitimidade da atuação da ANP frente aos novos dispositivos advindos da 

reforma de 2010, corroborando a tese acima apontada que refuta o argumento de ter havido 

esvaziamento das atribuições da agência no mister regulatório da atividade. 

Para desenvolver a referida argumentação de viabilidade utilizar-se-á de critérios 

eminentemente jurídicos, para compreender como o ordenamento brasileiro não impede a 

instituição da produção partilhada, bem como critérios da Análise Econômica do Direito, com 

espeque nas ideias de contratos incompletos, de custos de transação, e, principalmente, de 

eficiência econômica, amparados como conceitos vertentes nas teorias e discussões de Direito 

e Economia. Outrossim, justifica-se essa mesma viabilidade desta feita cotejando-se o seu 

prisma social a partir do momento da criação do fundo social estipulado pela lei 12.351/10 e 
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da valorização do conteúdo local na execução dos contratos de exploração e produção de 

petróleo. 

Há, igualmente, embora não seja esse o principal objetivo desse trabalho, de se falar 

das críticas perpetradas por alguns autores mais desavisados que afirmam não haver 

tecnologia apta no país a desenvolver atividades de pesquisa e de perfuração em regiões 

situadas a 7.000 m (sete mil metros) de profundidade, a uma distância de mais de 200 km 

(duzentos quilômetros) da faixa litorânea. 

A província do Pré-Sal, com cerca de 800 km (oitocentos quilômetros) de extensão, 

caracterizada pela espessa camada de sal, que funciona como verdadeiro selo, impedido o 

fluxo e a fuga de óleo e gás, não constitui exata barreira tecnológica intransponível, pois em 

tempos atrás a própria Petrobrás já chegou a perfurar poços abaixo dos 7.500 m (sete mil e 

quinhentos metros) de profundidade na bacia de Campos, bem como algumas de suas 

parceiras privadas nesta mesma área. Logo, o potencial estimado de mais de 100 (cem) 

bilhões de barris de petróleo, que podem gerar mais de US$ 9 trilhões para os investidores, ao 

preço da commodity em 2008, não deduzidos, obviamente, os custos de produção e de 

exploração, poderá muito provavelmente ser explorado ao longo dos anos, contando ainda 

com o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da tecnologia já existente. Existe, portanto, além 

da viabilidade econômica, jurídica e social, viabilidade técnica em explorar o Pré-Sal e 

estabelecer a produção partilhada, embora não disponham todas as empresas do setor de 

infraestrutura e de capital suficiente para realizar os investimentos necessários para explorar e 

produzir petróleo nessas condições.
197

 

Como prova disso em 2008 já haviam sido perfurados cerca de 20 (vinte) poços na 

província, com gastos que ultrapassavam a cifra de US$ 1 bilhão, que produziram óleo leve de 

alto valor comercial e gás, sendo que o primeiro poço, Parati – BM-S-10, na Bacia de Santos 

– ainda em 2005, custou cerca de US$ 240 milhões e demorou aproximadamente um ano para 

entrar em produção, mas, três anos após, o tempo de perfuração de um poço foi reduzido, 

demorando, em 2008, em torno de 60 dias, assim como os custos de produção, que caíram e 

estão em torno de US$ 60 milhões, um valor ainda muito alto se comparado à média do custo 

                                                 
197 A Revolução do Pré-Sal. Revista TN Petróleo, n. 61, p. 26-86, jul./ago. 2008, p. 28. Fala-se também neste 

mesmo periódico citado que os 208 mil km
2
 da faixa do Pré-sal, sendo que a Petrobras fala em 112 mil km

2,
 

podem abrigar algo em torno de 140 campos de produção, cada um com um volume comercial de 2,4 bilhões de 

barris, o que resultaria em 336 bilhões de barris de boe (barril de petróleo equivalente) – nada menos que 840% 

das reservas do país no ano de 2008, de 13,9 bilhões de boe. O que faria o Brasil desbancar a Arábia Saudita, 

com quase 270 bilhões de barris.  
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de poços feitos em outras áreas, mas extremamente rentável se analisado pelo prisma do 

potencial da descoberta.
198

 

Desse modo, percebe-se ainda mais o tamanho da importância do assunto, 

buscando a partir de então construir um alicerce teórico no cotejo de viabilidade jurídica, 

econômica e social dos projetos de lei aprovados no último ano, reformando e reformulando a 

maneira de exercer, regular e conduzir atividades econômicas de exploração e de produção de 

petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos.  

O cotejo de viabilidade do novo modelo de exploração e produção de petróleo no 

país, neste trabalho, ocorre através da análise do viés jurídico, do viés econômico e do viés 

social, resplandecidos pela alteração estrutural ocorrida com o advento da novel legislação. 

A argumentação sobre a possibilidade jurídica de tal mudança paradigmática 

repousa na natureza de opção política do legislador ao definir, mediante lei ordinária, o 

regime contratual que vai ser celebrado para outorga do direito de explorar e produzir 

petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos no país, tendo em vista que o art. 177, § 

1º, da Constituição Federal apenas admite a contratação pela União de empresas estatais ou 

privadas para realizar as atividades de pesquisa e lavra das jazidas, refino, importação e 

exportação dos produtos dessas atividades e seus derivados e o transporte marítimo ou por 

meio de dutos, mas não define o tipo exato do instrumento jurídico pelo qual deve ocorrer a 

citada contratação. 

Por outro lado, encarando o lado econômico da questão, precioso compreender que 

quando se fala em Análise Econômica do Direito como pano de fundo do espectro da 

legitimidade do novo arcabouço legal ter-se-á em vista a perspectiva normativa da abordagem 

da matéria, justificando a necessidade de criar leis, pautar decisões judiciais e guiar atos 

administrativos com vetores e nortes econômicos. 

 A utilidade da escolha realizada pelo legislador em optar pelo contrato de partilha 

como instituto jurídico de regulação da referida atividade econômica baseia-se no elevado 

grau de satisfação para o Estado brasileiro quando da análise dos custos e dos benefícios 

advindos dessa mesma escolha. Esses custos, dentre os quais estão os custos de oportunidade, 

trade off, ficam minimamente realçados quando são comparados aos benefícios que a União 

obterá do resultado da divisão da partilha da produção de gás e petróleo extraídos do Pré-Sal e 
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de outras áreas estratégicas, daí resultando a satisfação potencial do Estado, e, indiretamente, 

da sociedade brasileira como um todo. 

Dentro de uma gama de variedades de tipos contratuais a serem escolhidos pelo 

legislador visando à exploração da atividade, como a manutenção da concessão, a instituição 

de licenças, o estabelecimento de horizontes estratigráficos etc., entendidos aqui como trade 

off da situação, o modelo de partilha configura-se como aquele que fornecerá elevado nível de 

satisfação do governo, por controlar com maior força as reservas de petróleo e gás, regulando 

preços, fortalecendo e abastecendo o mercado interno, e garantindo maior segurança para a 

economia nacional em momentos de crises do mercado petrolífero internacional.  

A eficiência econômica configura-se como princípio base para compreender a 

viabilidade da produção partilhada, pois presente na espécie da eficiência alocativa quando 

houver a partilha dos produtos da atividade outorgada, porque a União, detentora dos recursos 

naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva e dos recursos minerais, 

inclusive os do subsolo, terá compensado com maior expressividade a perda da propriedade 

do petróleo extraído pelo contratado quando obtém parte do excedente em óleo.  

Também se aproxima da mesma eficiência econômica quando se estipula o ganho 

do custo em óleo pelo particular explorador nos termos e percentuais estabelecidos no edital 

de licitação e do contrato, em área de tamanho potencial produtivo como é o Pré-Sal, bem 

como pela obtenção do profit oil em seu favor, no momento da divisão do resultado da 

produção. 

De outro lado, igualmente presente a eficiência econômico-social, configurada pela 

equalização entre os interesses do mercado e dos agentes produtivos e os interesses sociais, 

resultando na harmonização da ação econômica dos agentes, observando critérios 

constitucionais como distributividade e justiça social. 

Por sua vez, os custos de transação também auxiliam a defesa dos pensamentos 

aduzidos nessa dissertação, mais uma vez fortalecendo a eficiência econômica da transação, 

tendo em consideração que a definição das normas e regras que regem a partilha da produção 

tendem a diminuir os riscos no momento de contratar e de litigar, pois parte da certeza do 

tamanho do potencial lucrativo da província do Pré-Sal, além de estipular condições exatas de 

quanto e de como deverá ocorrer a divisão dos produtos da atividade.  

Como são bastante elevados os custos de transação para celebrar certos contratos de 

grande porte, tais como os da concessão petrolífera e dos contratos de infraestrutura, coube ao 
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legislador ordinário tentar diminuir esses custos estipulando hipótese de partilha do resultado 

produtivo, uma vez que as regras da divisão são estipuladas no edital e no próprio contrato, 

pois, como visto, cabe ao direito determinar regras que possam aumentar a eficiência da 

transação, uma vez que as situações de custos de transação zero em um mercado cujos agentes 

agem com base em regras privadas e próprias, isento de regulação estatal, são extremamente 

improváveis.  

O conceito de contratos incompletos ajuda a compreensão da viabilidade da partilha 

produtiva nos contratos de exploração e produção de petróleo e gás natural porque se trata de 

institutos jurídicos de longo prazo, extremamente complexos, sujeitos a mais variada gama de 

infortúnios, como crises financeiras no mercado internacional e desabastecimento do mercado 

interno, aumento nos preços dos insumos industriais, bem como o possível aumento da 

utilização de combustíveis renováveis. Embora nos contratos incompletos haja certo grau de 

custos de transação, sobretudo no que diz respeito ao ponto específico do acordo sujeito a essa 

incompletude, os contratos de partilha devem ser encarados como contratos incompletos, 

sendo essa característica fator atrativo para as partes celebrarem o negócio e não 

simplesmente deixarem de contratar. 

Finalmente, a viabilidade social deriva-se da importância dos conceitos de conteúdo 

local e da criação do fundo social pela lei 12.351/10, como elementos de maximização do 

bem-estar social e destinação de recursos oriundos desse modelo contratual a projetos que 

beneficiem diretamente a sociedade brasileira, principalmente naquela sua parte tida como 

menos favorecida com meios econômicos e financeiros necessários para o desenvolvimento 

de padrões de vida dignos. 

 

3.1.1 Viabilidade jurídica 

 

No tocante à plausibilidade jurídica da reforma implementada pela lei federal nº 

12.351/10, o principal argumento em seu favor repousa sobre a possibilidade da realização da 

referida modificação pelo legislador ordinário, dispensando a necessidade de edição de 

emenda constitucional com a citada finalidade. 

Repita-se: o art. 177, § 1º, da Constituição Federal apenas admite a contratação pela 

União de empresas estatais ou privadas para realizar as atividades de pesquisa e a lavra das 

jazidas, refino, importação e exportação dos produtos dessas atividades e seus derivados e o 
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transporte marítimo ou por meio de dutos, e nada mais disse. Não exigiu a Constituição 

Federal a concessão, apenas autorizou a contratação. 

Esse entendimento já era esposado há muito pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento das ADIs 3.273 e 3.366, com relatoria para acórdão aos auspícios do ministro 

atualmente aposentado Eros Grau. Com a devida vênia, em face das inúmeras matérias 

tratadas com precisão pelo acórdão judicial que julgou as referidas ações judiciais de controle 

abstrato de constitucionalidade, trazemos a ementa das citadas ADIs: 

 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. MONOPÓLIO. CONCEITO E 

CLASSIFICAÇÃO. PETRÓLEO, GÁS NATURAL E OUTROS 

HIDROCARBONETOS FLUÍDOS. BENS DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA 

UNIÃO. ART. 20, DA CB/88. MONOPÓLIO DA ATIVIDADE DE 

EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO, DO GÁS NATURAL E DE OUTROS 

HIDROCARBONETOS FLUÍDOS. ART. 177, I a IV e §§ 1º E 2º, DA CB/88. 

REGIME DE MONOPÓLIO ESPECÍFICO EM RELAÇÃO AO ART. 176 DA 

CONSTITUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE AS PROPRIEDADES A QUE 

RESPEITAM OS ARTS. 177 E 176, DA CB/88. PETROBRAS. SUJEIÇÃO AO 

REGIME JURÍDICO DAS EMPRESAS PRIVADAS [ART. 173, § 1º, II, DA 

CB/88]. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA EM SENTIDO 

ESTRITO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 26, § 3º, DA LEI N. 

9.478/97. MATÉRIA DE LEI FEDERAL. ART. 60, CAPUT, DA LEI N. 9.478/97. 

CONSTITUCIONALIDADE. COMERCIALIZAÇÃO ADMINISTRADA POR 

AUTARQUIA FEDERAL [ANP]. EXPORTAÇÃO AUTORIZADA SOMENTE 

SE OBSERVADAS AS POLÍTICAS DO CNPE, APROVADAS PELO 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA [ART. 84, II, DA CB/88]. 1. O conceito de 

monopólio pressupõe apenas um agente apto a desenvolver as atividades 

econômicas a ele correspondentes. Não se presta a explicitar características da 

propriedade, que é sempre exclusiva, sendo redundantes e desprovidas de 

significado as expressões "monopólio da propriedade" ou "monopólio do bem". 2. 

Os monopólios legais dividem-se em duas espécies: (i) os que visam a impelir o 

agente econômico ao investimento --- a propriedade industrial, monopólio privado; e 

(ii) os que instrumentam a atuação do Estado na economia. 3. A Constituição do 

Brasil enumera atividades que consubstanciam monopólio da União [art. 177] e os 

bens que são de sua exclusiva propriedade [art. 20]. 4. A existência ou o 

desenvolvimento de uma atividade econômica sem que a propriedade do bem 

empregado no processo produtivo ou comercial seja concomitantemente detida pelo 

agente daquela atividade não ofende a Constituição. O conceito de atividade 

econômica [enquanto atividade empresarial] prescinde da propriedade dos bens de 

produção. 5. A propriedade não consubstancia uma instituição única, mas o conjunto 

de várias instituições, relacionadas a diversos tipos de bens e conformadas segundo 

distintos conjuntos normativos --- distintos regimes --- aplicáveis a cada um deles. 6. 

A distinção entre atividade e propriedade permite que o domínio do resultado da 

lavra das jazidas de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluídos 

possa ser atribuída a terceiros pela União, sem qualquer ofensa à reserva de 

monopólio [art. 177 da CB/88]. 7. A propriedade dos produtos ou serviços da 

atividade não pode ser tida como abrangida pelo monopólio do desenvolvimento de 

determinadas atividades econômicas. 8. A propriedade do produto da lavra das 

jazidas minerais atribuídas ao concessionário pelo preceito do art. 176 da 

Constituição do Brasil é inerente ao modo de produção capitalista. A propriedade 

sobre o produto da exploração é plena, desde que exista concessão de lavra 

regularmente outorgada. 9. Embora o art. 20, IX, da CB/88 estabeleça que os 

recursos minerais, inclusive os do subsolo, são bens da União, o art. 176 garante ao 
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concessionário da lavra a propriedade do produto de sua exploração. 10. Tanto as 

atividades previstas no art. 176 quanto as contratações de empresas estatais ou 

privadas, nos termos do disposto no § 1º do art. 177 da Constituição, seriam 

materialmente impossíveis se os concessionários e contratados, respectivamente, não 

pudessem apropriar-se, direta ou indiretamente, do produto da exploração das 

jazidas. 11. A EC 9/95 permite que a União transfira ao seu contratado os riscos e 

resultados da atividade e a propriedade do produto da exploração de jazidas de 

petróleo e de gás natural, observadas as normais legais. 12. Os preceitos veiculados 

pelos § 1º e 2º do art. 177 da Constituição do Brasil são específicos em relação ao 

art. 176, de modo que as empresas estatais ou privadas a que se refere o § 1º não 

podem ser chamadas de "concessionárias". Trata-se de titulares de um tipo de 

propriedade diverso daquele do qual são titulares os concessionários das jazidas e 

recursos minerais a que respeita o art. 176 da Constituição do Brasil. 13. A 

propriedade de que se cuida, no caso do petróleo e do gás natural, não é plena, mas 

relativa; sua comercialização é administrada pela União mediante a atuação de uma 

autarquia, a Agência Nacional do Petróleo - ANP. 14. A Petrobras não é prestadora 

de serviço público. Não pode ser concebida como delegada da União. Explora 

atividade econômica em sentido estrito, sujeitando-se ao regime jurídico das 

empresas privadas [§ 1º, II, do art. 173 da CB/88]. Atua em regime de competição 

com empresas privadas que se disponham a disputar, no âmbito de procedimentos 

licitatórios [art. 37, XXI, da CB/88], as contratações previstas no § 1º do art. 177 da 

Constituição do Brasil. 15. O art. 26, § 3º, da Lei n. 9.478/97, dá regulação ao 

chamado silêncio da Administração. Matéria infraconstitucional, sem ofensa direta à 

Constituição. 16. Os preceitos dos arts. 28, I e III; 43, parágrafo único; e 51, 

parágrafo único, da Lei n. 9.478/98 são próprios às contratações de que se cuida, 

admitidas expressamente pelo § 2º do art. 177 da CB. 17. A opção pelo tipo de 

contrato a ser celebrado com as empresas que vierem a atuar no mercado 

petrolífero não cabe ao Poder Judiciário: este não pode se imiscuir em decisões 

de caráter político. 18. Não há falar-se em inconstitucionalidade do art. 60, caput, 

da Lei n. 9.478/97. O preceito exige, para a exportação do produto da exploração da 

atividade petrolífera, seja atendido o disposto no art. 4º da Lei n. 8.176/91, 

observadas as políticas aprovadas pelo Presidente da República, propostas pelo 

Conselho Nacional de Política Energética - CNPE [art. 84, II, da CB/88]. 19. Ação 

direta julgada improcedente. (ADI 3273, Relator(a):  Min. CARLOS BRITTO, 

Relator(a) p/ Acórdão:  Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 16/03/2005, 

DJ 02-03-2007 PP-00025 EMENT VOL-02266-01 PP-00102) (sem grifos no 

original) 

 

Daí depreendem-se muitas lições acerca da matéria discutida neste trabalho, 

inclusive aquela relativa à propriedade do produto da lavra, todavia com sua transcrição nessa 

parte da dissertação busca-se chamar a atenção do leitor para compreender como a 

jurisprudência da Excelsa Corte Constitucional do país declarou, previamente, a viabilidade 

jurídica, através da edição de leis ordinárias federais, da estipulação de mecanismos 

contratuais distintos da concessão para regular e desenvolver a atividade de exploração e 

explotação de petróleo e gás natural. 

Lapidar entendimento ora explicitado, aduzindo não caber ao Poder Judiciário se 

envolver com decisões de cunho político, enveredadas pelos entes da federação e chanceladas 

pelo Poder Legislativo. Assim, os argumentos dos críticos, ressaltando a necessidade de 

emenda constitucional para implantar tal reforma estrutural, caem por terra, restando-se desde 
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já direcionado possível posicionamento do Egrégio Tribunal em eventual questionamento da 

matéria em outras ações declaratórias. 

Desse modo, andou plenamente dentro da legalidade e, mais do que isso, dentro da 

constitucionalidade, o legislador ordinário federal ao estabelecer como regime jurídico de 

outorga e regulação das atividades de exploração e produção de petróleo o contrato de partilha 

de produção, mediante o qual ao parceiro produtor caberia o ressarcimento através do 

recebimento do custo em óleo, mais o pagamento de tributos e das compensações estatais, tais 

como royalties, sendo, ao final, repartida parcela denominada excedente em óleo com a 

União, conforme estipula o inciso III, art. 2º, da lei 12.351/10. 

 

3.1.2 Viabilidade econômica  

 

Como visto, muitas são as críticas ao novo modelo criado pelo governo, igualmente 

muitas parecem ser as propostas alternativas da doutrina e dos especialistas no assunto. 

Todavia, acredita-se aqui na viabilidade do novo projeto, de modo a garantir uma maior 

participação estatal na propriedade de petróleo, bem fungível e consumível. O jargão 

econômico que diz que as necessidades são infinitas e os recursos escassos e finitos também 

oferece um alicerce para entender o quão é valioso para o Estado brasileiro ter um domínio 

mais amplo sobre o petróleo e o gás natural produzidos no país. 

O que é preciso ter em mente, e isso vem bem especificado na exposição de 

motivos do PL 5.938/09, é que o marco legal estabelecido pela lei 9.478/97, com alicerce na 

EC 09/95, foi concebido de modo a contemplar as condições vigentes em uma época de 

relativa produção de petróleo no país. Talvez até tímida. Exemplo: naquele momento vivido 

entre 1995 e 1997, o barril de petróleo era cotado em torno de dezenove dólares, e o risco 

exploratório da atividade no país considerado para os investidores privados era elevado e o 

Brasil ainda sonhava com a autossuficiência. Todavia, a média do barril em 2010 foi US$ 

79,00, o risco diminuiu com o passar dos anos e o Brasil finalmente se tornou autossuficiente, 

o que demonstra a imensa valorização do bem e da indústria brasileira nos últimos anos. 

O Pré-Sal deve sim ser visto como marco especial para o regime de exploração de 

petróleo e gás natural no Brasil, pois se trata de polígono de cerca de 150 mil km², com 

aproximadamente 800 km de extensão e, em algumas áreas, 200 km de largura, sob lâmina 
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d'água de 800 a 3000 metros de profundidade e soterramento de 3 a 4 mil metros.
199

Ademais, 

a economia de petróleo no mundo já teve muitos momentos de crise e de supervalorização, 

tais como a crise na década de 70 e o valor exorbitante o qual alcançou o preço do barril no 

ano de 2008, cerca de US$147,00. Esse pico do preço chegou a ser encarado como uma 

situação bolha, segundo o entendimento de John Parsons.
200

 

Conferindo de imediato, desde o momento da celebração do contrato, 

condicionado, entretanto, à hipótese de descoberta comercial, ao Estado brasileiro parte da 

produção, o país se apresentará muito mais sólido e robusto nos momentos de crise mundial 

como este de 2008 acima citado, ainda mais tendo em conta o alto nível quantitativo da 

produção brasileira nos próximos anos em virtude das áreas exploráveis do Pré-Sal. 

Além dessa robustez da economia brasileira em tempos de crise, detendo potencial 

gestão de óleo derivado de petróleo, o que por si só já se configura como um argumento de 

elevadíssima monta para justificar a implantação do regime de partilha, há critérios de Análise 

Econômica do Direito aptos a auxiliar tamanha justificação, sobretudo o princípio da 

eficiência econômica e a análise dos tipos de custos da atividade de pesquisa e lavra de 

petróleo e gás natural. 

Vale ressaltar inicialmente que há argumentos de ordem econômica contra a 

intervenção estatal direta na economia a partir da criação da Pré-sal Petróleo S.A. Ocorre que, 

afirmam alguns doutrinadores, empresas envolvidas diretamente com interesses do Estado 

como a Pré-Sal S.A. são cercadas de diversos objetivos das mais distintas naturezas, como os 

não comerciais impostos pelos governos, que tendem a interferir em sua capacidade de 

produzir em um nível de eficiências técnica e econômica satisfatórias, de modo a maximizar 

os resultados obtidos dos recursos petrolíferos.
201

 

Entretanto, o funcionamento da Pré-Sal S.A., gerindo os contratos de exploração e 

produção no Pré-Sal e em áreas estratégicas, apenas fortalece a busca pela realização da 

eficiência econômica dessa atividade, reduzindo custos, analisando gastos, destinando a 

                                                 
199

 BRASIL. Presidência da República. Projeto de Lei nº 5.938/09. 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 n
o
 9.478, de 6 de agosto de 1997, e dá outras 

providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Projetos/PL/2009/msg713-090831.htm>. 

Acesso em: 22 out. 2009. 
200

 PARSONS, John E. Black Gold & Fool’s Gold: Speculation in the Oil Futures Market. Pindyck - MIT 

Center for Energy and Environmental Policy Research. Setembro de 2009. Disponível em: 

<http://web.mit.edu/ceepr/www/publications/workingpapers/2009-013.pdf>. Acesso em: 09 maio 2011. 
201

 BALERONI, Rafael Baptista; PEDROSO JÚNIOR, Jorge Antônio. Ob. cit. p. 171. 



164 

produção em pontos estratégicos, observando o mercado internacional e a política de preços 

aplicada em certa conjuntura. 

Em capítulo anterior, viram-se as perspectivas normativa, também conhecida por 

prescritiva, e positiva, ou descritiva, da Análise Econômica do Direito, que é a aplicação do 

instrumental analítico e empírico da economia, principalmente da microeconomia e da 

economia do bem-estar social, para se tentar compreender, explicar e prever as implicações 

fáticas do ordenamento jurídico, bem como a racionalidade desse mesmo ordenamento. 

Destaca-se a normativa por ser aquela que se preocupa com a determinação das 

normas jurídicas que devem reger dada matéria, procurando aconselhar juízes, legisladores e 

administradores para a maioria dos métodos eficientes de regulação através da lei. Já a 

perspectiva positiva destaca-se como aquela destinada a analisar o comportamento dos 

indivíduos e dos agentes do mercado quando da aplicação daquelas normas, procurando 

identificar a lógica e os efeitos econômicos de doutrinas e das instituições jurídicas, como as 

leis e os contratos, bem como as causas econômicas das mudanças legais. 

Aplicando esses conceitos à instituição do modelo de partilha da produção de 

petróleo no Brasil é possível identificar a preocupação do legislador com o princípio da 

eficiência econômica. A grandiosidade do Pré-Sal, desde que devidamente explorado por 

empresas técnicas, experientes e competentes, tende a minimizar os riscos do insucesso da 

exploração e da produção, de modo a possibilitar uma análise mais detalhada dos custos, daí 

que prevista a compensação desses custos pela aquisição do cost oil pelo explorador, 

acompanhada do profit oil, que é sua parte no excedente em óleo, ou seja, parte da produção 

obtida após a compensação dos custos e dos investimentos, aproximando-se da eficiência 

econômica. 

Logo, ao instituir a partilha da produção, o legislador partiu da premissa da elevada 

capacidade produtiva do Pré-Sal, da possibilidade de redução dos riscos e dos custos de 

transação, utilizando-se da Análise Econômica do Direito na perspectiva normativa, de modo 

a favorecer a eficiência econômica da contratação de empresas, estatais ou não, para 

explorarem aquela província. Quando se cotejou o modelo exploratório a ser aplicado no 

Brasil para produzir no Pré-Sal analisou-se a capacidade lucrativa dos agentes, os benefícios 

econômicos e sociais para o Estado, e se concluiu pela partilha. Não é outra coisa isso, senão 

Análise Econômica do Direito na perspectiva normativa. 
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Na perspectiva positiva também é fácil entender a eficiência da mudança de marco 

regulador, pois a tendência é de novos investimentos, análises e buscas de redução dos custos, 

e da alta capacidade lucrativa da atividade E&P no Pré-Sal. Todavia, apenas com a atuação do 

mercado, com o início das licitações no modelo de partilha da produção será verificada com 

maior precisão o nível de eficiência da atividade.  

O certo é que nas duas perspectivas se pode entender que o direito se transformou 

em um instrumento de incentivo a comportamentos dos agentes econômicos atuantes no setor, 

tendo em vista que o novo marco regulatório pode servir para determinar as decisões ou 

escolhas desses agentes, visando à redução de custos e, até mesmo, a aumentar o grau de 

segurança de retornos lucrativos na exploração e produção de petróleo nas áreas do Pré-Sal. 

Ademais, a eficiência econômica da partilha busca respeitar conceitos econômicos 

fundamentais jungidos à exploração e produção de petróleo, tais como o conceito de escassez 

e de equilíbrio econômico. É sabida a escassez do petróleo, bem fungível e não-renovável, 

enquanto que as necessidades dos consumidores são elevadíssimas, exigindo meios 

alternativos de produção energética, tais como os biocombustíveis.  

Portanto, a produção partilhada e controlada pelo Estado, regulada devidamente 

com espeque nos modelos de sucesso de outros países bem como no fortalecimento do 

mercado interno, atenta à escassez do óleo produzido, e permite aos agentes atuarem no 

mercado da maneira mais eficiente possível, ou pelo menos, de maneira que produza o 

mínimo desperdício possível, e nisso, como dito por Posner, também se aumenta a eficiência 

econômica, já que todo desperdício é considerado por aquele autor norte americano como 

ineficiente. 

Por outro lado o equilíbrio econômico se traduz na instituição da partilha, pois 

reflete nítida transposição da maximização do plano individual das empresas exploradoras 

para o plano social, ou seja, funciona como verdadeiro reflexo de uma interação simultânea na 

qual os agentes estão maximizando seus próprios interesses, e se aproximando ao máximo da 

eficiência econômica. 

Como dito mais acima, a utilidade da escolha realizada pelo legislador em optar 

pelo contrato de partilha como instituto jurídico de regulação da referida atividade econômica 

baseia-se no elevado grau de satisfação para o Estado brasileiro quando da análise dos custos, 

tais como os custos de transação e os custos de oportunidade, e dos benefícios advindos dessa 

mesma escolha. O trade off fica deveras minimizado quando analisado do prisma dos 
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benefícios que a União obterá do resultado da divisão da partilha da produção, daí resultando 

a satisfação potencial do Estado, e, indiretamente, da sociedade brasileira como um todo.  

Dentro dos possíveis contratos a serem celebrados visando à exploração da 

atividade de exploração e de produção de petróleo e gás, como concessão, licenças, contratos 

de serviço, entendidos aqui como trade off da situação, o modelo de partilha  se apresenta 

como aquele que fornecerá elevado nível de satisfação do governo, por controlar com maior 

força as reservas de petróleo e gás, auxiliando na definição de preços, garantindo o mercado 

interno, e fornecendo maior segurança para a economia nacional em momentos de crises do 

mercado internacional. 

A eficiência econômica se traduz em princípio fundamental para compreender a 

viabilidade da produção partilhada, porquanto no momento da partilha dos resultados 

comerciais da atividade a União, detentora constitucional desses recursos naturais, nos termos 

do art. 20 da Carta Magna, terá compensado com maior expressividade a perda da 

propriedade do petróleo extraído pelo contratado quando obtém parte do profit oil.  

Do ponto de vista dos players também se vislumbra a eficiência econômica, pois 

quando se estipula o ganho do custo em óleo pelo particular explorador nos termos e 

percentuais estabelecidos no edital de licitação e do contrato, em área de tamanho potencial 

produtivo como é o Pré-Sal, bem como quando se prevê a as vantagens consubstanciadas no 

profit oil, no momento da divisão do resultado da produção, tem-se verdadeiro aumento do 

nível de rentabilidade do negócio, compensando parte expressiva dos custos da atividade. 

Bindemann afirma que uma vez iniciado o desenvolvimento do campo, o cost oil 

permite a empresa exploradora recuperar parte de seus custos mesmo se o projeto não for apto 

a gerar profit oil, pois com o cost oil ao menos parte dos investimentos podem ser 

recuperados, desde que haja fluxo de caixa. Não sem razão as International Oil Companies –

IOCs são bastante entusiasmadas com a possibilidade de obter um elevado limite de 

recuperação do custo em óleo no momento de celebrar contrato de E&P, considerando ainda 

que em alguns modelos do mundo os contratos de partilha preveem taxa de recuperação do 

custo em óleo em até 100% dos valores investidos na atividade.
202

 

Ademais, ainda na trilha de Bindemann, os países hospedeiros têm percebido que 

um regime rígido de tributos e participações governamentais pode gerar efeitos 

diametralmente opostos àqueles almejados, de modo a possibilitar, em alguns países que 
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adotam o regime de produção partilhada, o estabelecimento de escalas variáveis, sliding 

scales, de fixação de valores do profit oil, e essa escala será tanto mais efetiva quanto mais se 

aproximar das taxas de retorno e de rendimentos auferidos pela empresa parceira.
203

 

De outra ponta, vale destacar que alguns tipos de custo das empresas atuantes na 

atividade E&P são elevadíssimos, principalmente aqueles existentes no momento de estruturar 

e de viabilizar a exploração e produção em áreas tão profundas como é o caso do Pré-Sal. 

Entretanto não são todos os custos que se tornam intransponíveis de modo a tornar ineficiente 

toda a atividade econômica. 

Custos de oportunidade devem ser reduzidos, por exemplo, quando uma grande 

empresa no mercado internacional resolve não investir em determinado país e busca vencer 

licitações no Brasil com vista a explorar áreas do Pré-Sal, pois, como as reservas de petróleo e 

gás estão distribuídas em quantidade e qualidade desiguais pelo mundo, havendo grandes 

diferenças na estrutura dos custos de exploração e de produção entre as firmas e os mercados, 

será mais proveitoso para o player investir em territórios cuja probabilidade da 

comercialidade da produção é bastante elevada, como é o caso do Pré-Sal no Brasil. 

Ademais, é sabido que o elevado investimento nas etapas de exploração e produção 

pode limitar a margem de risco e que na indústria do petróleo existem riscos específicos, além 

daqueles considerados como riscos normais, como os custos, o mercado, a demanda e o 

preço. Também incidem no caso da atividade E&P o risco geológico e o risco político. 

Aquele surge da imponderabilidade ou incerteza do desconhecido na descoberta das jazidas, e 

este advém de possível mudança inesperada do regime político do país hospedeiro. 

Daí se considerar que a atividade E&P é altamente arriscada (geológica e 

politicamente), e possui elevados custos fixos de investimento, principalmente aqueles 

referentes à fase inicial da exploração, tornando muito complexas a disponibilidade de capital 

e a decisão de investimento, o que consagra nas empresas do setor a estratégia de sustentar 

investimentos com elevado índice de autofinanciamento, bem como estratégias de 

financiamento partilhado, como ocorre com as joint ventures.
204

  

No caso brasileiro quando da instituição da produção partilhada o risco geológico é 

extremamente reduzido em virtude da grandiosidade declarada do Pré-Sal, e o risco político 

passa a ser controlado a partir da instituição do próprio modelo de partilha, já que os novos 

players já entrarão no mercado tendo noção precisa do regime de propriedade em vigor para 
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as áreas do Pré-Sal e de regiões estratégicas, sem falar que o índice brasileiro de “capacidade 

de produção disponível sustentável”, também conhecido por “reprodução econômica das 

reservas”, que depende da descoberta de novas reservas, do volume de investimento em 

exploração e em investimento e da infraestrutura necessária para extrair o fluxo de óleo, deve 

aumentar bastante nos próximos anos, não olvidando que no ano de 2005 estava sendo 

previsto R/P (reservas por produção) de 18,8 anos para o país. 

Outrossim, os custos de reprodução também incidentes na atividade devem 

diminuir quando se iniciarem os processos de exploração e produção. Só com o passar do 

tempo é que se verificará a diferença entre o custo da produção atual (denominado custo 

econômico de produção em toda e qualquer atividade industrial), que é representado pelos 

custos de investimento já realizados, a taxa relativa de sucesso da atividade exploratória, o 

custo fixo dos equipamentos e os custos de operação, e o custo de reprodução, que considera 

custos de condições futuras de produção com as incertezas e riscos associados à exploração e 

desenvolvimento de novas reservas
205

, todavia, em face do potencial alto grau de sucesso da 

atividade no Pré-Sal, esse tipo de custo (de reprodução) tenderá a diminuir se comparado com 

o custo médio da produção que aflige a indústria atual brasileira marcada pelo modelo de 

concessão. 

Na estrutura total dos custos de E&P, as variações diferenciais de custos entre áreas 

e regiões de países distintos podem apresentar a seguinte distribuição: custos de exploração de 

10 a 20%; custos de desenvolvimento de 40 a 60%; e custos operacionais de extração de 20 a 

50%. Logo, os custos unitários de produção se situam entre um valor mínimo de menos de 

US$1/barril nos campos de produção em terra do Oriente Médio, até o valor máximo superior 

a US$20/barril, nos poços de algumas regiões offshore do Mar do Norte.
206

 

Pinto Júnior, atento a essa distinção, aduz também que muitos fatores incidem nessa 

variedade de custos, todavia o mais significativo é a produtividade dos poços, manifesta em 

uma escala mundial que define valores máximos superiores a 7.000 barris/dia por poço no 

Oriente Médio a um mínimo irrisório valor de apenas 13 barris/dia por poço nos Estados 

Unidos. Assim, o mesmo volume de investimentos aplicado em E&P em diferentes regiões 

resulta em diferencial de produtividade do fluxo de produção aproximadamente 400 vezes 

superiores nas áreas do Oriente Médio.
207
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Logo, no caso das novas descobertas em campos brasileiros, considerando as 

probabilidades de sucesso da atividade exploratória do Pré-Sal, no que tange aos números da 

produção, os custos de investimento por barril descoberto nas áreas do Pré-Sal tenderão a 

serem mais baixos do que aqueles encontrados em campos maduros como aqueles do Mar do 

Norte e dos Estados Unidos. 

Ademais, imperioso destacar que a dinâmica complexa da formação de preços na 

indústria do petróleo poderá favorecer os players que precisam realizar altos investimentos, 

nos termos da já citada doutrina de Pinto Júnior 

 

As diferenças de custos entre as áreas de produção detêm importância decisiva 

na competitividade das empresas petrolíferas e no nível de preços praticados na 

IMP. Essa escala diferencial de custos é peculiar à indústria petrolífera e não se 

registra em nenhum outro setor de mineração, residindo nesta especificidade a 

explicação fundamental para que os preços na IMP não tenham como referência 

estrita os custos de produção. 

Portanto, a dinâmica de formação dos preços de petróleo se distancia das 

razões que presidem a lógica acaciana dos mercados competitivos, usualmente 

encontrada nos manuais de economia. Se essa lógica fosse real na IMP (e nunca tem 

sido), os produtores que operam em áreas com custos em desvantagem seriam 

expulsos da indústria.
208

 

 

Em síntese, mesmo se reconhecendo o alto investimento nas fases de exploração e 

de desenvolvimento na área do Pré-Sal, que estão situadas em uma profundidade bastante 

elevada, outros custos da atividade serão reduzidos, e, mais do que isso, o processo de 

políticas de preço e de rentabilidade dos agentes do mercado ao longo de toda a cadeia 

produtiva se consubstancia em uma complexa teia que tende a, durante da fase de efetiva 

produção, recuperar os investimentos realizados no início da atividade, nas fases de 

exploração e desenvolvimento. 

Desse modo, em áreas de maiores riscos devidos às condições da extração, como 

quando se trata, por exemplo, de offshore muito profundo, cujo campo produtivo se situa a 

uma enorme distância em relação aos portos de embarque e desembarque, maiores são os 

custos de investimento fixo, obviamente. Todavia, o custo marginal da produção tende, em 

geral, a ser menor do que o custo médio de produção, e a curva de custo de produção tende a 

ser constantemente decrescente, conforme aumenta o volume de óleo extraído. Ao que tudo 

indica, essa será a estrutura de custos e rendimentos da área do Pré-Sal, resultando no menor 

custo de produção à medida que os campos estiverem se aproximando da fase de pico 
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produtivo, garantindo-se, assim, maiores índices de rentabilidade aos agentes exploradores 

instalados nessas áreas. 

 Como consequência dessa dinâmica da curva dos custos de produção, quando 

relacionada ao alto investimento realizado pelo produtor durante as fases de exploração e de 

desenvolvimento, os players buscarão maximizar a extração do óleo cuidando, dentre de 

certos limites, da boa operação do fluxo de extração para não danificar o rendimento posterior 

dos poços em produção.
209

 

Finalmente, os custos de transação também tendem a diminuir na sistemática da 

partilha de produção, justamente porque a definição pré-estabelecida dos percentuais do profit 

oil reduz riscos de demandas judiciais e de revisões contratuais, uma vez traçados os limites e 

condições de divisão entre a empresa, ou o consórcio, exploradora-produtora e a União 

federal. Os custos de transação reduzidos fortalecem a eficiência econômica da transação, 

tendo em consideração que a definição das normas e regras que regem a partilha da produção 

tende a diminuir os riscos no momento de contratar e de litigar, pois a celebração contratual 

parte do alto índice de certeza do tamanho do potencial lucrativo da província do Pré-Sal, 

além de estipular condições exatas de quanto e de como deverá ocorrer a divisão dos produtos 

da atividade.  

Como dito linhas acima, como são bastante elevados os custos de transação para 

celebrar certos contratos de grande porte, tais como os da concessão petrolífera e dos 

contratos de infraestrutura, coube ao legislador ordinário tentar diminuir esses tipos de custos 

estipulando hipótese de partilha do resultado produtivo, haja vista que as regras da divisão são 

estipuladas no edital e no próprio contrato, nos termos estipulados pelo CNPE, pois, como 

visto alhures, cabe ao direito determinar regras que possam aumentar a eficiência da 

transação, uma vez que as situações de custos de transação zero em um mercado cujos agentes 

agem com base em regras privadas e próprias, isento de regulação estatal, são extremamente 

improváveis.  

De outra banda, como os contratos de exploração e produção de petróleo, tanto os 

de concessão quanto os de partilha, são institutos jurídicos de longo prazo e extremamente 

complexos, sujeitos a mais variada gama de infortúnios, como os aumentos drásticos nos 

preços de venda do barril, crises financeiras internacionais e desabastecimento do mercado 

interno, esses contratos refletem típicos contratos incompletos, ajudando na compreensão da 
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viabilidade da partilha produtiva nos contratos de exploração e produção de petróleo e gás 

natural.  

A incompletude contratual presente nesses institutos jurídicos estimula os agentes, 

mormente aqueles que prezam pela atuação da arbitragem e da aplicação das melhores 

práticas da indústria do petróleo, a celebrarem os negócios jurídicos, desenvolverem a 

atividade econômica no país, aquecerem o mercado nacional e tornarem o país potência 

mundial no seguimento de exploração e produção de petróleo e gás natural. 

 

3.1.3 Viabilidade social 

 

Há também respaldo de natureza eminentemente social, no sentido coletivo que 

pode ser emprestado à palavra, referindo-se à sociedade brasileira de maneira genérica, apto a 

justificar a viabilidade do novo marco regulador das atividades de exploração e produção de 

petróleo no Brasil. Tal respaldo encontra-se consubstanciado em alguns dos institutos 

jurídicos previstos e garantidos pela nova legislação, tais como o fundo social e o conteúdo 

local. 

O fundo social criado pela lei federal nº 12.351/10, regrado entre os arts. 47 e 60 do 

referido diploma legal, também se configura como alicerce de viabilidade do novo arcabouço 

legal que instituiu o marco regulador das atividades de exploração e produção de petróleo na 

província do Pré-Sal e em outras áreas estratégicas. 

Por se tratar de bem público não-renovável, a extração de óleo daquela província 

terá de trazer consequências positivas não apenas aos empreendedores da atividade, que a 

exploram diretamente e dela auferem recursos vultosos, mas também, ao menos de maneira 

indireta, ao povo brasileiro, visto como um todo, guardando em minúcias as especificidades 

epistemológicas que deste termo podem surgir. 

Nesse sentido, o fundo social foi instituído pelo legislador brasileiro e tem como 

objetivo, segundo os próprios termos da justificação de motivos do projeto de lei que deu 

origem ao aludido fundo, fornecer uma regular fonte de recursos financeiros para projetos de 

cunho social e programas de combate à pobreza e de desenvolvimento da educação, da 

cultura, da ciência e tecnologia e da sustentabilidade ambiental, além de tentar controlar 

possíveis variações do câmbio das operações relativas ao setor petrolífero, bem como evitar 
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os efeitos inflacionários decorrentes do excesso de recursos disponíveis sobre a capacidade de 

investimento e de produção da economia em determinado período. 

A busca pela efetivação desses objetivos, ainda segundo os termos da aludida 

exposição de motivos, origina-se da finitude do petróleo, por se tratar de recurso não-

renovável, da volatilidade dos preços dos barris de petróleo, sobretudo se tendo em 

consideração os intensos períodos de instabilidade desses preços no mercado internacional, e 

do ingresso no país de grandes volumes de moeda estrangeira oriundo dos investimentos 

internacionais realizados no setor de pesquisa, exploração e produção de petróleo. 

Os benefícios advindos desse bem não devem se adstringir à geração atual, sendo 

necessário estender citadas benesses às outras gerações, até mesmo quando o petróleo estiver 

se esgotado nas reservas atuais. Com a instituição do fundo, busca-se formar reserva 

financeira mínima para investir em programas sociais que possam trazer benefícios de longo e 

de curto prazo. 

No que se refere à volatilidade dos preços do petróleo no país e no mundo, aduz a 

exposição de motivos elaborada pela equipe interministerial do Executivo federal incumbida 

de tal mister que é necessário evitar que citada volatilidade se reflita nas condições de 

financiamento das despesas públicas, bem como evitar que “o afluxo de uma quantidade de 

recursos elevada e concentrada no tempo, (...) desestimule a busca do fortalecimento 

institucional e da qualidade do gasto público”. 

Nestes termos, o art. 47 da lei 12.351/10 ensina que o fundo tem natureza contábil e 

financeira, sendo vinculado à Presidência da República, e tem por a finalidade a constituição 

de fonte de recursos para o desenvolvimento social e regional do país, na forma de programas 

e projetos nas áreas de combate à pobreza e de desenvolvimento da educação, da cultura, do 

esporte, da saúde, da ciência e tecnologia, do meio ambiente, e, finalmente, de mitigação e 

adaptação às mudanças climáticas. 

Vale destacar que, conforme preceitua o art. 49 da lei 12.351/10, os recursos do 

fundo social instituído pela citada lei serão constituídos por parcela do valor do bônus de 

assinatura dos contratos de partilha de produção, por parcela dos royalties que cabe à União, 

deduzidas aquelas destinadas aos seus órgãos específicos, conforme estabelecido nos citados 

contratos, pela receita advinda da comercialização de petróleo, de gás natural e de outros 

hidrocarbonetos fluidos da União, conforme definido em lei, destacando-se nesta parte aquela 

parcela componente do excedente em óleo que cabe à União, e pela participação especial das 



173 

áreas localizadas no Pré-Sal contratadas sob o regime de concessão destinados à 

administração direta da União, pelos resultados de aplicações financeiras sobre suas 

disponibilidades, e por outros recursos destinados ao fundo por lei. 

Não se vai tecer comentários nem construir análises sobre a política de 

investimentos do aludido fundo nem sobre a sua gestão, a cargo do Comitê de Gestão 

Financeira do Fundo Social, em face da extensão do trabalho e de seus objetivos, bastando, 

todavia, lembrar ao leitor que a importância da inserção deste tópico ocorre pela força com a 

qual se pode conceber mais um traço de viabilidade para instituir o novo modelo de regulação 

das atividades E&P no país. 

Outro argumento de forte contundência para compreender a viabilidade social da 

implantação do modelo de partilha de produção é a manutenção do conteúdo local, 

compreendido como um processo de estimulação, baseado em escolha política, voltado à 

ampliação da capacidade de fornecimento brasileiro e de desenvolvimento da indústria local 

de bens e serviços relacionados com a exploração e produção de petróleo e gás natural, com 

fulcro de alcançar grau de competitividade em escala internacional, além de gerar renda, 

emprego, e novas tecnologias no Brasil.
210

 

Na verdade, segundo as palavras de Paulo Buarque Guimarães, trata-se de um 

verdadeiro compromisso entre o Estado e o ente privado explorador, através do qual este se 

compromete junto àquele a fazer aquisições mínimas de bens e serviços de fornecedores 

brasileiros, mesmo que esses bens e serviços não estejam disponibilizados pelos produtores 

em determinadas etapas da exploração. 

O conteúdo local, por representar esse compromisso entre Estado e empresa 

exploradora, tende a desenvolver a economia nacional, trazendo benefícios diretos para o 

mercado brasileiro e para as empresas nacionais de fornecimento de materiais para exploração 

e produção. Tudo isso tende, potencialmente, a criar mais empregos, aquecer a economia, 

gerar renda, aperfeiçoar e capacitar os profissionais brasileiros da indústria, e, em suma, 

desenvolver o país. 

Assim, a lei 12.351/10 manteve o conteúdo local como instituto de relevância na 

realização dos leilões das áreas do Pré-Sal e na celebração dos respectivos contratos de 

partilha de produção. O art. 2º, inc. VIII, aduz que conteúdo local é a proporção entre o valor 

dos bens produzidos e dos serviços prestados no país para execução do contrato e o valor total 
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dos bens utilizados e dos serviços prestados para essa finalidade. Daí que o conteúdo local 

será definido pelo CNPE, ouvida a proposta do Ministério de Minas e Energia – MME (art. 

10, inc. III, alínea “e”), e constituirá item de obrigatória presença no edital da licitação do 

campo, assim como outros critérios relacionados ao desenvolvimento da indústria nacional, 

que também serão obrigatórios.  

Embora o art. 41 da lei 12.351/10 afirme que o julgamento da licitação identificará 

a proposta mais vantajosa segundo o critério da oferta de maior excedente em óleo para a 

União, levando Quintans a afirmar que a nova legislação teria acabado com o conteúdo local 

como critério de julgamento das licitações do Pré-Sal
211

, tendo em consideração que a lei 

9.478, em seu artigo 41, aduz serem critérios de julgamento da licitação das concessões o 

programa geral de trabalho, as propostas para as atividades de exploração, os prazos, os 

volumes mínimos de investimentos e os cronogramas físico-financeiros, bem como as 

participações governamentais, o fato é que o conteúdo local permanece firme e presente no 

novo marco regulador da atividade E&P e isso estimula o desenvolvimento econômico e 

social do país, corroborando, assim, a ideia da viabilidade social do modelo aprovado no ano 

de 2010. 

O conteúdo local, há também de se ressaltar, por ainda estar presente na reforma 

empreendida recentemente, fortalece o mercado brasileiro e atrai investidores estrangeiros que 

desejam se instalar no país e absorver a experiência das empresas brasileiras que fornecem 

serviços e bens para o desenvolvimento da atividade de exploração e produção. Esses 

prestadores de serviços e de bens têm aumentado o interesse de se estabelecer de forma 

efetiva e definitiva no país em razão dos altos índices de conteúdo local exigidos pela ANP 

nas últimas rodadas de licitação. 

Ademais, os reservatórios inicialmente encontrados nas áreas do Pré-Sal estão em 

áreas concedidas pelo modelo de concessão ainda nas 2ª e 3ª rodadas licitatórias, cujos 

percentuais de conteúdo local assumidos se aproximavam a 36%, considerando ainda que os 

percentuais mínimos só passaram a ser exigidos a partir da 5ª rodada, na qual se atingiu uma 

média de quase 80% dos bens e serviços para exploração e 86% para as etapas de 

desenvolvimento e produção. 

Com a necessidade de desenvolver novas técnicas e tecnologias para explorar o 

Pré-Sal e a tendência do governo em elevar os índices de conteúdo local nos contratos de 
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partilha, a indústria de bens, tais como os químicos e lubrificantes, e de serviços, tais como os 

de manutenção, do setor de exploração e produção de petróleo tende a se estruturar e atrair 

investidores estrangeiros interessados na indústria de apoio, de elevadíssima relevância, da 

atividade E&P. 

Empresas estrangeiras também ingressam no mercado brasileiro ou adquirindo 

sociedades com histórico e experiência de operações no Brasil, ou se associando através de 

consórcios ou através de joint ventures, desde cumpridos os requisitos legais exigidos para 

atuarem no país. Essas parcerias visam a capacitar essas empresas estrangeiras que se 

instalam no Brasil para operar no setor, sobretudo para entrar em conformidade com as 

exigências do conteúdo local. 

Nesse sentido, o conteúdo local fortalece a indústria nacional e atrai investidores 

estrangeiros para se instalarem no Brasil com intuito de atuar no ramo dos fornecimentos de 

bens e da prestação de serviços necessários ao desenvolvimento da atividade de exploração e 

produção de petróleo e gás natural. 

Também é precioso acentuar que com o paradigma recém aprovado pelo governo 

federal torna-se mais seguro o fornecimento de petróleo e seus derivados ao próprio país, de 

modo a garantir sua distribuição entre os próprios brasileiros consumidores. Com essa 

apropriação pelo Estado de parcela da produção, maximizam-se os excedentes de rendas nas 

mãos do país, e se gera a possibilidade de eles serem revertidos em benefício de toda a 

sociedade brasileira na forma de ações direcionadas ao combate à pobreza e à miséria, 

visando também ao desenvolvimento da educação, da cultura, da ciência e da sustentabilidade 

ambiental no Brasil, dentre outros fatores sociais de relevante monta. 

 

3.2 A problemática dos royalties e sua distribuição 

 

Vistas em linhas atrás as disposições normativas que regulam a distribuição de 

royalties e as outras formas de participação do estado na atividade de exploração, extração e 

produção de petróleo e gás natural, conforme estabelecidos na lei 9.478/97 e na lei 7.990/89, e 

seus regulamentos posteriores, deram-se os primeiros passos de base jurídica para entender a 

estruturação atual de parte da exploração desse tipo de atividade. 

De outro lado, trata-se a partir de então da tese de compensação financeira, 

especificamente do pagamento dos royalties, não olvidando o fato de como, no julgamento de 
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algumas ações pela Justiça Federal, não têm obtido êxito alguns pleitos municipais de inserir 

os ditos citygates como beneficiários dessa compensação, de modo a embasar a tese de 

refutação à distribuição feita sem critérios na maneira de repartir os frutos desse retorno de 

renda ao Estado. 

Portanto, o alicerce do pensamento aqui esposado reside na posição doutrinária, 

legal e jurisprudencial de apontar os royalties pagos pela exploração da atividade petrolífera 

como uma compensação financeira, como defendido pela Constituição Federal, não como um 

tributo, configurando ainda direito da personalidade das pessoas jurídicas de direito público 

interno, no tocante à necessidade de se reparar os danos potencialmente lhes causados pela 

atividade de exploração e de produção.  

Esse, como será exposto nas linhas abaixo, é o entendimento majoritário na 

jurisprudência e doutrina nacionais, que, assim, afasta a constitucionalidade de modelos que 

não prezem pelo caráter reparatório no momento da distribuição dessa modalidade de 

participação governamental nos resultados da atividade. Assim, conclui-se que não deveria 

alcançar guarida no seio dos tribunais superiores a tentativa de modificação do pagamento 

dessa compensação proposta pelos deputados Ibsen Pinheiro e Humberto Souto, nos termos 

como proposta, consoante se verá adiante. 

 

3.2.1 Natureza jurídica: expressão de responsabilidade civil e a emenda Ibsen 

Pinheiro e Humberto Souto
212

 

 

Como colocado em linhas atrás, a disposições legais e normativas estabelecem a 

necessidade de pagamento de algumas participações financeiras da empresa exploradora ao 

Estado. O que de relevante tem-se neste tópico é a necessidade de expor o posicionamento 

jurisprudencial e doutrinário em classificar o pagamento dos royalties como compensação 

financeira devida tão somente aos municípios que investem na e sejam atingidos, indireta ou 

diretamente, pela logística da extração e da produção de petróleo e gás natural, e como esse 
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pensamento vem de encontro à tentativa legislativa de alguns parlamentares do Congresso 

Nacional em dividir de maneira igualitária o referido pagamento. 

A celeuma causada pela emenda Ibsen deve-se a dois posicionamentos 

relativamente opostos quanto ao entendimento do conceito de royalty pela exploração da 

atividade downstream referente à distribuição e transporte de petróleo e gás natural, e o 

argumento constitucional sobre a propriedade dos bens da União. 

Além desse argumento da propriedade exclusiva da União dos bens extraídos do 

subsolo, os defensores dessa divisão mais igualitária entre entes da federação se utilizam de 

mais dois argumentos: 1º) a possibilidade de criação de outras hipóteses de destinação dos 

royalties mediante lei específica, tendo em vista que a própria lei 7.990/89 criou um fundo 

especial para destinação a todos os estados e municípios do país, tendo a emenda Ibsen apenas 

alargado o percentual desse fundo; e 2º) o petróleo é bem de uso comum, um bem ambiental, 

por força do art. 225 da CF/88, e por tal razão os frutos de sua exploração, tais como os 

royalties, podem e devem ser igualmente distribuídos entre todos os entes da Federação 

brasileira.
213

  

Preliminarmente, vale destacar que o termo indenização era utilizado pelo art. 27, 

da lei 2.004/53, e alterações posteriores, mas, atualmente, a Constituição Federal de 1988 

tratou de denominar “compensação financeira” a verba destinada a reparar eventuais 

desgastes e investimentos sofridos pelo estado ou município que estivesse, direta ou 

indiretamente, ligado à produção e distribuição de petróleo e gás natural. Entretanto, embora 

com nomenclaturas distintas, a natureza jurídica permanece a mesma, como se tentará 

demonstrar nas próximas linhas. 

Mesmo aqueles autores que propugnam uma divisão mais igualitária dos royalties 

do petróleo reconhecem que eles, os royalties, caracterizam uma indenização ou compensação 

para os municípios e estados produtores ou portadores de instalações de embarque e 

desembarque, inclusive por possíveis danos ambientais lhes causados.
214

 

Conforme estabelecido em linhas atrás, há, segundo as disposições da lei nº 

7.990/89, que alterou o art. 27 da lei 2.004/1953, c/c Decreto nº 01/91, e da lei nº 9.478/97 c/c 

Portaria nº 29/2001 da ANP, uma divisão específica que contempla somente os municípios 

que sejam afetados pelas operações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural, na 
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forma e critério estabelecidos pela ANP. Vale dizer, os estados não foram contemplados nesta 

disposição referente ao embarque e ao desembarque de óleo bruto e/ou gás natural.  

Acontece que, em dezembro de 2009, uma emenda ao projeto de lei nº 5.938/09 foi 

proposta pelos deputados federais Ibsen Pinheiro (PMDB/RS) e Humberto Souto (PPS/MG), 

e aprovada pela respectiva casa legislativa, resultando no art. 45 do PL.
215

 Essa emenda 

redistribuiu os royalties devidos pela produção da plataforma continental (e não da produção 

terrestre), sem modificar o percentual garantido à União, de modo a garantir 50% do restante 

da participação dos royalties em favor do Fundo de Participação dos Estados e mais 50% em 

favor do Fundo de Participação dos Municípios, sem fazer qualquer distinção entre estados e 

municípios produtores daqueles não produtores. Do jeito que foi proposta, a emenda alterava 

a participação dos estados tanto nos contratos de exploração já em andamento sob o regime de 

concessão, como também para os contratos de partilha, a serem explorados na área do Pré-Sal 

ou em áreas consideradas como estratégicas. 

Impende destacar que a nova distribuição intentada pela emenda ao PL 5.938/2009 

só atingiu o percentual do royalty estabelecido pela lei 9.478/97, ou seja, sobre o valor da 

participação estatal acima de 5% da produção. Não alterou a emenda a subdivisão do 

percentual de até 5% da produção garantido e regulado pela lei 2.004/53, alterado pela lei 

7.990/89, c/c Decreto nº 01/91. 

Todavia, não obstante o novo mecanismo de distribuição estabelecido pela 

suprarreferida emenda, a novidade não deveria prosperar caso o Poder Judiciário tivesse de 

enfrentá-la nos próximos anos, pois essa participação do Estado na produção e exploração de 

petróleo é vista pelo Judiciário como uma hipótese de compensação financeira devida aos 

estados e municípios produtores, e aos municípios sede de embarque e desembarque de óleo 

bruto e/ou gás natural. 

Essa posição, no sentir deste trabalho, afasta a tese de distribuir, mesmo mediante 

previsão legal, indistintamente essa modalidade de participação do Estado na produção de 

petróleo, sob o argumento de que os recursos minerais, inclusive os do subsolo, e os extraídos 

da plataforma continental e da zona econômica exclusiva, pertenceriam à União, e a ela, 

mediante o Parlamento Nacional, caberia estabelecer, mediante edição de lei ordinária, 
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critérios específicos para destinar entre os entes da federação a participação estatal dos 

royalties do petróleo. 

Igualmente, os municípios que apenas são cortados por dutos de gás já processado 

também não podem ser considerados como afetados pela atividade de embarque e 

desembarque, exatamente por não estarem ligados à etapa de extração da cadeia produtiva, 

não havendo de se falar em compensação alguma pelo desenvolvimento de atividades de 

exploração e produção. 

Remete-se o leitor aos julgados do STJ no REsp 1.119.643-RS, REsp 1.182.123-

PE, REsp 1.169.806-RJ, REsp 1.115.194-PE, e do STF durante o MS 24.312. Neles, os 

tribunais superiores do país insistem em garantir natureza jurídica de compensação financeira, 

de caráter indenizatório, ao pagamento dos royalties. Sustentando a tese, assim, em possível 

declaração de constitucionalidade, seja em controle difuso ou em controle concentrado no 

STF, mediante a via da ADI, poderiam os tribunais declarar inconstitucional tal repartição 

igualitária sob o manto de ofensa ao pacto federativo e à natureza jurídica daquela 

participação estatal na produção. 

Ainda para robustecer o argumento de inconstitucionalidade da referida emenda, 

podem-se alegar dois fatos importantes: 1º) os royalties quando encarados como hipótese de 

compensação financeira configuram um caso de responsabilidade civil do concessionário, ou 

parceiro, em favor da União, estados e municípios, e 2º) essa modalidade de participação do 

Estado na atividade petrolífera reflete um típico direito da personalidade inerente às pessoas 

jurídicas de direito público interno, como adverte o próprio Código Civil de 2002, 

precisamente no seu art. 52. 

Rodrigo Caramori Petry, em artigo sobre o tema da natureza jurídica das 

compensações financeiras, participações e outras cobranças estatais sobre as empresas de 

mineração, energia, petróleo e gás, vai advogar a tese de serem os royalties e a participação 

especial típicas participações governamentais, assim como as cobranças incidentes sobre a 

mineração e sobre o setor de energia elétrica, já o bônus de assinatura e a contribuição por 

ocupação ou retenção de área configurariam “condições de contrato administrativo”.
216

 

Entretanto, dos seus estudos a mais preciosa informação para este trabalho é a necessidade de 
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não confundir essas cobranças estatais com tributos, principalmente as taxas ou as 

contribuições de intervenção de domínio econômico – CIDE.  

A referência a essas duas espécies tributárias decorre do art. 155, §3º, da 

Constituição Federal, que veda a incidência de impostos sobre as operações relativas a energia 

elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais no 

país, exceto os impostos estabelecidos no inciso II do art. 155 (ICMS) e no art. 153, I e II 

(imposto de importação – II e de exportação – IE), ambos da Carta Magna de 1988. 

Miranda Lemos, por sua vez, destaca quatro tipos de entendimento para justificar a 

natureza do royalty: uma forma de captura de renda extraordinária, um mecanismo de 

internalização dos custos sociais da exploração, uma fonte de receita pela alienação do 

patrimônio público ou um recurso compensatório aos impactos territoriais do adensamento 

provocado pelas atividades petrolíferas.
217

 Rodrigo Serra, por seu turno, confere maior 

atenção à natureza de tributo àquela forma de participação do Estado na atividade, com 

finalidade precípua de garantir recursos e benefícios às gerações futuras, funcionando como 

uma espécie de justiça intergeracional.
218

 

Todavia, como demonstrado mais acima, não é essa a posição majoritária da 

jurisprudência dos tribunais brasileiros. Para eles, essa forma de participação do Estado 

expressa uma compensação financeira. Esta é a tese defendida neste trabalho, que propugna 

pela prevalência do §1º do art. 20, parte final, da CF/88 sobre qualquer outra definição 

jurídica que lhe possa ser dada. 

Ademais, é de salientar a importância dos royalties como uma modalidade de 

responsabilidade civil da empresa exploradora aos estados e municípios produtores, ou 

relacionados ao processamento de gás e petróleo. Como caso de responsabilidade civil, pois 

se fazem presentes os elementos primordiais do dano, da conduta e do nexo causal, além de 

não se amparar por causa alguma de excludente de ilicitude. A conduta configura-se pelo 

exercício de atividade de exploração de um bem público, mediante a utilização do espaço 

público dos estados e municípios para viabilizar a extração, produção e distribuição de gás 

natural e óleo bruto. O dano se verifica na efetiva utilização do bem público e do aparelho 
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logístico estatal, pois se trata de bem não renovável, finito, recurso escasso, além do fato de o 

concessionário utilizar outros bens, que podem sofrer avarias, degradações etc. 

Esse dano, insta acentuar, representa elemento primordial da responsabilidade civil, 

pois a verificação do dano ressarcível resulta da constatação de violação à área de atuação 

legítima de um interesse merecedor de tutela. Tal área de atuação não poder ser delimitada em 

abstrato, mas exige sua concreta definição frente à conduta lesiva.
219

  

A afirmação do art. 20, § 1º, da CF/88, que escreve “participação nos resultados”, 

pode conduzir ao entendimento de que a participação dos estados e municípios na exploração 

do petróleo e do gás natural ou gás condensado tem a natureza jurídica de uma obrigação de 

dar, ex lege, imposta aos concessionários por lei. Todavia essa modalidade de participação 

tem sido substituída na prática pela compensação financeira pela produção, nos termos 

precisos estipulados pelo aludido dispositivo constitucional, in fine, e pela jurisprudência 

nacional. 

Também descabido o argumento de que se estas participações tivessem caráter 

indenizatório, a União teria estado indenizando a si própria durante todos esses anos, posto 

que órgãos da administração federal são beneficiários da referida discriminação de rendas 

patrimoniais da União.
220

 Entrementes, trata esta distribuição dos royalties entre os 

ministérios do Executivo Federal de apenas uma modalidade de divisão interna para os entes 

que mais necessitam ter gerência e conhecimento dos valores da compensação, justamente por 

serem os órgãos mais afetados pela atividade. 

Assim, como mecanismo de compensação financeira devida ao Estado, o royalty 

configuraria, nesta esteira, uma espécie de compensação de atividade potencialmente danosa, 

resultante de uma conduta legítima e legal, independente de culpa, com presunção de 

existência alicerçada na Constituição Federal, e critérios (valores) de distribuição e aferição 

estabelecidos por lei e decreto. 

Outrossim, pode-se afirmar que, baseado nesse entendimento, por se tratar de uma 

compensação financeira, alicerce de responsabilidade civil da empresa produtora pela 

aquisição de um bem que é constitucionalmente de propriedade do Estado, tem-se no 

pagamento de royalties uma demonstração prática de observância dos direitos da 

personalidade das pessoas jurídicas de direito público interno, como a União, os estados e os 

municípios. Essa argumentação reflete a disposição legal contida no art. 52 do Código Civil, 
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ao afirmar ser possível aplicar a tese dos direitos da personalidade das pessoas físicas às 

pessoas jurídicas, inclusive as de direito público. 

Dentro da esfera do direito privado, especificamente naquilo estatuído no Código 

Civil, há quem afirma se tratar de uma estipulação contratual em favor de terceiros (art. 436-

438 do CC/2002), e não uma espécie tributária, nem compensação financeira.  Não se advoga 

esta tese no presente trabalho, pois, como dito, é mais contundente o caráter indenizatório de 

tal espécie de participação governamental na atividade petrolífera.
221

  

Desta maneira, resultaria em patente vício de inconstitucionalidade qualquer 

distribuição dos royalties do petróleo no cenário nacional de modo a dividir de maneira 

totalmente igualitária o seu valor entre estados e municípios produtores e não produtores, pois 

só se deve compensar aqueles que tiveram de suportar prejuízo ou dano, resultando, 

consequentemente, no afastamento da aplicação da emenda Ibsen Pinheiro e Humberto Souto 

nos moldes como ela foi originalmente estabelecida.  

 

3.2.2 A solução apresentada pelo governo federal e aprovada pela lei 12.351/10 

 

Considerando o elevado valor das arrecadações municipal e estadual pelos royalties 

do petróleo, quando, por exemplo, em 1997 o município de Campos de Goytacazes/RJ 

arrecadou por ano R$ 3,9 milhões somente de valores referentes a essa espécie de 

compensação, e em 1999 esse valor subiu para R$ 50 milhões, o que chegou a representar, na 

época, um aumento de 42% de sua receita
222

, a problemática dos royalties configura ponto 

relevante na instauração do novo marco regulador da indústria. 

Embora haja autores que afirmem que a União teria extrapolado sua competência 

normativa ao estipular o modo e os percentuais de divisão da compensação financeira no 

tocante à parte cabível aos estados e aos municípios 
223

, o pagamento dos royalties estipulado 
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pela lei 12.351/10 veio a beneficiar os estados e municípios produtores em medida certa, 

considerando a natureza de compensação indenizatória aos entes que sofrem diretamente o 

impacto da produção, com, por exemplo, a indisponibilidade da área onde estão instalados os 

equipamentos e a indústria extrativa. 

Não obstante o parecer formalizado pelo então deputado Antônio Palocci, a Câmara 

dos Deputados aprovou a proposta de divisão igualitária das compensações financeiras dos 

royalties, todavia o presidente Lula vetou tal dispositivo, advogando a tese do parecer do 

deputado acima que reconheceu não haver ainda entre as lideranças políticas e os entes 

políticos do país consenso, muito menos condições argumentativas que fornecessem a 

evolução segura da situação ali instalada para uma “solução quase salomônica”, que 

culminasse na elaboração de uma proposição que contemplasse de maneira justa os 

“legítimos” interesses de estados e municípios reivindicadores e não produtores. 

Ademais, pode-se dizer que a divisão proposta pela emenda de distribuição 

igualitária dos royalties do petróleo configuraria típica violação ao pacto federativo, ao 

princípio da isonomia, considerado a necessidade de tratar igualmente os iguais e 

desigualmente os desiguais, pois tal proposta tratava municípios e estados produtores e não 

produtores da mesma forma, e à segurança jurídica, pois os principais produtores teriam suas 

rendas drasticamente reduzidas e seriam prejudicados no adimplemento de suas obrigações e 

no cumprimento de seus deveres frente aos seus administrados.  

Diante desses e de outros argumentos, o governo federal conseguiu derrubar a 

emenda proposta pelos deputados Ibsen Pinheiro e Humberto Souto, e estabeleceu uma 

roupagem própria para as participações governamentais no modelo de partilha da produção de 

petróleo pela lei 12.351/10, mas que, em termos de percentuais de distribuição dos royalties 

entre estados e municípios, manteve as disposições desde então vigentes, consubstanciadas 

ainda nas leis 9.478/97 e 7.990/89.  

Os royalties permanecem devidos pelo parceiro privado explorador, nos mesmos 

percentuais previstos pelas leis 7.990/89 e 9.478/97, sendo ainda cláusula essencial do 

contrato de partilha. O mais relevante, todavia, é que os royalties não poderão ser inclusos no 

valor do custo em óleo a ser apropriado pelo ente explorador, como bem pondera o § 1º do 

art. 42 da lei 12.351/10, sendo que esse dispositivo reafirmou a natureza de compensação 

financeira dessa espécie de receita estatal pelas atividades de E&P (inciso II, art. 42) 
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Além dos royalties também constitui modalidade de receita governamental nos 

contratos de partilha o bônus de assinatura, que também não integra o custo em óleo, 

correspondendo ao valor fixo devido à União pelo contratado explorador que será 

estabelecido pelo contrato de partilha de produção, devendo ser pago no ato de sua assinatura 

(§ 2º, art. 42). 

Embora a participação especial, que ocorre nos casos de grande volume de 

produção, ou de grande rentabilidade, como prevista pelo art. 50 da lei 9.478/97, não se 

aplique aos contratos de partilha, há no art. 43 da nova lei uma espécie de participação 

especial para esse tipo contratual. Essa participação prevista somente será paga para os 

campos encravados onshore, em áreas consideradas como estratégicas, logo não abrangerá a 

exploração realizada no Pré-Sal, e equivalerá a até 1% (um por cento) do valor da produção 

de petróleo ou gás natural aos proprietários da terra onde se localiza o bloco, desde que as 

propriedades onde ocorre a exploração estejam regularmente demarcadas na superfície do 

bloco, vedada a sua inclusão no cálculo do custo em óleo. 

O § 2
o
 do art. 49 da lei 12.351/10 estipulou regra de transição para destinação das 

parcelas de royalties e de participação especial devidas à administração direta da União em 

função da produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos em áreas do Pré-sal 

contratadas sob o regime de concessão, sendo essa regra transitória estabelecida pelo decreto 

7.403/10, que vigorará até o último dia do ano de 2011.  

Nesse esteio, vale ainda destacar que é fundamental socorrer-se dos ensinamentos de 

Fabrício do Rozario Leite, que de maneira controvertida critica a divisão das participações 

governamentais na atividade de exploração e produção de petróleo no país, no formato da lei 

9.478/97, ao atribuir exclusivamente para a União os valores recebidos dos concessionários a 

título de retenção por ocupação e bônus de assinatura, já que apenas os royalties e participação 

especial são divididos entre todos os entes da federação, para aduzir que as participações 

governamentais tendem a crescer em importância econômica para os entes federativos, ainda 

mais no contexto explorador do Pré-Sal, tanto no que se refere às entradas financeiras como 

receita pública dos entes beneficiários, quanto por representar uma compensação financeira 

pela exploração de recursos finitos e com sérios impactos ambientais.
224
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Assim, percebe-se que pouco foi modificado na sistemática do pagamento das receitas 

governamentais no modelo de partilha de produção quando em comparação ao sistema de 

concessão estipulado na lei 9.478/97, exceto pela extinção da participação especial em áreas 

offshore e do pagamento pela ocupação e retenção de área. O governo federal e o legislador 

ordinário não sucumbiram aos apelos de alguns estados e municípios da federação, baseados, 

entre outros fatores, no princípio federalismo cooperativo, que justificaria a divisão igualitária das 

participações governamentais na indústria E&P ao argumento da necessidade de cooperação 

mútua entre os entes políticos, e manteve o esquema de divisão de royalties da legislação vigente 

antes da reforma de 2010 para o modelo de regulação estabelecido para o Pré-Sal. 

 

3.3 Legitimidade da atuação da ANP pela novel legislação de regência 

 

Uma vez reconhecida a importância do Estado Regulador, que no caso brasileiro 

naquilo que se refere à atividade econômica de produção de petróleo é representado pela 

ANP, vale ressaltar a manutenção da legitimidade da atuação da aludida agência após a edição 

do novo marco regulador da indústria, principalmente se tendo em consideração a peculiar 

situação de monopólio da atividade econômica em estudo. 

Como sabido, a Constituição Federal estabelece os princípios da livre iniciativa e 

da ampla concorrência como diretrizes de atuação da ordem econômica, de modo que, na sua 

versão original, atribuiu à União o exercício da atividade econômica de exploração e 

produção de petróleo e gás natural em regime de monopólio. No entanto, após alguns anos, o 

Poder Constituinte Reformador teve por bem flexibilizar a exclusividade do Estado na 

exploração da atividade. 

Como consequência da aludida flexibilização, o legislador ordinário editou a lei 

9.478/97 para garantir substrato legal para atuação legítima do ente responsável por 

desenvolver ações regulatórias no setor petrolífero, e conferiu a essa lei caráter 

eminentemente standardizado, conferindo espaço de atuação suficiente para a ANP pautar sua 

atuação frente às especificidades da indústria.  

Haja vista a argumentação da doutrina citada no capítulo anterior acerca do papel 

da legalidade e da atuação administrativa e reguladora da Administração Pública no modelo 
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de concessão, é possível afirmar que consiste, de fato, o modelo instituído pela lei do petróleo 

de 1997 uma verdadeira lei-quadro, que não fornece maiores elementos pelos quais o 

administrador deva pautar sua atividade regulatória, conferindo à Administração Pública um 

maior poder de integração do conteúdo da lei, como parecia ter consignado Hans Kelsen há 

algum tempo atrás.
225

 

Segundo Alexandre Santos de Aragão, nesta situação a ANP dispõe de força 

normativa suficiente para determinar certas condições e cláusulas nos contratos de concessão 

da atividade exploradora de petróleo e gás, desde, por óbvio, limitadas aos ditames 

constitucionais básicos e ao poder standardizado na lei do petróleo.
226

 Maior exemplo dessa 

prática atuante da ANP, ainda segundo o autor, ocorre na adoção das boas práticas 

internacionais efetivadas na indústria do petróleo, onde através do permissivo legislativo da 

lei 9.478/97, exatamente em seu art. 44, inciso VI, cabe à ANP adotar costumes e práticas 

internacionais, dentro das possibilidades normativas brasileiras, por óbvio, para inserir 

cláusulas específicas nos contratos de concessão da atividade exploradora.
227

 

Em outro momento, sobre o relevante papel normatizador da ANP, atribuindo-lhe 

dote de poder normativo em relação à exploração das atividades petrolíferas, aduziu Aragão: 

 

 Podemos dizer que, em traços gerais, a estes compete a fixação das políticas 

públicas gerais do setor, e à ANP a expedição das normas e atos concretos para a sua 

implementação (arts. 1º, 2º e 7º, Lei nº 9.478/97), ressalvados alguns casos em que a 

lei confere diretamente ao Presidente da República algumas competências 

específicas, como, por exemplo, para a definição dos critérios para o cálculo do 

valor dos royalties.
228 

 

Assim, parece-nos bem claro o papel relevante exercido pela ANP no modelo atual 

estabelecido pela lei 9.478/97. Todavia, com as novas leis aprovadas pelo Congresso 
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Nacional, passou a ser discutido entre os especialistas do assunto se as novas diretrizes 

tendem a proceder a um efetivo esvaziamento do poder normativo-regulador até então 

concentrado nas mãos competentes da ANP.  Esta é uma das bases fundamentais do presente 

trabalho: seria o novo modelo proposto pela União um mecanismo para retirar poder da ANP 

e reestabelecer, ao menos em potencial e de forma indireta, o meio totalmente monopolista da 

atividade petrolífera, assim como era antes da EC 09/95? Houve de fato redução do papel 

normativo-regulador da ANP nos novos projetos de lei apresentados pelo Estado? 

Como já apontado alhures, a resposta a essa indagação deve ser negativa. Embora 

sejam reconhecidos os pensamentos de alguns doutrinadores de afirmar a ocorrência de 

“esvaziamento” das funções da ANP, em razão das atribuições conferidas pelo novo 

arcabouço legal à Pré-Sal Petróleo S.A. e ao Conselho Nacional de Política Energética – 

CNPE, entende-se aqui que as alterações trazidas pela reforma havida no ano de 2010 no 

direito do petróleo brasileiro não configuram uma substancial e cristalina diminuição de 

importância das atribuições da ANP, muito menos uma volta ao modelo de monopólio 

inflexível nos termos descritos pelo Poder Constituinte originário em 1988. 

Em primeiro lugar, porque a lei 12.351/10 também deve ser vista como uma lei-

quadro, de conteúdo mínimo, porém fundamental para atuação da agência no setor, assim 

como é a lei de 1997. Muitas das atribuições conferidas pela nova legislação refletem modelos 

de fixação de alicerces mínimos de atuação, cabendo à agência definir os critérios técnicos e 

específicos de cada seguimento da indústria do petróleo.  

Segundo a lei 12.351/10, a ANP será ouvida na definição pelo CNPE dos blocos 

que serão objeto de partilha ou de concessão (art. 10, II); elaborará minutas dos editais de 

licitação e dos contratos de partilha de produção (art. 10, V); terá competências privativas, 

constantes no art. 11, inciso I a VI, dentre as quais se destacam o poder de fazer cumprir as 

melhores práticas da indústria do petróleo assim como regular e fiscalizar as atividades 

realizadas sob o regime de partilha de produção, nos termos do inciso VII do art. 8
o
 da lei n

o
 

9.478/97; analisará e aprovará os planos de operação, de avaliação de descoberta de jazida de 

petróleo e de gás natural, de desenvolvimento da produção do campo, bem como os 

programas anuais de trabalho e de produção, elaborados pelo comitê operacional do consórcio 

vencedor da licitação (art. 24, I a IV); regulará os procedimentos e as diretrizes para 

elaboração do acordo de individualização da produção, bem como deverá aprová-lo (art. 34 e 

39), entre outras relevantes atribuições lhes conferidas pela novel legislação. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9478.htm#art8vii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9478.htm#art8vii
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Esses dispositivos não definem números, critérios técnicos ou requisitos 

pormenorizados e indispensáveis para pautar a atuação da ANP, pois esses são aferidos e 

estipulados pela própria agência, no trato concreto, com base em suas informações e no seu 

banco de dados especializado. A atribuição de esmiuçar detalhes da atuação da ANP não 

caberia, então, ao legislador ordinário. Cabe ao próprio ente competente para exercer o mister 

regulatório, nos precisos termos de uma das facetas do poder normativo regulador conforme 

ensinou Diogo Figueiredo Moreira Neto. 

As atribuições acima descritas representam apenas uma síntese das funções da ANP 

em relação aos contratos de partilha de produção, pois as atribuições da agência no novo 

arcabouço legal não afastam outras atribuições estipuladas por outros diplomas legais, 

principalmente a lei 9.478/97, desde que não revogadas ou que não se posicionem 

contrariamente aos termos da lei 12.351, obviamente, quando se trata dos contratos de 

concessão. 

Em segundo lugar, o modelo de partilha requisitou do legislador apenas uma 

especificação da atuação da agência frente a esse modelo contratual, não se tratando, portanto, 

de uma substancial diminuição. Como dito mais acima, na lei nº 9.478/97, as atribuições da 

ANP estão expressamente insculpidas no art. 8º, 8º-A, 9º e 10, além de outras atribuições 

dispersas. Esses dispositivos não foram substancialmente alterados pelas leis de 2010, tão 

apenas adaptados ao regime de partilha, como o caso do inciso II do art. 8º, referente à 

competência para a promoção de estudos para delimitar blocos, que acrescentou ao mesmo 

dispositivo a expressão “ou contratação sob o regime de partilha de produção das atividades 

de exploração, desenvolvimento e produção”. Logo, percebe-se que se buscou apenas 

especializar as funções da agência frente aos contratos de partilha, e não de diminuir suas 

funções. 

Outro motivo que explica a natureza da especificidade das alterações, e não de 

esvaziamento, repousa sobre a análise do art. 21 da lei 9.478/97. Esse dispositivo aduzia que 

todos os direitos de exploração e produção de petróleo e gás natural em território nacional, 

sendo nele compreendidos inclusive a parte terrestre, o mar territorial, a plataforma 

continental e a zona econômica exclusiva, pertencem à União, cabendo sua administração à 

ANP. Entretanto, com a edição da lei 12.351/10 foi inserida uma modificação na lei de 1997 

no sentido de ressaltar as atribuições da agência em relação às competências de outros órgãos 
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e entidades expressamente estabelecidas em lei, destacando-se, entre esses outros órgãos, a 

Pré-Sal Petróleo S.A. e o CNPE. 

Entretanto, como aduzido alhures, essa possibilidade trazida pela nova lei não 

significa, necessariamente, esvaziamento dos poderes da ANP, mas reflete mais a intenção do 

legislador em atentar ao princípio da especialidade atinente às atribuições dos entes 

administrativos, de modo a conferir maior eficiência na gestão dos contratos de partilha e de 

concessão, em benefício dos contratados, da Administração Pública e dos próprios 

administrados. 

A ANP, como pessoa jurídica independente que é, não tem como finalidade 

precípua defender exclusivamente os interesses da União nos contratos de partilha, pois seu 

papel é de ente regulador e fiscalizador da atividade econômica, que preza pela eficiência da 

exploração da atividade pelos agentes atuantes no ramo, e não o de defensor dos interesses de 

um ente político determinado. 

Em terceiro lugar, a revogação do §1º do art. 23 da lei 9.478/97 pela lei 12.351/10, 

que rezava ser a ANP a responsável por definir os blocos a serem objeto de contratos de 

concessão celebrados pela União com empresas interessadas, bem como o teor do art. 9º, V, 

da nova lei ao rezar que compete ao CNPE a delimitação de outras regiões a serem 

classificadas como área do Pré-sal e áreas a serem classificadas como estratégicas, conforme 

a evolução do conhecimento geológico, também não implicam, necessariamente, na 

diminuição da importância da ANP ou no esvaziamento de suas atribuições. A redistribuição 

da atribuição de definir os blocos a serem licitados e a análise do que deve ser considerado 

como área estratégica não esvazia o poder da ANP nem retira o viés da legitimidade do novo 

marco regulador. 

A lei nº 12.351/10 ao retirar da ANP a atribuição de definir os blocos a serem 

licitados no regime de concessão e de partilha, determinando esta como atribuição do CNPE 

(art. 2º, inciso VIII), não procedeu ao esvaziamento das atribuições da citada agência, pois 

apenas configurou um tratamento específico cujo delineamento recai sobre os auspícios do 

legislador ordinário. Como dito mais acima, pode a lei definir quem será o ente responsável 

em definir quais os blocos devem ser objeto de licitação e contratação, seja pela partilha, seja 

pela concessão, e isso não implica o esmaecimento das funções da agência reguladora do 

setor, muito menos na ilegitimidade do sistema recém instalado.  
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Como esposado mais acima, essas modificações, portanto, não implicam, 

necessariamente, no esvaziamento das atribuições da ANP, pois tratam apenas de alterações 

precisas com a finalidade de melhor adequar o funcionamento da indústria do petróleo e das 

atividades do ente regulador com os objetivos que nortearam a formalização do contrato de 

partilha de produção. 

Em quarto lugar, a competência de promover as rodadas de licitação dos blocos de 

concessão e de partilha ainda compõe o rol de atribuições da ANP, e esse é um dos mais 

importantes papéis a ser desempenhado por um ente estatal na indústria do petróleo e gás 

natural. A ANP continuará realizando as licitações, na modalidade leilão, para os novos 

contratos de partilha de produção (art. 11, III, c/c art. 8º, II, da lei federal nº 12.351/10), e isso 

possui demasiada relevância no marco regulatório da atividade. 

Diante do exposto, percebe-se que, de fato, houve alterações nas competências e 

nas atribuições dos entes responsáveis pela direção e regulação da atividade de exploração e 

produção de petróleo e gás natural, principalmente no que diz respeito à ANP, ao CNPE, e ao 

MME, contando, inclusive, a partir de então com a criação da Pré-Sal Petróleo S.A. 

Entretanto, essas alterações acima descritas não comprovam necessariamente a tese do 

esvaziamento do papel da ANP na condução da regulação da atividade E&P. Portanto, 

conforme mais acima explicitado, embora seja reconhecido que a agência não é um órgão 

político, mesmo dispondo de poder normativo apto para criar normas jurídicas válidas e 

impositivas, recaindo o papel de agente político ao CNPE e ao MME, não se pode afirmar que 

a agência perdeu atribuições regulatórias aptas a embasar a afirmação de que houve um 

verdadeiro esvaziamento de suas atribuições. 

Desse modo, legítimas se apresentam as atribuições da Agência Nacional de 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP no novo marco regulatório das atividades de 

exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil, implementado pelo legislador 

ordinário a partir das descobertas das áreas de elevado potencial produtivo da província do 

Pré-Sal, não havendo de se falar em “esvaziamento” de suas atribuições, como se a aludida 

agência reguladora, que desempenhou, desempenha e continuará desempenhando papel de 

elevadíssima importância no setor, recebendo o prestígio de agentes exploradores e 

financeiros, bem como da própria Administração Pública e de doutrinadores especializados, 

estivesse condenada ao esquecimento, à redução de sua efetividade como ente regulador ou à 

definitiva perda da importância de sua atuação frente à atividade econômica E&P. 
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Conclusões 

 

Apresentados os alicerces acima construídos sobre a atividade de exploração e 

produção de petróleo e gás natural, acredita-se restar plausível a viabilidade do novo marco 

regulatório para o seguimento econômico. A indústria do petróleo no Brasil vem apresentando 

muitos avanços, seja na capacidade produtiva seja no desenvolvimento de tecnologia, 

destacando-se a entrada de inúmeras empresas estrangeiras no país que trouxeram 

investimentos, o aperfeiçoamento de técnicas e de pessoal, e a antiga e almejada 

autossuficiência produtiva. 

Nesse toar, as reservas do Pré-Sal surgem para embasar a necessidade de instituir 

mecanismos mais eficientes e mais proveitosos para uma produção alta e potencialmente 

rentável, o que instigou no governo federal a vontade de estabelecer nova roupagem para a 

regulação jurídica e econômica da atividade E&P, que o fez através da adoção do regime de 

partilha da produção e da criação da Pré-Sal Petróleo S.A. 

Desde a instituição do monopólio da atividade, instaurado pela lei 2.004/53, 

ratificado pela CF/88 e identificado pela teoria econômica como falha de mercado, do tipo 

monopólio legal, associado ao sistema regaliano de propriedade dos bens, no qual as riquezas 

existentes no subsolo pertencem ao Estado, a atividade E&P vem passando por um processo 

de evolução, mais incisivamente destacado a partir da última década de 90, com o trinômio 

EC 09/95, lei 9.487/97 e contrato de concessão. 

Então, com as leis 12.351/10, 12.276/10 e 12.304/10 instaurou-se o novo marco 

regulatório da indústria de exploração e produção de petróleo e gás natural no país, que, em 

síntese, ampara-se sobre o objetivo de aumentar a participação da sociedade brasileira nos 

resultados dessa atividade, destinando parte dos recursos advindos a setores estruturalmente 

relevantes para o desenvolvimento social e econômico do país, fortalecendo todo o complexo 

da indústria com vistas a defender os interesses nacionais em face das turbulências 

internacionais. 

Além desses argumentos, percebem-se também outros capazes igualmente de 

justificar a inauguração dessa nova forma de explorar e produzir petróleo no país. Embora os 

contratos de risco tivessem sido, na prática, inutilizados a partir da CF/88, e o modelo de 

concessão vigorado, e ainda vigorando, a plenos pulmões no mercado, o modelo de partilha 

mostra-se como adequado aos interesses do Estado brasileiro e à economia do país, inclusive 
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para os próprios players do mercado, que recompensarão seus investimentos mediante o cost 

oil e o profit oil, não obstante o sem número de críticas realizadas ao modelo e as propostas 

alternativas apresentadas por alguns doutrinadores. 

O regime recentemente aprovado se baseia em fontes de viabilidade de distintas 

naturezas, ou seja, é legítimo do ponto de vista de vários aspectos, a começar pela viabilidade 

técnica, por já haver experiências exitosas de produção de petróleo em condições tão adversas 

como são as do Pré-Sal, localizado em altíssima profundidade, pois, como dito, a própria 

Petrobrás já realizou perfurações em tais circunstâncias, além do fato de que algumas 

empresas já estão produzindo em áreas do Pré-Sal outorgadas ainda pelo regime de 

concessão. 

Do ponto de vista jurídico é plenamente constitucional e legal a instituição do novo 

marco regulador mediante lei específica, pois se trata de opção política, sobre a qual não 

compete ao Poder Judiciário se imiscuir. O Supremo Tribunal Federal assim se manifestou no 

julgamento das ADIs da lei 9.478/97, legitimando juridicamente o modelo de concessão 

estabelecido por esse diploma e afastando, previamente, qualquer discussão sobre a 

constitucionalidade do modelo de produção partilhada estabelecido mediante ato 

infraconstitucional do legislador ordinário federal. 

Do ponto de vista econômico os novos diplomas também têm fortalecida a sua 

viabilidade, pois, conferindo ao Estado brasileiro parte da produção, o país se apresentará 

muito mais sólido e robusto nos momentos de crise mundial, e isso reflete uma típica 

preocupação da Análise Econômica do Direito. Esse novo sistema fortalece o país e se 

apresenta como economicamente eficiente, pois reconhece a finitude do bem e tenta evitar 

desperdícios e excessos especulativos por parte dos produtores aqui instalados. 

Com o recebimento do custo em óleo e do excedente em óleo, o ente produtor 

também terá como compensar seus gastos e investimentos na atividade, mormente aqueles 

referentes à atividade de exploração e de desenvolvimento, com pesquisas e equipamentos 

vultosos principalmente por se tratar de área de alta profundidade, pois esse tipo de custo é o 

que mais preocupa os players, que tende a ser o mais elevado de toda a cadeia produtiva 

instalada no Pré-Sal. 

Entretanto, a complexidade da estrutura dos custos, deveras peculiar, da indústria 

E&P também permite entender como esse modelo novo poderá se aproximar da eficiência 

econômica. Quando da análise dos custos de oportunidade, investir no Brasil se apresenta 



194 

como bastante rentável, tendo em vista alguns outros mercados internacionais, como, por 

exemplo, os campos maduros e de difícil acesso do Mar do Norte, cujos custos de produção 

por barril se apresentam bastante elevados. 

Uma vez iniciado o desenvolvimento do campo, o cost oil permite a empresa 

exploradora recuperar parte de seus custos iniciais de produção mesmo se o projeto não seja 

apto a gerar profit oil, pois com o cost oil ao menos parte dos investimentos podem ser 

recuperados, principalmente se houver no sistema mecanismos de sliding scales para o custo 

em óleo e para o excedente em óleo. 

Além disso, os riscos da atividade de petróleo podem ser divididos em riscos 

normais e específicos. Os normais circunscrevem-se a custos, mercado, demanda e preço. Em 

relação ao primeiro, o risco dos custos, ele se apresenta pelas mais variadas naturezas, e a 

algumas delas o presente trabalho fez referência, todavia aos demais, mercado, demanda e 

preço, o que se constatou é que dependem de inúmeros fatores, formando uma teia complexa, 

que, dentre outros, se liga a mais dois tipos de riscos, os geológicos e os políticos, que 

consubstanciam os riscos específicos. 

No caso do Pré-Sal brasileiro, os riscos específicos estão sensivelmente reduzidos, 

os geológicos porque o potencial do Pré-Sal já está oficializado e foi constatado por dados 

técnicos, e os políticos também parecem estáveis, pois a produção já partirá de um novo 

modelo, o de partilha da produção, com previsão do cost oil e profit oil, estabelecido por lei, o 

que também auxiliará na diminuição dos custos de transação, em face da disposição legal de 

condições de apropriação e de outras cláusulas contratuais obrigatórias, o que, em tese, 

ajudaria a reduzir gastos com litígios e demandas judiciais. 

Os custos de reprodução também incidentes na atividade devem diminuir quando se 

iniciarem os processos de exploração e produção, pois os custos de condições futuras de 

produção com as incertezas e riscos associados à exploração e desenvolvimento de novas 

reservas já estão reduzidos pela grandiosidade do potencial produtivo do Pré-Sal. 

Do ponto de vista social também se verifica como plenamente viáveis o modelo de 

partilha e as reformas trazidas para regular a atividade desenvolvida no Pré-Sal e em regiões 

estratégicas, pois fortalecidos o conteúdo local, que estimula a indústria nacional e atrai 

investidores estrangeiros para se instalarem no Brasil com intuito de atuar no ramo dos 

fornecimentos de bens e da prestação de serviços de apoio a atividade E&P, e o fundo social, 

que objetiva angariar e distribuir recursos para projetos e programas nas áreas de combate à 
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pobreza e de desenvolvimento da educação, da cultura, da ciência e tecnologia e da 

sustentabilidade ambiental, controlar o impacto cambial das operações relativas ao setor 

petrolífero, e evitar os efeitos inflacionários decorrentes do excesso de recursos disponíveis 

sobre a capacidade de investimento e de produção da economia em determinado período. 

No tocante à cessão onerosa em favor da Petrobrás, configura-se como legítima 

exceção à regra da licitação, estipulada também em outras hipóteses das leis 9.478/97 e 

12.351/10, em que o procedimento licitatório foi inexigível, pois, de fato, trata-se de decisão 

política da União em utilizar a Administração Pública para celebrar certos contratos, com 

amparo na Constituição Federal. Por sua vez, a criação da Pré-Sal Petróleo S.A. configura 

como medida fundamental, já que sua função institucional, a gestão dos contratos de partilha 

e dos contratos de comercialização da produção petrolífera, reflete típica preocupação do 

Estado moderno em gerir gastos e custos, aproximando-se, em tese, da eficiência. 

Por outro lado, as alterações nas competências e nas atribuições da ANP não 

comprovam necessariamente a tese do esvaziamento do papel da ANP na condução da 

regulação da atividade E&P, pois as mudanças havidas tratam apenas de ponderações e 

escolhas políticas em pontos específicos da atividade, ou seja, apenas possuem a finalidade de 

melhor adequar o funcionamento da indústria do petróleo e das atividades do ente regulador 

com os objetivos que nortearam a formalização do contrato de partilha de produção. 

Essas são, em síntese, algumas contribuições do presente trabalho ao entendimento 

sobre a legitimidade do novo arcabouço legal de regulação da atividade petrolífera no Brasil, 

já que se trata de um bem não renovável, que move países e economias, podendo gerar 

guerras entre as nações, e que, por essa razão, merece boa dose de atenção daqueles que se 

envolvem na temática. 

A exploração e produção de petróleo e gás natural é extremamente relevante para o 

país, sendo certo que os hidrocarbonetos são finitos. Todavia, as previsões de que o petróleo 

acabará têm sido adiadas por novas descobertas e tecnologias, como é o caso do Pré-Sal. É 

provável que a humanidade deixe de usá-lo não por esgotamento, mas por necessidade de 

impor um novo paradigma. “Afinal de contas, como dizem: a Idade da Pedra não acabou por 

falta de pedra. Assim como ainda existe carvão, madeira e vapor, em plena Era da 

Gasolina.”
229
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Assim, o Pré-Sal possui especial significado para o Brasil e também para o mundo, 

cabendo à história rechaçar as previsões de Walter Link há alguns anos, desestimulando e 

subestimando a indústria do país e a entrada de investidores estrangeiros no mercado produtor 

nacional.  

Nesse sentido, vale contar uma pequena história. O primeiro presidente da 

Petrobrás, Juracy Magalhães, contratou, nos primeiros anos de funcionamento da sociedade, o 

geólogo americano Walter Link, aposentado pela Standard Oil, para chefiar o Departamento 

de Exploração da Petrobrás, logo no início de suas atividades, em razão da exitosa experiência 

e competência daquele profissional na indústria internacional. Após anos de estudo, Link 

coletou muitos dados importantes sobre a geologia brasileira e realizou vários estudos 

importantes para o início da indústria brasileira do setor, todavia pouquíssimas foram suas 

descobertas de hidrocarbonetos. Assim, em 1960, de maneira extremamente negativista e 

pessimista, Link formalizou seu relatório de atividades, onde frisou 

 

se a Petrobrás deseja permanecer na exploração petrolífera em larga escala, e 

em base de competição com a indústria petrolífera internacional, e se tem dinheiro 

para assim o fazer, sugiro que vá algum outro país, onde podem ser obtidas 

concessões e onde as possibilidades de encontrar óleo são boas.
230

 

 

Percebe-se facilmente que as previsões de Link, por não levarem em conta o 

potencial produtivo do Brasil, embora seja necessário reconhecer as limitações técnicas e 

tecnológicas daquela época, principalmente do offshore, fatalmente caíram por terra já há 

algum tempo, ainda mais com o alcance da autossuficiência e da descoberta da província do 

Pré-Sal.  

De outra parte, com o crescimento e desenvolvimento da capacidade produtiva do 

país, veio a necessidade de estabelecer instrumentos jurídicos capazes de regular a atividade, 

permitindo que dela sejam extraídos os melhores resultados para o Estado, para as empresas 

exploradoras e para a sociedade consumidora. 

É nesse sentido que se sentiu a necessidade de editar a lei federal 9.478/97, no final 

do século passado, e recentemente a lei federal 12.351/10, que objetivou assegurar o caráter 

estratégico e harmônico das decisões relativas à produção de petróleo e gás nas áreas do Pré-

Sal e em outras áreas declaradas como estratégicas para o desenvolvimento nacional e a 

efetiva e coordenada atuação governamental na implementação, normatização, regulação e 
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fiscalização das atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural regradas a 

partir de então pelo novo modelo de partilha de produção. 

O fato conclusivo, portanto, é que o novo modelo instituído em 2010 é viável, 

jurídica, econômica e socialmente, todavia, nesse cenário moderno e que se encontra na 

iminência de profundas alterações, há ainda muitos conceitos a serem detalhados e analisados 

pela ótica da lei do petróleo de 1997 e pelas suas modificações trazidas pelas leis 12.351/10, 

12.276/10 e 12.304/10. Contrato de concessão, royalties, contrato de partilha, custo em óleo, 

excedente em óleo, dentre outros, são pontos de relevância sobre o tema, e merecem destaque 

nas academias, faculdades e tribunais nacionais. Ademais, o direito do petróleo, seus 

institutos e necessárias comparações ainda engatinham no Brasil, e tendem a dar importantes 

passos com a reviravolta na indústria do país denominada Pré-Sal. 
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