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1
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1
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2
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RESUMO 

 

ATHIAS, Daniel Tobias. Regulação e royalties de minério e petróleo: estudo comparado 

entre Brasil e Estados Unidos. 2018. 252 p. Dissertação (Mestrado em Direito) – 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

O objetivo desta dissertação é analisar certos aspectos da relação de dois Estados distintos, 

Brasil e Estados Unidos, com seus recursos minerais e petrolíferos, com ênfase em 

questões regulatórias da exploração e financeiras, a partir da instituição de royalties. Antes 

de efetuar qualquer comparação, contextualizam-se os critérios a serem analisados, 

principalmente a partir da sua formação histórica, inclusive com foco na terminologia 

adotada por cada um, evitando-se a comparação de institutos jurídicos que não 

necessariamente são equivalentes, ou, ao menos, destacando quais as distinções relevantes. 

Apresenta-se inicialmente uma visão da política econômica dos recursos minerais de cada 

Estado e a formação histórica dos seus regimes de propriedade e acesso para fins de 

exploração. Em seguida, descreve-se o surgimento dos royalties em cada país e a 

justificativa deles, além do arcabouço jurídico vigente que regula essa receita. Definida a 

receita de royalties, discute-se a forma como essa receita é partilhada entre os entes 

federativos internos de cada Estado, delineando como a formação do federalismo nos 

países e o federalismo fiscal afetaram o rateio de receitas da exploração minerária e 

petrolífera. Por fim, tecem-se breves comentários sobre o regime jurídico de uso (gasto) 

dos royalties, as restrições vigentes e os objetivos a serem perseguidos. Visa-se a 

demonstrar que há semelhanças entre os países, apesar de terem atribuído papéis distintos 

para a exploração e a receita de recursos minerais e petrolíferos em suas economias. 

 

 

Palavras-chave: Royalties. Federalismo. Federalismo fiscal. Regimes de propriedade. 

Brasil. Estados Unidos. 



ABSTRACT 

 

ATHIAS, Daniel Tobias. Regulation and royalties from minerals and oil: a comparative 

study of Brazil and the United States. 2018. 252 p. Dissertation (Master in Law) – 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

The objective of this dissertation is to analyze certain aspects of the relationship between 

two different nations, Brazil and the United States, and their mineral and oil resources, 

with emphasis on regulatory issues of exploration and financial issues concerning the 

collection of royalties. Before carrying out any type of comparison, the criteria to be 

analyzed will be put into context, mainly from their historical formation, including the 

terminology utilized by each country in order to avoid comparing legal institutions that are 

not necessarily equal, or, at the very least, relevant distinctions will be highlighted. 

Initially, the political economy’s vision concerning mineral resources for each country will 

be presented, as well as the historical formation of proprietary regimes of said resources 

and access for exploration. Then, the emergence of royalties will be addressed, alongside 

its justification and the legal framework in force that regulates this revenue. Having set 

forth royalties, the criteria for revenue sharing between internal federal entities will be 

explained, and how federalism and fiscal federalism in each country affected said criteria 

for revenue from exploring minerals and oil. Finally, brief comments on the legal 

framework for use of royalty revenue, restrictions and goals in spending will be provided. 

The purpose is to demonstrate how there are similarities between both countries, albeit the 

fact that each chose to attributed different roles to the exploration and revenue from 

minerals and oils in their economy. 

 

 

Keywords: Royalties. Federalism. Fiscal Federalism. Proprietary regimes. Brazil. United 

States of America. 
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INTRODUÇÃO 

 

A relação entre Estado, sociedade e recursos naturais não renováveis é repleta de 

pontos controversos, cuja abordagem pode se dar a partir de diversas perspectivas e vieses, 

seja focando em questões ambientais (licenciamento dessas atividades), financeiras 

(royalties e sua distribuição), econômicas (regimes regulatórios de exploração), 

constitucionais (competências federativas em relação à exploração) e até criminais 

(impactos sociocriminais advindos da instalação de parques minerários em regiões 

subdesenvolvidas). 

 

O propósito deste trabalho é apresentar ao leitor um panorama amplo e geral sobre 

questões específicas da exploração de recursos minerais e petrolíferos no Brasil e nos 

Estados Unidos, comparando institutos jurídicos de ordenamentos distintos. O pano de 

fundo da análise apresenta como cada país enfrentou desafios semelhantes na exploração 

de seus recursos, tais como segurança energética, abastecimento interno e soberania. 

 

Naturalmente, alguns detalhes não poderão ser abordados de forma exaustiva, dada 

a amplitude do tema, e terão de ser melhor tratados em pesquisas desenvolvidas 

posteriormente. 

 

Focar-se-á, principalmente, a estrutura jurídica de uma das receitas estatais (i.e., 

government take) cobradas dessas atividades, os royalties, e aspectos regulatórios da 

exploração quanto ao acesso a esses recursos minerais e petrolíferos.  

 

Assim, a trajetória do trabalho apresentará uma intersecção entre história, evolução 

legislativa, ordenamento jurídico vigente e desafios atuais sobre quatro principais pontos, 

títulos dos capítulos que seguem: (i) regulação do acesso aos recursos minerais; (ii) 

royalties na exploração de recursos minerais; (iii) federalismo patrimonial e rateio de 

receitas minerais e petrolíferas; e (iv) uso das receitas públicas minerais e petrolíferas. 

Esses pontos darão uma visão ampla de como o Brasil e os Estados Unidos se relacionam 

com a exploração dos seus recursos minerais e petrolíferos, bem como os consequentes 

desdobramentos dessa atividade econômica e a arrecadação, distribuição e uso dos 

royalties. 

 



14 

Considerando que o objeto do trabalho é comparativo, cabe apresentar algumas das 

justificativas acerca do objeto de estudo. Isto é, por que se optou por fazer um estudo 

comparativo e por que os Estados Unidos foram escolhidos como objeto de comporação? 

A escolha não foi aleatória. Ambos os países, além de reunirem condições passíveis de 

comparação, têm papel central na exploração e consumo de recursos minerais e 

petrolíferos no mundo, com soluções jurídicas distintas. A intenção foi justamente eleger 

um país que também teria algum tipo de protagonismo na exploração de recursos naturais, 

seja pela extração, seja pelo consumo. 

 

Primeiro, ambos os países adotaram forte atuação estatal na busca de seu 

desenvolvimento, principalmente em setores de infraestrutura, não se podendo classificar 

os Estados Unidos como uma nação direcionada unicamente pelo setor privado (e pela 

sociedade civil), com ausência (ou mera supervisão neutra) do Estado. A diferença está no 

critério temporal eleito pela análise: não se pode olhar a fotografia atual de cada país, é 

preciso assistir ao filme e tentar apontar como se alcançou a atual condição, Brasil como 

país em desenvolvimento e Estados Unidos como desenvolvido. Embora nos Estados 

Unidos a tendência seja de atribuir à esfera privada poder decisório sobre a alocação 

econômica, isso não significa que não houve e não haverá atuação pública de 

direcionamento.
4
 

 

Curiosamente, esse não é o senso comum acerca de como ambos os países 

enfrenta(ra)m seus problemas e preocupações em relação ao desenvolvimento econômico e 

à redução de desigualdades regionais e da pobreza
5
. É preciso ampliar o espectro temporal, 

                                                           
4
 Esse é de certa forma o raciocínio apresentado por Ha-Joon Chang, ao afirmar que as atuais best practices 

defendidas por países desenvolvidos para países em desenvolvimento não constituem as ferramentas por 

eles utilizadas. Nas suas palavras: “As políticas usadas para chegar onde eles [os países agora 

desenvolvidos] estão agora – ou seja, políticas industrial, comercial e tecnológica ativas – são precisamente 

as que eles dizem que os países em desenvolvimento não devem usar por causa de seus efeitos negativos 

sobre o desenvolvimento econômico.” (CHANG, Ha-Joon. Chutando a escada: a estratégia do 

desenvolvimento em perspectiva histórica. Tradução de Luiz Antônio Oliveira de Araújo. São Paulo: 

Unesp, 2004. p. 127). No mesmo sentido, Reginaldo C. Moraes e Maitá de Paula e Silva: “Contudo, como 

dissemos, até mesmo análises sofisticadas insistem em minimizar essa intervenção do comando estatal no 

desenho do modelo socioeconômico, em particular quando o discurso se dirige a países em 

desenvolvimento como uma ‘lição de história’. É conhecida a sentença de List segundo a qual os porta-

vozes dos países industrializados de sua época – mormente a Inglaterra – operavam uma prestidigitação 

intelectual: utilizavam políticas de desenvolvimento e em seguida as escondiam. Subiam por uma escada e, 

alcançado o andar superior, lançavam-na longe, para que não fosse mais utilizada.” (MORAES, Reginaldo 

Carmello Corrêa de; SILVA Maitá de Paula e. O peso do Estado na pátria do mercado: os Estados Unidos 

como país em desenvolvimento. São Paulo: Unesp, 2013. p. 2-3). 
5
 “Os Estados desenvolvem políticas públicas, dentre outros objetivos, para proteger determinados grupos. 

Essa proteção a esses grupos vulneráveis se desenvolve quer tendo em vista a fragilidade de determinados 
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abrangendo o período em que ambos se encontravam em fase de desenvolvimento (ou 

eram subdesenvolvidos). Há, de fato, políticas econômicas de forte atuação estatal. 

 

O segundo motivo da seleção se funda no fato de os Estados Unidos terem uma 

abundância de reservas petrolíferas e minerais, embora o setor extrativo não tenha papel 

central na economia (ao contrário da importância dada no Brasil). Ademais, e como será 

esmiuçado, esse país foi historicamente ator central na indústria petrolífera, seja como 

produtor, seja como consumidor, podendo voltar a ser um dos produtores principais de 

hidrocarbonetos, a partir da exploração do folhelho. Em resumo, ambos os países possuem 

reservas significativas que poderão ser exploradas e optaram por trilhar caminhos distintos, 

reforçando que não é um destino aprioristicamente definido. 

 

O terceiro motivo é que ambos os países elegeram a estrutura federativa para a 

distribuição de competências e a partilha de receitas. Nos dois casos se constata uma 

tendência pela centralização de poderes na esfera federal, principalmente devido aos 

desafios atuais que clamam por uma atuação coordenada. A distribuição de competências 

interna permite verificar como os países lidaram com a propriedade dos recursos minerais, 

os entes competentes para autorizar a exploração e as reações das comunidades locais 

diretamente afetadas. Apesar de distintos, ambos os países lidam com fortes reações de 

comunidades locais afetadas pelas atividades exploratórias, havendo um conflito entre 

interesses nacionais da exploração e os impactos locais. 

 

Por fim, a formação histórica de cada país como colônia influenciou 

significativamente a relação dos Estados com seus recursos naturais, no que tange aos 

regimes de propriedade, cabendo avaliar como cada um lidou com a independência de seus 

respectivos colonizadores e como estruturaram juridicamente a propriedade de recursos 

que antes pertenciam às Coroas. 

 

                                                                                                                                                                                

grupos, quer tendo em vista a necessidade de proteção (como as pessoas com deficiência ou os idosos) ou 

quer ainda diante do interesse do Esado em determinado objetivo, como, por exemplo, incluir determinado 

grupo que está abaixo de um patamar mínimo nacional de alimentação ou um grupo que necessita de 

amparo para regularizaçao de suas terras. No caso do Brasil, a Constituição Federal protege diversos grupos 

pelos mais variados motivos específicos, tendo como pano de fundo a sua fragilidade diante de outros 

grupos.” (ARAUJO, Cíntia Rejane Möller de; ARAUJO, Luiz Alberto David. Intervenção: as crises 

econômicas atuais, os cortes de orçamento, os grupos vulneráveis e o exercício democrático. In: POMPEU, 

Gina; CARDUCCI, Michelle; ARAUJO, Luiz Alberto David (Orgs.). A constituição à prova da crise 

financeira internacional. Florianópolis: Empório do Direito, 2017. p. 351). 
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Os motivos apresentados são tanto as razões pelas quais se elegeu os Estados 

Unidos, quanto os fatores que possibilitaram essa comparação. Neste ponto, cabe destacar 

que este trabalho não tratará das tradições das “famílias jurídicas” de cada país em relação 

ao common law e civil law e como se desenvolveu o ordenamento jurídico de cada um. 

Para fins deste trabalho, esta análise não será necessária, vez que a maioria dos temas 

tratados parte de legislação codificada. Não obstante, em alguns casos, onde se fará 

necessário, decisões relevantes dos Estados Unidos serão citadas. De qualquer forma, 

parte-se do pressuposto de que o leitor tenha uma noção geral da distinção, o que ora será 

mais do que suficiente.
6
 

 

Cabe o registro de que, como esperado, cada país possui uma trajetória histórica 

própria e sistemas jurídicos distintos, o que pode tornar um exercício comparativo, na 

melhor das hipóteses, difícil, e, na pior, impossível, pois a forma de atuação do Estado é 

tanto fruto quanto fator de influência do seu atual momento. Em outras palavras, o 

ordenamento jurídico é tanto causa como efeito de alterações ao longo do tempo da relação 

entre Estado e recursos naturais. 

 

Tentar-se-á evitar cair na fácil armadilha de apenas se debruçar sobre a existência 

ou não de royalties em cada país, quais são as alíquotas aplicadas e como são distribuídas 

as receitas, dentre outros pontos que, apesar da sua utilidade, não dariam uma visão 

completa sobre a relação entre Estado e recursos naturais, o que se entende essencial. Ou 

seja, não basta compreender a existência ou não desse tipo de cobrança e quais as normas 

em vigor, mas como ela se deu, por que ela existe e por qual motivo as respectivas 

legislações se encontram naquele estado. A mera nomenclatura de royalties também 

resultaria em possíveis confusões, ante a existência de royalties privados e públicos em 

ambos os países, embora com nomes diferentes − royalties privados (Estados Unidos) e 

direito dos superficiários (Brasil). Além da barreira da linguagem, seria necessário 

verificar se as palavras significam a mesma coisa em ambos os países, o que nem sempre é 

o caso. 

 

                                                           
6
 Sobre a questão, vide: DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporâneo. Tradução de 

Hermínio A. Carvalho. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2014. p. 445 e ss. 
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Apresentado o contexto e o objetivo do presente trabalho, bem como indicadas as 

ressalvas de análise, o resultado desta pesquisa se desenvolverá a partir de quatro capítulos 

principais, cada qual tratando de um tema geral, apresentando as nuances de seu objeto. 

 

O primeiro capítulo tratará do tema mais sensível relativo à exploração de recursos 

minerais e petrolíferos, a propriedade desses recursos. Isto é, se o país adotou um regime 

de propriedade pública com exploração pública, de propriedade pública e exploração 

privada ou um sistema misto de propriedade privada e pública; os desenhos, a rigor, são 

ilimitados. A sensibilidade da propriedade emana da sua relação com a soberania de um 

Estado, tendo a nacionalização, por exemplo, sido tema de mais de uma resolução da 

Organização das Nações Unidas (ONU), que visavam a fortificar a posição dos Estados na 

liberdade de dispor de seus recursos minerais. Se, como destacado por um ex-secretário 

americano, “energy security is national security”, a propriedade e as formas de acesso a 

esses recursos minerais são pontos basilares do controle estatal de uma atividade que lhe é 

tão essencial. 

 

No segundo capítulo, será esmiuçado como são cobrados os royalties em cada país, 

notadamente as justificativas encontradas para essa cobrança e as finalidades para as quais 

essas receitas deveriam servir. Nesse capítulo, verificar-se-ão as dificuldades dos Estados 

Unidos em adaptar seu ordenamento jurídico à atualidade, dada a inexistência de previsão 

de royalties para a mineração de forma geral e as consequências disso, e os supostos 

esforços modernizadores da indústria minerária no Brasil, a partir de reformas dos marcos 

regulatórios. 

 

No terceiro capítulo, novamente será dado destaque às questões históricas de ambos 

os países em relação à formação da estrutura federalista adotada. Para além de questões de 

rateio das receitas minerais e as concentrações existentes em ambos os países dessas 

receitas, o que pode significar, na prática, a redução do seu potencial transformador pela 

sua dispersão ou uso por entes com menor poder para tanto, cumpre destacar comentários 

tecidos acerca do federalismo ambiental em ambos os países e a relação entre interesses 

nacionais e impactos locais da exploração. 

 

Por fim, o último capítulo apresentará as limitações instituídas ao uso das receitas 

minerais arrecadadas, ao cotejar os possíveis efeitos negativos oriundos de um uso 
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descontrolado de receitas minerárias e petrolíferas, bem como a necessidade de se observar 

critérios intergeracionais, notadamente pelas especificidades da exploração de recursos 

naturais não renováveis. 

 

Cada capítulo também terá um breve item ao seu final, no qual serão apresentados 

comentários sobre a comparação efetuada entre os dois países. 

 

Cabe aqui destacar que um dos principais desafios enfrentados neste trabalho, feito 

a distância de um dos países objeto de comparação, foi justamente o acesso à informação, 

o que é facilitado no Brasil, a partir de uma legislação federal codificada. O ordenamento 

jurídico americano, pela sua estrutura e autonomia estadual, dificultou, por diversas vezes, 

a localização de dados e legislações específicas. 

 

É preciso destacar que este trabalho não parte de uma noção preconcebida de que 

ordenamentos jurídicos estrangeiros são melhor estruturados do que o brasileiro e sequer 

visa a defender transplantes jurídicos e modelos one size fits all. O objetivo não é partir de 

uma crença de que o Brasil é menos desenvolvido, capacitado ou sofisticado e que o objeto 

visa à subordinação e traçar uma hierarquia. Não se quer fazer uma leitura acrítica de 

qualquer ordenamento jurídico. 

 

A questão é apresentar a formação de cada país e como os desafios semelhantes que 

ambos enfrentaram resultaram em soluções jurídicas distintas ou semelhantes. 
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CONCLUSÃO 

 

O objetivo desta dissertação foi comparar países que seriam, pela percepção do 

público, incomparáveis. Os objetos de análise, alguns diriam, seriam muito destoantes para 

permitir qualquer tipo de exame efetivo, pois a atuação do Estado em um deles seria muito 

diferente da do outro, um estaria focado, talvez até excessivamente, no desenvolvimento 

do setor primário da exploração de recursos minerais, e o outro teria papel geopolítico 

relevante no mundo em relação a esses recursos naturais, e isso sem sequer entrar no 

mérito da família jurídica de cada país. 

 

Entende-se que este trabalho conseguiu avançar um pouco no sentido de quebrar 

essa crença mal posta. Existem mais pontos de contato e de semelhança do que a maioria 

das pessoas tem consciência ou do que gostariam de acreditar, pois assim se pode manter, 

inclusive, uma visão não contestada sobre falsas verdades. Igualmente, muitos ficarão 

surpresos em saber que nosso ordenamento jurídico não é pior do que o seu objeto de 

comparação, e ambos possuem falhas e enfrentam desafios próprios. 

 

Antes de apresentar as conclusões gerais, vale recapitular alguns pontos dos 

capítulos acima. 

 

O primeiro capítulo visou a afastar a crença mantida por muitos que o Estado norte-

americano partiu de um livre mercado ou livre cambismo extremo, apresentando uma 

trajetória histórica sobre as medidas de atuação da esfera pública para incentivar o 

desenvolvimento, aproximando-o do caso brasileiro. Observou-se que ambos os países, no 

afã de se desenvolver, lançaram mão de políticas hoje vistas como ortodoxas e 

inadequadas. O motivo para tanto é ressaltar como ambos os Estados estão atentos a 

questões que lhe são estratégicas economicamente, passando então à relação que ambos 

tiveram com seus recursos minerais e petrolíferos, desde as suas origens coloniais. 

 

Os Estados Unidos são um caso deveras peculiar, em razão da possiblidade de 

ampla apropriação privada de recursos minerais hardrock. Essa mera constatação traz à 

tona o fato de que a lei é amplamente criticada, embora se tenha dificuldades extremas em 

alterar um regime tão longevo (nem sequer para instituir royalties). Consciente das 
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dificuldades que enfrentou na regulação dos recursos minerais (stricto sensu), diversos 

outros recursos naturais foram sendo posterior e paulatinamente destacados desse regime 

geral. Com a adoção do regime de acessão (Mineral Leasing Act) foi possível garantir 

algum nível de controle, bem como ordenar a exploração. O regime americano é 

diametralmente oposto ao brasileiro, no qual, embora tenha vigorado por breve período um 

regime de apropriação privada, a regra foi quase sempre de propriedade pública, com 

exploração por empresa pública monopolista (no caso do petróleo) e/ou depois por agentes 

privados por meio de autorização. 

 

Curiosamente, e como destacado acima, a regulação da propriedade e do acesso 

seguiu uma ordem lógica: primeiro houve a valorização do recurso e a amplificação da 

atividade, para depois existir o interesse estatal em regulá-la. São exemplos os minerais 

nobres, como ouro e prata, que sempre tiveram algum tipo de controle, dado o seu valor 

para as Coroas. Ou seja, desde a descoberta do Brasil e dos Estados Unidos, havia 

regulação da disposição desses bens. A petrolífera viria bastante tempo depois (nos 

Estados Unidos primeiro e depois no Brasil), tendo despertado interesse a partir da 

mudança dos padrões de combustível e o amplo uso de hidrocarbonetos na Primeira Guerra 

Mundial. Houve consciência de que os regimes jurídicos então vigentes não eram 

adequados para tratar de um recurso tão estratégico. 

 

No segundo capítulo levantaram-se os desafios enfrentados por esses países para 

garantir a arrecadação de valores justos, ao abrirem mão de patrimônio não renovável, 

considerando que as receitas oriundas da exploração de recursos minerais e petrolíferos são 

a principal fonte de arrecadação não tributária. No caso brasileiro, a cobrança de royalties 

é característica intrínseca da exploração minerária e petrolífera, cujos valores são impostos 

por legislação federal, não havendo previsão legal de o Estado abrir mão dessa receita. A 

questão interna na mineração sempre tratada com ajustes finos na base de cálculo, no 

momento da incidência, dentre outras formas de aumentar os valores a serem cobrados, 

tanto que a modernização do marco regulatório da mineração foi, na realidade, um projeto 

fiscalista visando a aumentar a arrecadação. 

 

Apesar das críticas difundidas da apropriação quase gratuita de terras públicas pelo 

General Mining Act, sem qualquer contraprestação de royalties, verificou-se que apesar de 

diversas tentativas de mudança legislativa, não houve sucesso. Ou seja, desde a sua 
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concepção, terras minerais estão sendo amplamente apropriadas e muitas vezes sequer para 

fins dessa atividade, e nada consegue ser feito para tentar reverter essa situação. No setor 

petrolífero, por sua vez, os americanos conseguiram evitar os contratempos e desafios 

enfrentados na mineração, reservando para si a propriedade do recurso, mas permitindo a 

exploração com o pagamento de uma contraprestação. 

 

Uma das questões mais curiosas que se constatou foi a existência e utilização de 

regimes de partilha de produção nos Estados Unidos, sendo que, quando da discussão da 

implantação do novo regime para a exploração petrolífera das camadas do pré-sal e a 

proposta da partilha de produção, diversos críticos insurgiram contra o novo modelo. 

Argumentaram esses críticos que esse modelo traria insegurança jurídica, ante o bom 

funcionamento do regime de concessão, além de se tratar de uma invenção de países 

periféricos, que não poderia ser levada a sério. Embora o regime de partilha tenha sido 

descontinuado na esfera federal, ele continua sendo utilizado por alguns Estados, 

permitindo o recebimento de royalties como petróleo. 

 

No terceiro capítulo, apresentaram-se noções gerais de federalismo, federalismo 

ambiental fiscal e patrimonial, isto é, como se relacionam os entes administrativos internos 

de ambos os Estados a partir da partilha de competências e fontes de receitas para cumprir 

com suas funções. Iniciou-se com um apanhado histórico sobre o desenvolvimento do 

federalismo americano, o qual teria servido de modelo para os demais países, embora essa 

afirmação também seja alvo de discordância. 

 

Para além das diferenças apresentadas sobre a maior autonomia dos Estados e entes 

subnacionais, ao contrário do que ocorre na prática no Brasil, é relevante destacar a 

tendência centralizadora de poderes. Isso não decorre de um processo formal para 

aumentar o escopo de competência da esfera federal, mas da prática, dada a extensão dos 

problemas que estão se apresentando na atualidade, muitos dos quais requererem uma 

atuação centralizadora, nem que seja para fins de eficiência produtiva e alocativa. A partir 

desse movimento centrípeto, surgem desafios também de monta ambiental, no que foi 

denominado de federalismo ambiental. 

 

Constatou-se que os países enfrentam problemas em coordenar e harmonizar 

interesses nacionais e locais, mais especificamente atividades de ampla utilidade nacional, 
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cujos impactos são restritos a localidades específicas. Ao contrário de uma mera imposição 

das esferas federais, sem levar em consideração os interesses locais, o que se percebe é que 

essas comunidades estão se organizando para garantir que seus interesses sejam ouvidos. 

No caso, isso pode resultar tanto numa maior discussão ambiental de licenciamento, 

quanto no efetivo bloqueio da atividade. É necessário levar em consideração os interesses 

das comunidades afetadas, é fato, mas destaca-se também que bloqueios locais, ao menos 

nos Estados Unidos, dificultam uma política de infraestrutura coordenada nacionalmente. 

 

O último ponto discutido nesse capítulo se refere à partilha das receitas de 

royalties, havendo tendência de concentrá-las nos Estados e Municípios onde ocorre a 

exploração. No Brasil, constata-se uma transição dessa concentração para um regime de 

distribuição mais ampla, o que é nítido no setor de exploração petrolífera, notadamente a 

partir do regime de partilha; na mineração, por sua vez, ainda há clara concentração nos 

locais onde o minério se encontra. Nos Estados Unidos, a distribuição é mais restrita ainda, 

pois no petróleo (lembrando que não há royalties federais minerais), as receitas são 

concentradas de forma dúplice, primeiro pela distribuição direta, e segundo pela 

distribuição para fundos que financiam projetos hídricos onde esses recursos se encontram, 

e somente uma pequena parcela é alocada ao Tesouro Nacional para uso irrestrito. 

 

No quarto e último capítulo, veio à torna o despreparo de ambos os países para lidar 

com as consequências intergeracionais da exploração de recursos naturais não renováveis. 

Embora haja projetos cuja intenção seria prolongar os benefícios das receitas arrecadadas 

ao longo do tempo, seja pela economia, seja pelos gastos, isso não se traduziu de forma 

eficaz em posturas adequadas dos governos. Ou seja, embora existam fundos 

intergeracionais, eles não foram instituídos efetivamente ou os recursos foram esvaziados, 

como no caso brasileiro, ou, ainda os fundos que existem não estão sendo utilizados da 

melhor forma, vez que há transferência financeira direta aos cidadãos, como no Alasca. As 

regras jurídicas também não são suficientes. 

 

Embora possa haver alguma diferença em relação aos instrumentos ou desenhos 

econômicos utilizados, é possível apontar, em relação ao objeto do trabalho, lógicas e 

formas de atuação comuns para organizar a exploração de recursos naturais não renováveis 

e alcançar o desenvolvimento, tais como necessidade de desenvolver uma infraestrutura 

interna, garantir a soberania energética e o abastecimento do mercado interno, preocupação 
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com a soberania externa, participação do governo nessa atividade (em ambos os casos 

houve interesse de exploração estatal de petróleo) e a preocupação em garantir o mínimo 

de bem-estar aos cidadãos, na oferta de saúde e educação pública, por exemplo. Em ambos 

os países, embora em graus distintos, houve a compreensão de que o mercado e o 

desenvolvimento não são fenômenos estanques e que se manifestam em um vácuo, no qual 

apenas o setor privado seria protagonista: há forte correlação entre desenvolvimento e 

Estado. 

 

Cabe, agora, concluir e apresentar as impressões finais, após a pesquisa realizada. 

Não se pretende fazer comentários de cunho subjetivo sobre qual ordenamento seria 

melhor ou pior, pois isso também dependeria de uma análise dos objetivos pretendidos 

pelo ordenamento desenhado e se eles cumprem essa função. A rigor, a criatividade 

normativa possibilitaria equiparar os efeitos, na prática, de dois ordenamentos distintos. 

 

De qualquer forma, far-se-á uma avaliação com base em três eixos, cotejando-os 

com o que foi desenvolvido nos capítulos anteriores: (i) cobrança de valor justo pela 

exploração dos recursos não renováveis; (ii) distribuição ampla das receitas oriundas da 

exploração dos recursos minerais; (iii) uso adequado das receitas, para garantir observância 

de critérios intergeracionais. 

 

Em relação ao primeiro ponto (“i”), chegou-se à conclusão, já antecipada na 

introdução, que o ordenamento jurídico brasileiro não é inferior ao americano, 

especialmente no que tange à gestão das receitas oriundas da exploração dos recursos 

minerais e petrolíferos. Apesar das críticas que possam ser feitas aos termos da legislação e 

a necessidade de seu aprimoramento, o Estado brasileiro se propõe a arrecadar algum valor 

pela exploração de seu patrimônio. Ou seja, um Estado que gera um patrimônio em prol de 

toda a nação, tenta garantir um retorno adequado à sociedade. 

 

Esse retorno, de alguma forma implica um tipo de controle público da atividade, 

principalmente a partir de questões de propriedade e regulação do acesso. Caso a esfera 

pública possibilite uma exploração descontrolada, difícil seria garantir o retorno adequado 

à sociedade. Assim, a garantia do retorno se deu principalmente pelo fato de que os 

recursos minerais são propriedade pública que, caso seja explorada por agente privado, 

deve apresentar contraprestação por esse uso. 
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Os Estados Unidos apresentam falhas no cumprimento do imperativo de garantir à 

sociedade um retorno adequado dos seus recursos. As falhas (referentes à mineração) são 

resultado da formação histórica do país e dos critérios e políticas de ocupação privada de 

território, garantindo à esfera privada propriedade ampla e irrestrita, inclusive dos recursos 

naturais. Em outras palavras, pecou-se, na medida que se abriu mão não só de recursos 

minerais sem contraprestação, mas também pela apropriação de terras públicas por valores 

ínfimos, tudo isso permitido pela legislação. 

 

Quanto a esse ponto específico, é difícil não apresentar críticas ao Estado norte-

americano, pois apesar da origem histórica de legislação tão longeva, não é adequado que 

isso se mantenha até hoje, quase 150 anos após a aprovação do General Mining Act. Essa 

paralisia legislativa não se deu, pelo que consta, de mera displicência, pois houve 

tentativas de alterar a legislação. Contudo nenhuma medida conseguiu avançar. As falhas 

foram corrigidas a partir da exploração petrolífera, momento em que se destacou a 

exploração desse recurso do regime geral, alocando-o a lei específica, com previsão 

expressa de cobrança de royalties. 

 

Ante as falhas legislativas americanas e a não garantia de retorno à sociedade pela 

exploração dos recursos minerais do país (além da apropriação de terras públicas), a única 

afirmação possível é que o seu ordenamento jurídico é deficiente. No caso brasileiro, 

apesar dos problemas da legislação, há expressa previsão de cobrança ampla e irrestrita 

pela exploração dos seus recursos minerais (lato sensu). 

 

O segundo eixo de análise eleito foi a distribuição das receitas arrecadadas pela 

exploração de recursos minerais. A importância dessa distribuição no País é garantir que 

não só os entes beneficiados pela sorte, ao terem recursos minerais no seu subsolo, sejam 

beneficiados. Isto é, se os recursos minerais pertencem a toda a sociedade, não seria 

adequada uma concentração excessiva em poucos agentes. 

 

A análise dos Estados Unidos sob esse prisma é mais complicada, ao se considerar 

que existem recursos minerais e petrolíferos de propriedade federal e estadual, o que 

diferencia substancialmente as formas de distribuição, pois não se está tratando, a rigor, de 

um bem do país inteiro, gerido pela esfera nacional, mas sim de bem de ente subnacional, 

que é gerido em prol desse ente. 
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De todo modo, em ambos os países se constata uma concentração direcionada para 

os locais onde ocorre a exploração, seja na forma de transferências diretas ou no uso de 

fundos, cujos principais beneficiados seriam os países onde ocorre a exploração. Ou seja, 

embora os royalties não tenham sido instituídos para compensar um determinado ente por 

danos ou para mitigar impactos ambientais, infere-se que o atual desenho da distribuição 

privilegia esses fatores. 

 

No Brasil, a distribuição de royalties minerários é concentrada nos entes onde 

ocorre a exploração ou aqueles que seriam afetados por ela. Em relação aos royalties 

petrolíferos, tanto onshore quanto offshore, há uma distribuição mais ampla, valendo-se o 

ordenamento jurídico de fundos diversos para auxiliar na distribuição difusa dos valores 

arrecadados e observando critérios de desigualdades regionais. Nos Estados Unidos, os 

royalties petrolíferos onshore também apresentam uma distribuição rígida e voltada para 

os locais onde ocorre a exploração, e outra parcela significativa para fundos que 

financiaram projetos na região macropolítica onde ocorre a exploração. Na exploração 

offshore, por sua vez, apesar da concentração também nos Estados costeiros, há casos em 

que metade dos valores arrecadados é atribuída à União, cuja extensão e escopo de gastos 

mais amplos possibilitariam o benefício de toda a sociedade. 

 

Ambos os países, de acordo com suas especificidades, precisam adequar a 

distribuição das receitas de royalties, ampliando o rol de beneficiados e incluindo critérios 

de recebimento para outros que não tiveram a sorte de ter recursos minerais e petrolíferos 

em seu território. Naturalmente, essa é uma conclusão simplificada, que está ignorando 

todos os outros fatores possíveis, para focar na finalidade dos royalties, pois se eles servem 

para compensar o poder público pela exploração de um recurso seu, e se esse recurso 

pertence à sociedade, seria adequado ampliar as instâncias da sociedade que são 

beneficiadas. 

 

O último eixo de análise eleito é o que concerne ao uso adequado das receitas. Esse 

uso adequado seria aquele que observasse questões de intergeracionalidade, privilegiando 

gastos que teriam efeitos benéficos também no futuro, ou investimentos cujos valores e 

efeitos positivos se prolongariam ao longo do tempo. Nesse eixo, embora o Brasil leve 

vantagem sobre os Estados Unidos, a partir dos instrumentos desenhados, na prática, o que 

se nota é um esvaziamento das tentativas de gestão fiscal intergeracional. 
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Ao menos no que tange aos aspectos formais, o ordenamento jurídico brasileiro 

apresenta diversas limitações ao uso das receitas de royalties, sendo vedada a sua aplicação 

para pagamento de dívida e gastos com o quadro permanente de pessoal, visando, assim, a 

impedir que esses recursos sejam usados para finalidades que não necessariamente trariam 

benefícios perenes, isto é, que não fossem considerados como investimento desses valores. 

Não obstante, outros dispositivos legislativos já permitiram o uso para finalidades não 

necessariamente adequadas, que se elegeram neste trabalho como essenciais (tais como 

fundos de previdência). 

 

O próprio mecanismo do Fundo Social, criado nas mudanças do marco regulatório 

do petróleo, não sobreviveu às tentativas de esvaziar os mecanismos de gestão fiscal e 

garantir aos governantes o uso amplo e irrestrito das receitas. Esse fundo teria sido criado 

para fins de poupança e com regras rígidas de gastos e aplicação, mas nunca foi 

efetivamente regulamentado, tendo seus recursos esvaziados posteriormente, para 

aplicação em saúde pública e educação básica. Entende-se que esses gastos são essenciais 

e possuem sim características intergeracionais. Não obstante, chama-se atenção para o total 

desprezo de regras de limitação de uso de recursos, que não seja o gasto imediato. 

 

Nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, não foi possível encontrar regras 

amplas de limitações de gastos com essas receitas, havendo, ao contrário, a possibilidade 

de uso amplo e irrestrito. Uma das poucas limitações encontrada se refere à exploração de 

petróleo offshore no Golfo do México, cuja legislação determina que os valores recebidos 

pelos Estados costeiros da região observem finalidades específicas, tais como questões de 

conservação, projetos de infraestrutura etc. De resto, porém, presume-se que a liberdade de 

gasto é ampla. 

 

A adoção de mecanismos de fundos nos Estados Unidos também é distinta, pois 

não se voltam para questões intergeracionais, tal como costumeiramente pensadas (e.g. 

gastos em questões de infraestrutura). No nível federal, foram localizados três fundos que 

recebem receitas de royalties, um voltado para projetos de irrigação em regiões áridas no 

Oeste, outro direcionado à preservação de parques e florestas nacionais, e um terceiro 

cuidando de sítios históricos. Apesar de conter características intergeracionais implícitas 

em algumas dessas finalidades, elas não tornariam necessariamente as receitas perenes. De 
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todo modo, ao menos para um fundo foram localizados dados de apropriação dos valores 

depositados e uso em outras questões. 

 

Em nível estadual existe o fundo mais famoso, o Alaskan Permanent Fund, cuja 

criação se deu para preservar os valores arrecadados e investi-los em ativos voltados para 

questões produtivas, o que visa a garantir a perenidade dos recursos, sendo proibido o 

gasto do principal, podendo ser usados apenas os lucros. Na prática, os lucros do fundo são 

apropriados pelos governantes, que redistribuem todos os valores aos cidadãos, por meio 

de cheques. Naturalmente, esse gasto, embora útil, na visão dos cidadãos, não é adequado 

para a finalidade intergeracional que ora se discute, até pelo fato que esse Estado abriu 

mão de cobrar outras receitas, tal como imposto de renda dos seus residentes.
492

 

 

Percebe-se, portanto, que ambos os países são deficientes no que tange ao uso dos 

royalties, o que permite o esvaziamento dessas receitas, cuja arrecadação tende a diminuir 

ao longo do tempo, dada a esgotabilidade da sua fonte de origem. 

 

Antes de analisar se algum ordenamento jurídico trata a gestão dos seus recursos 

naturais e das receitas deles oriundas de forma adequada, propuseram-se alguns eixos de 

análise que podem ou não coincidir com as finalidades para os quais foram criados em seu 

país natal. A partir da análise dos eixos propostos, é possível apresentar conclusões sobre a 

atuação estatal e o seu desenho. 

 

Iniciou-se esta conclusão com a constatação que o Brasil não seria retrógado em 

comparação as Estados Unidos, observação que se mantém, pois, apesar das várias 

deficiências legislativas que existem, há pelo menos um esqueleto de normas que visa a 

aprimorar os regimes de exploração, arrecadação, distribuição e uso dos royalties. Isso 

nem sempre existe nos Estados. Muitas mudanças precisam ser instituídas, principalmente 

nos processos de aplicação das normas, para que o Brasil alcance um regime jurídico 

funcional e eficiente da gestão dos seus recursos naturais. De todo modo, o país tem ao 

menos uma noção do caminho que precisa ser trilhado. 
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 Disponível em: <http://tax.alaska.gov/programs/programs/index.aspx?10001>. Acesso em: 30 mar. 2018. 
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