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RESUMO

A presente tese de doutorado analisa, de forma crítica, como as receitas de recursos
naturais devem ser arrecadadas, distribuídas aos entes federativos e aplicadas no Direito
Financeiro Brasileiro. Para tanto, parte-se do exame dos contornos econômicos e políticos
da exploração de recursos naturais, apresentando breve histórico sobre a cobrança de
royalties no estrangeiro, da evolução da legislação brasileira sobre as compensações
financeiras, discutindo então a natureza jurídica destas receitas públicas no direito pátrio.
Com base nessas premissas, apresentam-se considerações gerais sobre a concentração
geográfica de recursos naturais e o dilema da repartição de receitas provenientes da
exploração destes recursos nas federações, procedendo-se então ao estudo do modelo de
repartição federativa de receitas de compensações financeiras adotado pelo Brasil.
Reconhecendo-se a constante evolução deste modelo e apontando-se suas virtudes e seus
defeitos, desenvolve-se uma avaliação de proposições normativas de mudanças dos
critérios atualmente adotados, especialmente no que diz respeito à equalização fiscal
enquanto elemento de promoção de desenvolvimento subnacional e redução das
desigualdades inter-regionais e intrarregionais, bem como de coesão política nacional.
Finalmente, são discutidos os aspectos teóricos e práticos da aplicação das receitas
oriundas da exploração de recursos naturais, bem como analisada a prática brasileira. Com
fundamento nesta análise, as vinculações legais das receitas de recursos naturais e a
constituição de fundos públicos financiados por estas receitas são avaliadas no contexto
brasileiro. As conclusões preliminares desses pontos informam, então, o estudo sobre o
papel relevante do controle de contas, da fiscalização e da transparência fiscal na promoção
da eficiência e da justiça do gasto público no contexto das receitas de recursos naturais.
Palavras-Chave: Direito Financeiro. Federalismo Fiscal. Receitas de Recursos Naturais.
Royalties. Compensações Financeiras. Petróleo e Gás Natural. Minérios. Recursos
Hídricos.
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ABSTRACT

This doctoral thesis presents a critical analysis of the collection, intergovernmental
distribution and expenditure of natural resource revenues under Brazilian Public Finance
law. In order to provide a comprehensive discussion of such proposition, the thesis first
examines the economic and political aspects of the natural resources industry, then
presents a brief historical overview of natural resources royalties under both comparative
and Brazilian law and continues with an analysis of the legal status of royalties in Brazil.
Building on such premises, the thesis proceeds with general remarks on the geographical
concentration of natural resources in federal countries and on decentralization
arrangements for royalties, as well an on the Brazilian revenue sharing instruments.
Acknowledging the continuous evolution of these instruments and evaluating their costs
and benefits, a discussion on alternative revenue sharing arrangements is presented,
especially regarding the promotion of equalizing goals and political cohesion among
subnational units of governments in Brazil. Finally, the thesis discusses the theoretical and
practical aspects of public expenditures of royalty revenues, presenting an analysis of the
Brazilian praxis. Building on this analysis, an evaluation of revenue earmarking procedures
and natural resources funds is presented. The preliminary conclusions therein enable a
discussion of accountability, public auditing and fiscal transparency in the context of
natural resources revenue expenditures.

Keywords: Public Finance Law. Fiscal Federalism. Natural Resources Revenues.
Royalties. Oil and Gas. Minerals. Hydric Resources.
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INTRODUÇÃO

Os recursos minerais e energéticos (tanto hídricos quanto fósseis) constituem
fundamental fonte de receitas públicas, poder político e oportunidade de desenvolvimento
econômico e social para os países detentores de riquezas naturais.

Dada a imensa importância desses recursos, a correta administração financeira da
respectiva atividade extrativa torna-se essencial às estratégias de qualquer país no cenário
internacional.

É certo que a maior parte das questões essenciais ligadas à boa administração de
receitas oriundas da exploração1 de recursos naturais são comuns às políticas públicas em
geral 2 . Entretanto, deve-se reconhecer que certos problemas ganham maior dimensão
quando tais receitas estão em jogo, conforme se examinará no decorrer desta tese3.

O enorme potencial que a exploração de recursos naturais apresenta para o
desenvolvimento econômico e social apenas pode ser transformado em benefícios reais se
os países produtores enfrentarem com sucesso os desafios de finanças públicas e direito
financeiro associados à abundância daqueles recursos.

٭

A formatação e as citações da presente Tese de Doutorado seguem, respectivamente, as diretrizes das
normas ABNT NBR nº14724/05 e ABNT NBR nº 6032/02. Nas citações bibliográficas, a referência a uma
obra já anteriormente citada na mesma página virá sempre seguida da identificação da nota de rodapé na qual
ela tenha aparecido pela primeira vez, trazendo suas indicações essenciais. No caso de citação de juristas
pátrios, referir-se-á, por exceção, também aos prenomes por extenso, sempre que assim forem eles
conhecidos na comunidade científico-jurídica brasileira. Cf. MARCHI, Eduardo César Silveira. Guia de
Metodologia Jurídica (Teses, Monografias e Artigos). Lecce: Griffo, 2002, p. 202.
1
“Exploração”, no contexto desta tese, deve ser compreendida como a atividade de extração, dos referidos
recursos naturais, do local de origem destes recursos, em conformidade com as normas jurídicas que regulam
tal atividade. Cf. BANDOKI, Serge. Dictionnaire international du droit, de l’economie, et de la politique
des ressources naturelles. Paris: Edilivre, 2008, p. 60.
2
A designação “políticas públicas”, como alerta Regis Fernandes de Oliveira, é um chavão moderno, que
busca se referir às ações obrigatórias do Estado para – a partir de uma estratégia de como attender às
finalidades que lhe são consagradas no ordenamento normative – assegurar os direitos positivos. Cf.
OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Gastos Públicos. São Paulo: RT, 2012, p. 133.
3
Cf. EIFERT, Benn; GELB, Alan; TALLROTH, Nils Borje. The Political Economy of Fiscal Policy and
Economic Management in Oil-Exporting Countries. In: DAVIES, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando;
FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing Countries.
Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p. 83.
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Afinal, as práticas adequadas de aplicação das receitas públicas provenientes da
exploração de recursos naturais podem colaborar para a estabilidade econômica, o
crescimento sustentável, a mitigação das desigualdades inter-regionais federativas e a
redução da pobreza.

De outra parte, o mau-uso daquelas receitas públicas pode levar a ineficiências
econômicas e injustiças, bem como implicar irresponsabilidade fiscal.
Não se trata de fenômeno adstrito às receitas de recursos naturais, é claro. Vale, já
nesta introdução, trazer as ponderações da biopolítica, que escancara a realidade
inafastável do gasto público como um fenômeno sujeito às vontades, desígnios pessoais,
virtude e defeitos dos agentes do Estado. Nessa ótica, há que reconhecer que as decisões
sobre o atendimento das necessidades financeiras da sociedade nem sempre são puras,
“passando por toda sorte de pressões e interesses nem sempre nobres dos agentes
públicos”, conforme ressalta REGIS FERNANDES DE OLIVEIRA4.

As receitas públicas advindas da exploração de recursos naturais (com destaque
para os não-renováveis) possibilitaram, aos países que souberam aplicá-las trilhar um
caminho de robusta prosperidade econômica e social, ao mesmo tempo que condenaram
muitos dos demais, que fizeram mau-uso de tais receitas e desperdiçaram-nas em escolhas
pouco duradouras, à corrupção5 e à pobreza6.

Com efeito, as receitas de recursos naturais parecem maximizar a capacidade que
os governos têm de fazer o bem e o mal para seus cidadãos 7. Aliás, poucas são as áreas da
política econômica cujos ganhos advindos de boas decisões são tão altos, e as punições a

4

OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Gastos Públicos. São Paulo: RT, 2012, p. 136. Nesse ponto, o autor
propõe critica a Kant, para quem a decisão seria sempre pura, como uma detenção da inclinação do desejo.
5
A corrupção não é, evidentemente, um problema exclusivamente brasileiro, tampouco restrito a países em
desenvolvimento. Aliás, como evidenciam os inúmeros estudos de organizações internacionais relativos ao
tema, a corrupção tem sido constatada e combatida em escala mundial. A título de exemplo, cf. a série de
publicações Governance e Anti-Corruption, do Banco Mundial.
6
STRAUSS-KAHN, Dominique. Preface. In: DANIEL, Philip; KEEN, Michael; MCPHERSON, Charles
(org.). The Taxation of Petroleum and Minerals: Principles, Problems and Practice. Oxon: Routledge,
2010, p. xiv.
7
ROSS, Michael. How Should States Manage the Distributive Aspects of Mineral Wealth?. Prepared for
“Escaping the Resource Curse Project”, Columbia University. Julho, 2005, p. 3.
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decisões mal tomadas são tão cruéis, como na administração da riqueza advinda dos
recursos naturais8.

Da mesma forma que tradições políticas modelam o uso das receitas advindas de
recursos naturais não-renováveis em cada país, estas receitas também determinam a
política econômica dos países que as auferem. Os fluxos de receita advindos destes
recursos podem financiar investimentos produtivos, tanto sociais como econômicos, ou
alimentar ciclos insustentáveis de consumo e eventuais crises fiscais; podem melhorar o
bem-estar social por meio de mecanismos distributivo transparentes, criar ambientes de
competição de mercado altamente sofisticados ou sustentar governos cleptocráticos9.

Cada país, de acordo com as suas condições peculiares e necessidades próprias,
deverá desenvolver seu próprio modelo de arrecadação, distribuição federativa e aplicação
das receitas públicas de recursos naturais. As complexidades e incertezas do mundo real
impedem que se proponha qualquer sistema de finanças públicas universalmente
aplicável10.

Nesse passo, a presente tese propõe-se a analisar o modelo adotado pelo Brasil,
reconhecendo a constante evolução deste modelo e submetendo-o a uma avaliação crítica.

Essencialmente, a questão que se pretende abordar na tese em tela é a seguinte:
como as receitas de recursos naturais devem ser arrecadadas, distribuídas aos entes
federativos e aplicadas no direito financeiro brasileiro?

Como se procurará demonstrar, essas três dimensões das compensações financeiras
estão intimamente ligadas, de modo que a análise crítica de qualquer uma delas envolve
ponderações sobre as demais. Daí a nossa proposta de examiná-las sob uma mesma tese.
8

Cf. STRAUSS-KAHN, Dominique. Preface. In: DANIEL, Philip; KEEN, Michael; MCPHERSON, Charles
(org.). The Taxation of Petroleum and Minerals: Principles, Problems and Practice. Oxon: Routledge,
2010, p. xiv.
9
Cf. EIFERT, Benn; GELB, Alan; TALLROTH, Nils Borje. The Political Economy of Fiscal Policy and
Economic Management in Oil-Exporting Countries. In: DAVIES, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando;
FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing Countries.
Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p. 86-87.
10
Cf. NAKHLE, Carol, “Petroleum Fiscal Regimes. Evolution and Challenges”. In DANIEL, Philip, KEEN,
Michael, MCPHERSON, Charles (org.). The Taxation of Petroleum and Minerals: Principles, Problems
and Practice. Oxon: Routledge, 2010, p. 104-105.
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Para tanto, adotar-se-á uma análise que não se pretende dogmática, mas
pluridisciplinar 11 , buscando também lições de outras áreas do conhecimento além da
jurídica, com destaque para as finanças públicas e a economia política.

A propósito, a forma pela qual as referidas receitas são arrecadas, distribuídas entre
os federativos e gastas não é uma questão somente jurídica, mas concerne também ao
desenho institucional, econômico e político dos Estados.

De fato, em que pese a relevância dos estudos sobre o arcabouço jurídico brasileiro
das diretrizes sobre as receitas de recursos naturais, o tema desta tese não pode ser
abordado exclusivamente a partir de premissas puramente abstratas ou apriorísticas, uma
vez que os respectivos arranjos institucionais existentes em tal seara resultam das
condições socioeconômicas e políticas prevalecentes nos momentos em que foram
formulados.

A primeira razão determinante para a escolha do tema ora proposto diz respeito ao
papel central que os recursos naturais exercem no desenvolvimento socioeconômico
brasileiro, papel este que tende a ganhar ainda maior relevância com o início iminente da
exploração das recém-descobertas reservas de petróleo na região do pré-sal.

No plano internacional, a urgente questão do aquecimento global, o desafio da
redução das desigualdades e a nova ordem econômica mundial, com a participação
crescente dos países emergentes, são elementos que também revestem de inegável
relevância o tema da tese de doutorado em comento.
A atualidade do tema é reforçada pelos intensos debates políticos – rotineiramente
noticiados pela mídia – relativos à repartição federativa das receitas públicas da exploração
de petróleo e minérios, debates estes travados entre representantes dos governos de
diversos entes da federação brasileira, polarizados em dois grupos: o dos entes situados em
regiões geográficas ricas em recursos naturais e o daqueles localizados em regiões
desprovidas de tal fortuna.
11

O estudo da exploração de recursos naturais é, por essência, pluridisciplinar. Cf. BANDOKI, Serge.
Dictionnaire international du droit, de l’economie, et de la politique des ressources naturelles. Paris:
Edilivre, 2008, p. 9.
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Essa atualidade passa a ser vista como uma ampulheta em movimento quando se
reconhece a inexorável realidade que cerca a exploração de recursos naturais, qual seja, a
de que eles são finitos. A impossibilidade física de renovação destes recursos imprime um
caráter de urgência ao estudo que se pretende apresentar na tese de doutorado aqui
proposta, uma vez que decisões equivocadas de política fiscal acerca da arrecadação, da
repartição federativa e do dispêndio das respectivas receitas públicas, poderão resultar em
efeitos desastrosos e irreversíveis para o desenvolvimento econômico e social do País.

Por fim, deve-se fazer referência ao amplo interesse prático-social que o tema
escolhido apresenta. De fato, a arrecadação e a repartição federativa de receitas públicas
oriundas da exploração de recursos naturais, bem como o consequente dispêndio de tais
receitas, trazem notável repercussão na vida cotidiana de todos os cidadãos, em claro
contraste com o parco conhecimento do tema na sociedade12.

A presente tese será desenvolvida em três capítulos, além desta introdução e de uma
síntese conclusiva. O Capítulo I, partindo do exame dos contornos econômicos e políticos
da exploração de recursos naturais, apresentará breve histórico sobre a cobrança de
royalties no estrangeiro e examinará a evolução da legislação brasileira sobre as
compensações financeiras. Finalmente, este capítulo discutirá a natureza jurídica destas
receitas públicas no direito pátrio.

O Capítulo II pretenderá inserir as discussões anteriores sobre arrecadação das
compensações financeiras e estabelecer as premissas para se avaliar a aplicação destas
receitas, por de recursos naturais no contexto do federalismo fiscal, tanto sob a ótica
normativa (prescritiva) quanto positiva (examinando as experiências estrangeiras e a
prática

brasileira).

Inicialmente,

apresentar-se-ão

considerações

gerais

sobre

a

concentração geográfica de recursos naturais e o dilema da repartição de receitas
provenientes da exploração destes recursos. Na sequência, os benefícios da repartição
federativa daquelas receitas serão analisados, especialmente no que diz respeito à

12

Até mesmo em Municípios com atividade econômica preponderantemente voltada à exploração de
recursos naturais nota-se que a população pouco conhece sobre a arrecadação, a repartição federativa e o
dispêndio das receitas públicas oriundas de tal atividade. A título de exemplo, nos anos de 2002 e 2003 uma
pesquisa que ouviu 1.412 pessoas distribuídas proporcionalmente em Campos dos Goytacazes (Município do
Rio de Janeiro que se destaca na participação da extração brasileira de petróleo), revelou que apenas 42% da
população adulta local sabia o que são os royalties do petróleo. Cf. Boletim, dez. 2003, p. 2.
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equalização fiscal enquanto elemento de promoção de desenvolvimento subnacional e
redução das desigualdades inter-regionais e intrarregionais, bem como de coesão política
nacional. Finalmente, desenvolver-se-á uma análise crítica da alocação de receitas de
recursos naturais no contexto do federalismo fiscal brasileiro.

O capítulo III, partindo do exame dos aspectos teóricos e práticos da arrecadação
das receitas oriundas da exploração de recursos naturais, tratará das questões relativas à
aplicação destas receitas. Inicialmente, serão examinados os principais aspectos da
destinação daqueles recursos, tanto sob a ótica normativa (prescritiva) quanto no que diz
respeito à efetiva regulamentação desta destinação no Brasil. Na sequencia, as vinculações
legais das receitas de recursos naturais e a constituição de fundos públicos financiados por
estas receitas serão examinadas de forma crítica, em relação aos efeitos positivos e
negativos que apresentam. Outros aspectos relevantes da aplicação das receitas ora
referidas também serão abordados, com destaque para a possibilidade de distribuição direta
destas receitas aos cidadãos e o controle de contas e a fiscalização. Por fim, o capítulo III
versará sobre os benefícios inerentes às práticas de transparência fiscal no âmbito das
receitas de recursos naturais, apresentando os aspectos jurídicos, econômicos, políticos e
sociais de tais práticas.
Ainda, deve-se fazer, aqui, uma delimitação negativa dos contornos que se objetiva
traçar no desenvolvimento do tema em tela.

Não se procederá à análise detalhada de questões de direito econômico, de direito
tributário e de direito administrativo relativas à exploração de recursos naturais no Brasil,
senão de maneira incidental e com o intuito de trazer luz à compreensão das questões de
direito financeiro e de direito tributário que comporão a tese ora proposta.

Tampouco se pretende realizar exame exaustivo dos regimes jurídicos da
exploração de recursos naturais no direito estrangeiro, almejando-se apenas, quando da
apresentação do contexto geral da disciplina do tema em outros sistemas, possibilitar a
ampla compreensão e avaliação crítica da evolução e das perspectivas da referida
exploração no direito pátrio.
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A propósito, a tese em tela vale-se, notadamente, do método comparatístico. A
abordagem do direito estrangeiro apresenta relevância fundamental para a proposição de
soluções relativas a ao tema da exploração de recursos naturais no federalismo fiscal,
porquanto este tema foi objeto de uma ampla gama de estudos em outras federações.

Cabe, aqui, fazer uma breve ressalva. Ainda que a experiência internacional possa
servir de estímulo e de laboratório para eventual iniciativa brasileira nessa direção, parece
correto admitir que as fórmulas usadas por outros países devem ser cuidadosamente
estudadas e ajustadas para as nossas especificidades sociais, econômicas e federativas13.

Outrossim, também se empregam o método indutivo (pela observação e análise de
casos concretos relativos à exploração de recursos naturais, de modo a formular críticas a
corrente arranjo normativo brasileiro em tal seara14) e dedutivo (mediante o exame crítico
da legislação brasileira pertinente).

Subsidiariamente, far-se-á por vezes necessária a utilização do método histórico,
em virtude do objetivo pretendido, tendo em vista que a reconstrução do desenvolvimento
da disciplina brasileira das receitas públicas oriundas da exploração de recursos naturais
poderá fornecer informações relevantes para a compreensão do tema escolhido.
Recorrer-se-á, também, à coleta de jurisprudência – tanto dos tribunais de contas
quanto das cortes judiciais – sobre os principais aspectos atinentes à arrecadação,
repartição federativa e aplicação das referidas receitas, visando à identificação da tendência
dos tribunais no que diz respeito ao tema tratado.

Pretende-se que a tese de doutorado aqui apresentada configure contribuição
original à ciência jurídica brasileira, conforme se demonstrará nas linhas que se seguem.

13

Cf. GOBETTI, Sérgio Wulff. Mitos e verdades sobre os royalties no contexto do debate sobre o PréSal. Campos dos Goytacazes/RJ: Boletim de Difusão das Informações e Promoção do Debate sobre a
Distribuição dos Royalties do Petróleo, Ano VI, nº 21, Setembro/2008, p.10.
14
Para o desenvolvimento da presente tese, será necessário superar as dificuldades analíticas impostas a
qualquer avaliação das implicações práticas das compensações financeiras no Brasil. A primeira dificuldade
consiste na limitação de dados abrangentes sobre os efeitos, tanto sob a ótica da equidade quanto da
eficiência, de tais receitas. Ademais, a literatura tradicional sobre os royalties de recursos naturais é
majoritariamente voltada para as federações clássicas, e não à realidade dos países emergentes organizados
de forma federativa, como o Brasil.

13

Não obstante haja no Brasil trabalhos científicos sobre tópicos específicos
concernentes às compensações financeiras da exploração de petróleo e minérios, a
originalidade do tema em tela pode ser constatada em face da escassez de estudos
compreensivos e aprofundados acerca de uma teoria geral da exploração de recursos
naturais no direito financeiro brasileiro.

A originalidade também seria assegurada pela coleta ampla e exaustiva de material
bibliográfico interdisciplinar estrangeiro sobre o referido tema, valendo-se das experiências
de outras federações ricas em recursos naturais. Essa coleta permitiria uma análise
comparativa inovadora das questões atinentes ao tema da tese, inclusive no que diz respeito
à avaliação crítica dos respectivos arranjos institucionais presentemente adotados na
federação brasileira e das propostas de reforma destes arranjos.

Por fim, a inovação do tema manifestar-se-á na proposição normativa de políticas
fiscais alternativas para a distribuição federativa e a aplicação de receitas de exploração de
recursos naturais no Brasil, considerando os aspectos jurídicos, políticos e econômicos
pertinentes, assim como os debates legislativos contemporâneos sobre o tema.
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I – ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS DE RECURSOS
NATURAIS
1.1 Considerações Propedêuticas sobre as Receitas Públicas de Recursos Naturais
1.1.1

Recursos Naturais Renováveis e Não Renováveis

Os “recursos naturais” são comumente definidos, de forma simplificada, como
quaisquer recursos de um país que provenham da natureza e tenham valor para o mercado,
permitindo a produção de bens e serviços15.
Trata-se, de modo claro, de conceito demasiadamente amplo, compreendendo desde
as árvores que crescem em determinado terreno até os recursos minerais depositados na
superfície ou no subsolo do mesmo terreno.
Nesse passo, reconhecendo tal amplitude, os especialistas em finanças públicas
costumam classificar os recursos naturais em renováveis ou não renováveis (i.e.,
exauríveis). Esta classificação, como se discutirá adiante, influencia de modo profundo a
análise dos regimes jurídicos que regulam as atividades de exploração de recursos naturais,
bem como a avaliação dos fundamentos da arrecadação, distribuição e aplicação das
receitas oriundas deles16.
Recursos naturais renováveis são aqueles que continuam gerando fluxos contínuos
de produção econômica (de bens ou serviços) ao longo de um horizonte de tempo

15

Isso não significa negar que diversas fontes de recursos naturais compreendam ações antrópicas inerentes
aos seus processos de formação (i.e., ações humanas que se somam aos processos naturais), como a
piscicultura, a extração de madeira de reflorestamento e a maricultura. Cf. SEARLE, Bob. Revenue Sharing,
Natural Resources and Fiscal Equalization. In: MARTINEZ-VASQUEZ, Jorge; SEARLE, Bob (ed.). Fiscal
Equalization: Challenges in the Design of Intergovernmental Transfers. New York: Springer, 2007, p.
387; BONIN, Pierre-Yves. La Justice Internationale et la Répartition des Ressources Naturelles.
Québec: PUL – Presse de l’Université Laval, 2010, p. 15-20; e BOADWAY, Robin; FLATTERS, Frank. The
Taxation of Natural Resources. Working Papers. Policy Research Department, The World Bank. Outubro,
1993, p.1-2.
16
Cf. BOADWAY, Robin; FLATTERS, Frank. The Taxation of Natural Resources. Working Papers.
Policy Research Department, The World Bank. Outubro, 1993, p.1-2.
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indeterminado 17 , podendo ser explorados novamente após um período de inatividade
razoável18.
Como exemplos de fontes de recursos naturais renováveis podem ser citados: as
florestas, estoques de pesca, a aquicultura (piscicultura, para organismos de água doce, e
maricultura, para organismos de água marinha), as terras cultiváveis, as reservas de água19 ,
o vento e a luz solar20.
A capacidade de renovação desses recursos pode se dar por meios naturais ou
artificiais (e.g. reflorestamento). Esta capacidade de renovação, por óbvio, é endógena e
depende da intensidade de exploração, dos mecanismos naturais de reposição do respectivo
recurso natural, das práticas de conservação e sustentabilidade e das condições ambientais
específicas21.
No âmbito das finanças públicas, os recursos renováveis costumam ser tratados de
forma semelhante às atividades industriais. Assim, a exploração destes recursos pelo
particular deve se sujeitar à incidência regular de tributos. Já nos casos em que os recursos
naturais renováveis sejam explorados pelo Estado, à custa do emprego de capital público,
eles devem ser vistos como qualquer outra atividade econômica governamental22.
De outra parte, os recursos naturais não renováveis são aqueles disponíveis em
quantidade limitada, com inerente tendência à exaustão e geralmente com reservas de
tamanho apenas estimado (com potencial exato desconhecido)23.

17

Cf. BOADWAY, Robin; FLATTERS, Frank. The Taxation of Natural Resources. Working Papers.
Policy Research Department, The World Bank. Outubro, 1993, p.1.
18
Cf. BONIN, Pierre-Yves. La Justice Internationale et la Répartition des Ressources Naturelles.
Québec: PUL – Presse de l’Université Laval, 2010, p. 21.
19
Cf. SEARLE, Bob. Revenue Sharing, Natural Resources and Fiscal Equalization. International Studies
Program, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University. Working. Paper 04-16.
Novembro, 2004, p. 13-14; BOADWAY, Robin; FLATTERS, Frank. The Taxation of Natural Resources.
Working Papers. Policy Research Department, The World Bank. Outubro, 1993, p.1-2.
20
Cf. BONIN, Pierre-Yves, op. cit., p. 21.
21
Cf. BOADWAY, Robin; FLATTERS, Frank, op. cit., p.1-2.
22
Cf. SEARLE, Bob. Revenue Sharing, Natural Resources and Fiscal Equalization. In: MARTINEZVASQUEZ, Jorge; SEARLE, Bob (ed.). Fiscal Equalization: Challenges in the Design of
Intergovernmental Transfers. New York: Springer, 2007. p. 387.
23
Cf. BONIN, Pierre-Yves. op. cit., p. 51; BOADWAY, Robin; FLATTERS, Frank. op. cit., p.2; SEARLE,
Bob, op. cit., p. 13-14.
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De acordo com os critérios propostos pelas Nações Unidas (United Nations
Framework Classification for Fossil Energy and Mineral Resources), o volume total
inicial de determinada reserva de recursos naturais não renováveis é considerado constante,
dividindo-se em (i) quantidade explorada, (ii) quantidades recuperáveis disponíveis e (iii)
quantidades adicionais remanescentes (que não serão passíveis de exploração). Havendo
qualquer variação posterior nestas mensurações, ela deve ser explicada por meio de uma
reavaliação24.
Os mais importantes recursos naturais não renováveis são os hidrocarbonetos 25
(petróleo e gás natural26) e os compostos inorgânicos minerais (metálicos, como o cobre e
ferro, e não metálicos, como o sal e a argila)27.
O potencial hidrográfico 28 , ainda que seja genericamente reconhecido como um
recurso renovável, pressupondo-se uma exploração econômica em ritmo adequado29, pode
requerer períodos de tempo extremamente extensos para a reposição natural do potencial
dos aquíferos explorados, tornando estes aquíferos “não renováveis” em termos práticos.
Essa análise, em cada caso, deve levar em conta o volume total de água extraído do
aquífero, os efeitos colaterais da exploração para o ecossistema e as condições climáticas a
longo prazo30.
24

Cf. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. United Nations Framework Classification for Fossil
Energy
and
Mineral
Resources,
2004,
p.
7.
Disponível
em
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ie/se/pdfs/UNFC/UNFCemr.pdf. Último acesso em: 15/08/2012.
25
Hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos por átomos de carbono e de hidrogênio. Cf.
BANDOKI, Serge. Dictionnaire international du droit, de l’economie, et de la politique des ressources
naturelles. Paris: Edilivre, 2008, p. 72.
26
Gás natural é uma espécie de combustível incolor e inodoro, proveniente do subsolo, e composto por mais
de 90% de metano. Cf. BANDOKI, Serge. Dictionnaire international du droit, de l’economie, et de la
politique des ressources naturelles. Paris: Edilivre, 2008, p. 67.
27
Cf. BOADWAY, Robin; FLATTERS, Frank. The Taxation of Natural Resources. Working Papers.
Policy Research Department, The World Bank. Outubro, 1993, p. 2.
28
Ainda que desde a Antiguidade a energia hidráulica tenha sido usada para gerar energia mecânica (e.g., nas
instalações de moagem de grãos), apensas no século XX é que tal energia passou a ser aplicada como
matéria-prima da eletricidade. Para a produção de energia hidrelétrica é necessário integrar a vazão do rio, a
quantidade de água disponível em determinado período de tempo e os desníveis do relevo, sejam eles
naturais (e.g. as quedas d’água) ou criados artificialmente. AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA
ELÉTRICA. Atlas da Energia Elétrica no Brasil. 3ª ed. Brasília: Agência Nacional de Energia Elétrica,
2008, p. 50-52.
29
Cf. SEARLE, Bob. Revenue Sharing, Natural Resources and Fiscal Equalization. International Studies
Program, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University. Working. Paper 04-16.
Novembro, 2004, p. 13-14.
30
Cf. DROUBI, Abdallah; FOSTER, Stephen; MARGAT, Jean. Concept and Importance of Non-renewable
Resources. In: Non-renewable groundwater resources: a guidebook on socially-sustainable
management for water-policy makers. FOSTER, Stephen; LOUCKS, Daniel P. (org.). Paris: UNESCO,
2006, p. 13. Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001469/146997e.pdf. Último acesso em
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Deve-se, nesse passo, apresentar uma importante ressalva. Em qualquer dos
exemplos apontados, a referida característica de disponibilidade limitada dos recursos
naturais não renováveis não deve ser tomada de forma literal.

Isso porque, em primeiro lugar, novas reservas destes recursos podem
eventualmente ser formadas (no curso de longos períodos) ou simplesmente “descobertas”;
nestes casos, ainda que disponibilidade dos recursos continue, em última análise limitada,
o horizonte de tempo da limitação será alterado31.

Ademais, como se anteviu, a real extensão dos depósitos já encontrados é apenas
estimada, e para muitos recursos os estoques que existem são grandes o suficiente para
abastecer a demanda mundial por muitos séculos (como no caso dos estoques de carvão)32.

Um terceiro aspecto da ressalva acima apontada, e que afeta diretamente a
compreensão da questão da capacidade de renovação dos recursos naturais, consiste na
reciclagem, porquanto determinados recursos tidos como exauríveis (e.g., metal usado)
podem ser reaproveitados por reiteradas vezes 33 , ainda que com perda gradual de
aproveitamento34.

Não obstante a ressalva em tela, a finitude dos recursos naturais não renováveis é
uma realidade inafastável, na medida em que, invariavelmente, quanto maior a exploração
de determinada reserva de recurso exaurível no presente, menor será a potencial
exploração desta mesma reserva no futuro35.

15/08/2012. No mesmo sentido, cf. BONIN, Pierre-Yves. La Justice Internationale et la Répartition des
Ressources Naturelles. Québec: PUL – Presse de l’Université Laval, 2010, p. 21.
31
Cf. BOADWAY, Robin; KEEN, Michael. Theoretical perspectives on resource tax design. In: DANIEL,
Philip; KEEN, Michael; MCPHERSON, Charles (org.). The Taxation of Petroleum and Minerals:
Principles, Problems and Practice. Oxon: Routledge, 2010, p. 25-26.
32
Cf. BONIN, Pierre-Yves, op. cit., p. 51; e BOADWAY, Robin; KEEN, Michael. Theoretical perspectives
on resource tax design. In: DANIEL, Philip; KEEN, Michael; MCPHERSON, Charles (org.). The Taxation
of Petroleum and Minerals: Principles, Problems and Practice. Oxon: Routledge, 2010, p. 25-26.
33
Cf. HARRISS, Lowell. Nonrenewable Exhaustible Resources and Property Taxation: Selected
Observations. In: MOSS, Laurence S. (ed.). Natural Resources, Taxation and Regulation: Unusual
Perspectives on a Classic Topic. Oxford: Blackwell, 2006, p. 221.
34
Conforme esclarece SOLOW, as leis da termodinâmica ensinam que qualquer processo de transformação
gera perdas, o que faz com que a reciclagem seja um processo de reaproveitamento parcial, por melhores que
sejam as técnicas empregadas. Cf. SOLOW, Robert M. The Economics of Resources or the Resources of
Economics. In: Journal of Natural Resources Policy Research, vol. 1. nº 1, 2009, p. 69-82.
35
Cf. BOADWAY, Robin; KEEN, Michael. Theoretical Perspectives on Resource Tax Design. Maio,
2009, p.14.
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Ademais, na exploração dos recursos naturais não renováveis constata-se uma
intensa necessidade de capital 36 . Uma grande parcela deste capital torna-se de difícil
recuperação futura, em um fenômeno conhecido na literatura econômica como “sunk
costs”. Mesmo que em outros setores econômicos os “custos irrecuperáveis” estejam
presentes, no âmbito da exploração em tela eles adquirem uma dimensão majorada, que
influencia sobremaneira a escolha de mecanismos fiscais adequados de arrecadação de
receitas públicas, conforme se discutirá adiante37.
Com efeito, a descoberta, o desenvolvimento, a exploração e o “fechamento” de um
projeto daquela natureza (e.g., uma mina ou um campo de petróleo) tendem a custar altas
somas de dinheiro e a durar décadas. As despesas associadas ao empreendimento são
normalmente incorridas nas fases iniciais do projeto, na maior parte das vezes anteriores à
própria geração de rendimentos, razão pela qual são praticamente irrecuperáveis38.
A disponibilidade limitada dos recursos naturais não renováveis, aliada ao seu alto
valor econômico e estratégico, tornam o papel dos governos fundamental no âmbito da
exploração de tais recursos39.
Essa função do Estado é exercida de forma abrangente, por meio da regulação deste
setor, da estruturação e aplicação de sistemas fiscais e, em muitos casos, da intensa

36

Cf. OTTO, James M. Mining Taxation in Developing Countries. Genebra: UNCTAD, 2000, p. 3.
Disponível em: http://r0.unctad.org/infocomm/diversification/cape/pdf/otto.pdf. Último acesso em:
15/08/2012. No mesemo sentido, cf. BERCOVICI, Gilberto. Direito Econômico do Petróleo e dos
Recursos Minerais. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 326-327.
37
Cf. HOGAN, Lidsay; GODSWORTHY, Brenton. Petroleum Fiscal Regimes. Evolution and Challenges. In:
DANIEL, Philip; KEEN, Michael; MCPHERSON, Charles (org.). The Taxation of Petroleum and
Minerals: Principles, Problems and Practice. Oxon: Routledge, 2010, p. 123-124; e DANIEL, Philip;
KEEN, Michael; MCPHERSON, Charles. Introduction. In: DANIEL, Philip; KEEN, Michael;
MCPHERSON, Charles (org.). The Taxation of Petroleum and Minerals: Principles, Problems and
Practice. Oxon: Routledge, 2010, p. 1; e BOADWAY, Robin; KEEN, Michael. Maio, 2009, p.3; e
VENABLES, Anthony J.. Resource rents; when to spend and how to save. Oxford Centre for the Analysis
of Resource Rich Economies. 2010, p. 3.
38
Cf. BOADWAY, Robin; KEEN, Michael. op. cit., p. 22-23. Como ressaltam estes autores, os altos
investimentos que se fazem necessários nesse setor, aliados a requisitos de capacidade técnica e tecnológica
sofistacada, ademais, ajudam a explicar a maciça presença de empresas multinacionais – isoladamente ou em
joint ventures com empresas nacionais – na exploração de recursos não renováveis em diversos países.
39
Cf. COLLIER, Paul. Principles of Resource Taxation for Low-Income Countries. In: The Taxation of
Petroleum and Minerals: Principles, Problems and Practice. DANIEL, Philip; KEEN, Michael;
MCPHERSON, Charles (eds.). Nova Iorque: Routledge, 2010, p.75.
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participação governamental direta40 na própria atividade de exploração, especialmente no
caso do petróleo.
Dentre 41 países identificados como sendo potencialmente ricos em petróleo, 33
adotam formas de participação direta do Estado nas atividades de exploração de tal
recurso, em variados graus. Estatísticas indicam, ademais, que empresas estatais controlam
90% das reservas mundiais e são responsáveis por 70% da produção global de petróleo;
não por acaso, 25 das 50 maiores empresas petrolíferas do mundo são estatais41.
O setor de mineração também apresenta significativo grau de participação estatal,
embora com menor concentração. Em muitos países (e.g., Chile, China, países do antigo
bloco soviético e países africanos) empresas estatais minerárias (national mining
companies) ou empresas privadas com significativa participação acionária do governo
atuam no setor42.
A exploração de recursos naturais não renováveis apresenta preocupações
macroeconômicas, políticas, sociais e ambientais que lhe impõem desafios consideráveis
em relação à elaboração de políticas públicas e definição de regimes jurídicos43.
Ainda que nenhuma dessas preocupações seja única ao setor de exploração de
recursos naturais não renováveis, porquanto podem ser verificadas – em algum grau – nos
demais setores da economia, a característica de disponibilidade finita destes recursos
confere uma dimensão própria a tais preocupações, que se tornam centrais44.

40

Curiosamente, como relata MCPHERSON, os recursos naturais não renováveis foram chamados por Lênin
de “os mais altos comandantes da economia”, como justificativa para a atuação estatal por meio de
participação direta na exploração de tais recursos. Cf. MCPHERSON, Charles. State Participation in the
Natural Resource Sectors. Evolution, Issues and Outlook. In: DANIEL, Philip; KEEN, Michael;
MCPHERSON, Charles (org.). The Taxation of Petroleum and Minerals: Principles, Problems and
Practice. Oxon: Routledge, 2010, p. 263.
41
Cf. MCPHERSON, Charles,op. cit., p. 264.
42
Cf. DANIEL, Philip; GOLDSWORTHY, Brenton; MALISZEWSKI, Wojciech; MESA PUYO, Diego;
WATSON, Alistair. Evaluating Fiscal Regimes for Resource Projects: An Example from Oil Development.
In: State Participation in the Natural Resource Sectors. Evolution, Issues and Outlook. In: DANIEL, Philip;
KEEN, Michael; MCPHERSON, Charles (org.). The Taxation of Petroleum and Minerals: Principles,
Problems and Practice. Oxon: Routledge, 2010, p. 187; MCPHERSON, Charles, op. cit., p. 264-265.
43
Cf. BOADWAY, Robin; KEEN, Michael. Theoretical Perspectives on Resource Tax Design. Maio,
2009, p.2.
44
Cf. BARNETT, Steven; OSSOWSKI, Rolando. Operational Aspects of Fiscal Policy in Oil-Producing
Countries. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation
and Implementation in Oil-Producing Countries. Washington DC: International Monetary Fund, 2003,
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A seguir serão apresentadas considerações específicas sobre as principais
preocupações dessa ordem, a saber: a volatilidade de preços e receitas, o paradoxo inerente
à abundância dos recursos naturais e a equidade intergeracional.

Ainda, como se discutirá no Capítulo II de forma detalhada, a exploração de
recursos naturais gera impactos ambientais e sociais, além de custos de infraestrutura,
notadamente para as comunidades nas quais as reservas de tais recursos situam-se.
No contexto das preocupações acima apontadas, os recursos não renováveis, como
se discutirá a seguir, demandam tratamento específico no âmbito das finanças públicas e
do direito financeiro, principalmente em relação às técnicas e aos regimes jurídicos de
arrecadação, repartição e aplicação das receitas decorrentes da exploração de tais recursos.

1.1.2

Volatilidade e Incertezas Inerentes às Receitas de Recursos Naturais Não
Renováveis

Ainda que incertezas sejam inerentes – em maior ou menor grau – a qualquer
atividade econômica, elas se manifestam de forma particularmente intensa na exploração
dos recursos naturais não renováveis45.
A primeira manifestação das referidas incertezas consiste nas próprias
características físicas dos recursos em tela. Enquanto em outros investimentos os possíveis

p.47-51.; DANIEL, Philip; KEEN, Michael; MCPHERSON, Charles. Introduction. In: DANIEL, Philip;
KEEN, Michael; MCPHERSON, Charles (org.). The Taxation of Petroleum and Minerals: Principles,
Problems and Practice. Oxon: Routledge, 2010, p. 1; 44 BOADWAY, Robin; KEEN, Michael. Theoretical
perspectives on resource tax design. In: DANIEL, Philip; KEEN, Michael; MCPHERSON, Charles (org.).
The Taxation of Petroleum and Minerals: Principles, Problems and Practice. Oxon: Routledge, 2010, p.
25-26; Cf. BAUNSGAARD, Thomas; POPLAWSKI-RIBEIRO, Marcos; RICHMOND, Virginia; e
VILLAFUERTE, Mauricio. Fiscal Frameworks for Resource Rich Developing Countries. IMF Staff
Discussion Note SDN/12/04. Washington: IMF, 2012, p. 5.
45
Cf. BAUNSGAARD, Thomas; POPLAWSKI-RIBEIRO, Marcos; RICHMOND, Virginia; e
VILLAFUERTE, Mauricio. op. cit., p. 5 e 18.; DANIEL, Philip; KEEN, Michael; MCPHERSON, Charles. ,
op. cit., p. 1; BOADWAY, Robin; KEEN, Michael. Theoretical perspectives on resource tax design. In:
DANIEL, Philip; KEEN, Michael; MCPHERSON, Charles (org.). The Taxation of Petroleum and
Minerals: Principles, Problems and Practice. Oxon: Routledge, 2010, p. 19-21; VENABLES, Anthony J..
Resource rents; when to spend and how to save. Oxford Centre for the Analysis of Resource Rich
Economies. 2010, p. 3.
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resultados e riscos são conhecidos antecipadamente de forma relativamente clara, no setor
de exploração daqueles recursos há um alto grau de incerteza de cunho geológico46.
Isso porque os recursos naturais não renováveis têm reservas físicas que, apesar de
estimadas de antemão, não podem ser mensuradas com exatidão quanto à sua dimensão e
ao seu potencial total de extração efetiva, sofrendo variações significativas ao longo do
tempo47. Essas variações são afetadas por desafios tecnológicos48, cotações internacionais
da commodity em questão, custos de exploração e políticas públicas49.
Veja-se, por exemplo, a questão da mensuração das reservas de petróleo, as quais,
apesar de intensamente exploradas por décadas, continuam, segundo algumas estimativas,
a guardar cerca de 70% de seus hidrocarbonetos, em virtude dos altos custos de extração
dos bolsões menos acessíveis de tais reservas50.
Uma segunda faceta das incertezas que cercam a exploração de recursos naturais
não renováveis, e que influenciam a análise das políticas de finanças públicas apropriadas,
consiste na volatilidade de preços ao longo da vida útil dos projetos de exploração das
reservas daqueles recursos 51 , preços estes que costumam ser cotados em mercados
internacionais de commodities52.
46

Cf. BAUNSGAARD, Thomas. A Primer on Mineral Taxation. IMF Working Papers. International
Monetary Fund. WP 01/139. Setembro, 2011, p. 05. Cf. tb. BONIN, Pierre-Yves. La Justice Internationale
et la Répartition des Ressources Naturelles. Québec: PUL – Presse de l’Université Laval, 2010, p. 46.
47
Cf. HOGAN, Lidsay; GODSWORTHY, Brenton. Petroleum Fiscal Regimes. Evolution and Challenges. In:
DANIEL, Philip; KEEN, Michael; MCPHERSON (org.). The Taxation of Petroleum and Minerals:
Principles, Problems and Practice. Oxon: Routledge, 2010, p. 123-124; e BOADWAY, Robin;
FLATTERS, Frank. The Taxation of Natural Resources. Working Papers. Policy Research Department, The
World Bank. Outubro, 1993, p.2; 47 Cf. SEARLE, Bob. Revenue Sharing, Natural Resources and Fiscal
Equalization. International Studies Program, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State
University. Working. Paper 04-16. Novembro, 2004, p. 13-14.
48
Cf. DANIEL, Philip; KEEN, Michael; MCPHERSON. Introduction. In: DANIEL, Philip; KEEN, Michael;
MCPHERSON (org.). The Taxation of Petroleum and Minerals: Principles, Problems and Practice.
Oxon: Routledge, 2010, p. 1.
49
Cf. BAUNSGAARD, Thomas; POPLAWSKI-RIBEIRO, Marcos; RICHMOND, Virginia; e
VILLAFUERTE, Mauricio, op. cit., p. 8.
50
Nos países em que a exploração de petróleo é menos avançada em termos tecnológicos, esse índice chega a
incacrditáveis 80%. Cf. MAUGERI, Leornado. Oil: The Next Revolution – The Unprecedented Upsurge
Of Oil Production Capacity And What It Means For The World. Belfer Center for Science and
International Affairs Discussion Paper no. 2012-10. Cambridge: Harvard University, 2012, p. 11.
51
Cf. NAKHLE, Carol, Petroleum Fiscal Regimes. Evolution and Challenges. In: DANIEL, Philip; KEEN,
Michael; MCPHERSON (org.). The Taxation of Petroleum and Minerals: Principles, Problems and
Practice. Oxon: Routledge, 2010, p. 112-114; HOGAN, Lidsay; GODSWORTHY, Brenton. Petroleum
Fiscal Regimes. Evolution and Challenges. In: DANIEL, Philip; KEEN, Michael; MCPHERSON (org.). The
Taxation of Petroleum and Minerals: Principles, Problems and Practice. Oxon: Routledge, 2010, p. 123-
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Esses movimentos de “montanha-russa”, conforme definidos por HOGAN e
STURZENEGGER, são comuns nas cotações internacionais de commodities, especialmente no
caso de recursos naturais não renováveis53.
Os ciclos de altas e quedas das cotações internacionais de recursos naturais não
renováveis, ademais, são pouco previsíveis 54 , levando a uma dificuldade em separar
flutuações temporárias de tendências

55

e impondo desafios de política fiscal aos

56

governos .
Na década passada pôde-se observar com nitidez a intensidade daquelas variações.
As cotações de diversas commodities não renováveis (e.g. petróleo, gás natural, cobre e
zinco), após atingirem seus picos entre 2006 e 2008 (picos estes superiores em mais de três
vezes aos valores registrados em 2001), com a expansão generalizada da economia global,

124; BERCOVICI, Gilberto. Direito Econômico do Petróleo e dos Recursos Minerais. São Paulo: Quartier
Latin, 2011, p. 33; BOADWAY, Robin; KEEN, Michael. Theoretical perspectives on resource tax design. In:
DANIEL, Philip; KEEN, Michael; MCPHERSON, Charles (org.). The Taxation of Petroleum and
Minerals: Principles, Problems and Practice. Oxon: Routledge, 2010, p. 19-21; Cf. OTTO, James M.
Mining Taxation in Developing Countries. Genebra: UNCTAD, 2000, p. 3. Disponível em:
http://r0.unctad.org/infocomm/diversification/cape/pdf/otto.pdf. Último acesso em: 15/08/2012; e
BAUNSGAARD, Thomas; POPLAWSKI-RIBEIRO, Marcos; RICHMOND, Virginia; e VILLAFUERTE,
Mauricio. Fiscal Frameworks for Resource Rich Developing Countries. IMF Staff Discussion Note
SDN/12/04. Washington: IMF, 2012, p. 4.
52
Cf. BOADWAY, Robin, SHAH, Anwar. Fiscal Federalism. Principles and Practice of Multiorder
Governance. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p. 212.
53
Cf. HOGAN, William; e STURZNEGGER, Federico. Preface. In: HOGAN, William; e STURZNEGGER,
Federico The Natural Resources Trap: Private Investment without Public Commitment. Cambridge:
MIT, 2010, p. xi.
54
A propósito, veja-se o exemplo da Venezuela. Refletindo as variações nas cotações internacionais, receitas
advindas da indústria do petróleo caíram de 27% do PIB, em 1996, para 12,5% do PIB em 1998 para depois
subir para 22,5%, em 2000. A mudança anual do preço do petróleo em apenas US$1 por barril está associada,
no contexto das finanças públicas da Venezuela, a uma variação próxima de 1% do PIB. Cf. BARNETT,
Steven; OSSOWSKI, Rolando. Operational Aspects of Fiscal Policy in Oil-Producing Countries. In: DAVIS,
Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation and Implementation in
Oil-Producing Countries. Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p. 59-60.
55
Cf. EIFERT, Benn; GELB, Alan; TALLROTH, Nils Borje. The Political Economy of Fiscal Policy and
Economic Management in Oil-Exporting Countries. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO,
Annalisa. Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing Countries. Washington DC:
International Monetary Fund, 2003, p. 84-85.
56
A queda de receitas deveria ser acompanhada de cortes no gasto público, medida esta que não se mostra
fácil, tampouco popular ou politicamente desejável, aos governos. Ademais, tais cortes podem levar ao
abandono de projetos relevantes, gerando perda de produtividade dos investimentos públicos. De outra parte,
se em tal circunstância não for realizado um reajuste de gastos públicos, a própria sustentabilidade fiscal do
país poderá ser duramente afetada. Cf. DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; DANIEL, James;
BARNETT, Steven. Stabilization and Saving Funds for Nonrenewable Resources. Occasional Paper 205.
Washington DC: International Monetary Fund, 2001, p. 4.
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sofreram quedas acentuadas a partir de 2009, ano que se intensificou a crise econômica
internacional57.
A volatilidade de preços é especialmente sentida no caso dos hidrocarbonetos, os
quais sofrem oscilações até dez vezes maiores do que outras commodities58. A título de
exemplo, a cotação internacional do barril de petróleo aumentou de pouco menos de
US$18,00 em 1998, para um recorde histórico de US$ 147,00 em meados de 2008; seis
meses depois, a mesma cotação despencou para US$ 40,0059.
Considerando-se que as reservas de recursos naturais não renováveis só podem ser
exploradas uma vez, o governo, para convertê-las em recursos financeiros, precisa atrair
investimentos que permitam que tais recursos atinjam os maiores valores possíveis60.
A propósito, as incertezas acima mencionadas, tanto de ordem geológica quanto de
mercado, trazem riscos inerentes que afetam, de forma direta e intensa, tanto a investidores
privados quanto o próprio governo61.
O grau de exposição do governo àquelas incertezas dependerá do tamanho e da
diversificação da economia nacional, bem como da adequação dos instrumentos de
finanças públicas relevantes no caso dos recursos naturais não renováveis, conforme se
examinará em detalhes adiante.
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Cf. VILLAFUERTE, Mauricio; LOPEZ-MURPHY, Pablo; OSSOWSKI, Rolando. Riding the Roller
Coaster: Fiscal Policies of Nonrenewable Resource Exporters in Latin America and the Caribbean. IMF
Working Paper. Fiscal Affairs Department. Novembro, 2010, p. 5.
58
Cf. EIFERT, Benn; GELB, Alan; TALLROTH, Nils Borje. The Political Economy of Fiscal Policy and
Economic Management in Oil-Exporting Countries. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO,
Annalisa. Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing Countries. Washington DC:
International Monetary Fund, 2003, p. 84-85.
59
Cf. HOGAN, William; e STURZNEGGER, Federico. Preface. In: The Natural Resources Trap: Private
Investment without Public Commitment. William Hogan e Federico Sturzenegger. Cambridge: MIT, 2010,
p. xi.
60
Cf. SUNLEY, Emil M.; BAUNSGAARD, Thomas; SIMARD, Dominique. Revenue from the Oil and Gas
Sector: Issues and Country Experience. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO, Annalisa.
Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing Countries. Washington DC:
International Monetary Fund, 2003, p. 153.
61
Cf. BAUNSGAARD, Thomas. A Primer on Mineral Taxation. IMF Working Papers. International
Monetary Fund. WP 01/139. Setembro, 2011, p. 17-20.
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Os investidores, principalmente no caso dos produtores, deparam-se com altos
riscos geológicos, ligados aos níveis da reserva explorada e à tecnologia necessária para tal
atividade62.
Investidores privados também podem ter de lidar com riscos políticos
(especialmente no caso de regimes potencialmente instáveis), bem como de eventuais
condutas públicas restritivas aos recursos naturais não renováveis (e.g., políticas de
redução de emissões de carbono)63.
Daí porquê, no setor sob análise, seja possível constatar que os investidores
privados frequentemente reivindicam medidas de garantia e segurança jurídica, de modo a
limitar a discricionariedade do Estado64.
Nesse contexto, há um conflito fundamental, entre as empresas exploradoras de
recursos naturais não renováveis e os governos, em relação à divisão de riscos e ganhos
com o setor. Ambas as partes querem maximizar os ganhos e transferir à outra parte os
riscos da atividade. Elaborar um sistema de finanças públicas apto a refletir o sopesamento
de tais interesses é vital para que os governos consigam auferir receitas públicas
significativas, ao mesmo tempo em que mantém o interesse dos potenciais investidores
privados65.
Outrossim, os formuladores de políticas públicas estarão, geralmente, menos bem
informados sobre as circunstâncias geológicas de todos os estágios de produção do que as
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Cf. KELLAS, Graham. Natural Gas. Experiences and Issues. In: DANIEL, Philip; KEEN, Michael;
MCPHERSON, Charles (org.). The Taxation of Petroleum and Minerals: Principles, Problems and
Practice. Oxon: Routledge, 2010, p. 166.
63
Cf. BOADWAY, Robin; KEEN, Michael. Theoretical perspectives on resource tax design. In: DANIEL,
Philip; KEEN, Michael; MCPHERSON, Charles (org.). The Taxation of Petroleum and Minerals:
Principles, Problems and Practice. Oxon: Routledge, 2010, p. 19-21; e HOGAN, Lidsay;
GODSWORTHY, Brenton. Petroleum Fiscal Regimes. Evolution and Challenges. In: DANIEL, Philip;
KEEN, Michael; MCPHERSON, Charles (org.). The Taxation of Petroleum and Minerals: Principles,
Problems and Practice. Oxon: Routledge, 2010,p. 123-124.
64
Cf. BERCOVICI, Gilberto. Direito Econômico do Petróleo e dos Recursos Minerais. São Paulo:
Quartier Latin, 2011, p. 326-327.
65
Cf. BAUNSGAARD, Thomas. A Primer on Mineral Taxation. IMF Working Papers. International
Monetary Fund. WP 01/139. Setembro, 2011, p. 01; e SUNLEY, Emil M.; BAUNSGAARD, Thomas;
SIMARD, Dominique. Revenue from the Oil and Gas Sector: Issues and Country Experience. In: DAVIS,
Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation and Implementation in
Oil-Producing Countries. Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p. 153-154.
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empresas particulares que atuam no setor, especialmente nos países emergentes 66 . Essa
assimetria de informação torna a arrecadação de receitas do setor mais complexa do que
seria em outros casos, já que as empresas, desejando pagar menos tributos e royalties, não
se veem incentivadas em compartilhar informações com o governo67.
Os formuladores de políticas públicas podem mitigar tal assimetria ao promover
pesquisas geológicas e adquirir expertises específicas ao setor. As assimetrias, contudo,
tendem a permanecer, especialmente em países menos desenvolvidos, os quais geralmente
não possuem expertise doméstico comparável ao das empresas multinacionais68.
As considerações sobre incertezas acima apresentadas foram bem aplicadas em
recente estudo do italiano MAUGERI, publicado em junho de 2012 pelo Centro Belfer para
Ciência e Relações Internacionais da Universidade de Harvard. Contrariando incontáveis
projeções alarmistas de que o ápice da produção mundial de petróleo já teria sido atingido,
este estudo traçou um prognóstico, para as próximas décadas, de aumento sem precedentes
daquela produção, a qual atingiria um resultado de oferta excedente em relação à demanda
(ocasionando uma significativa queda na cotação internacional do barril de petróleo)69.

No mencionado estudo, MAUGERI observa que investimentos crescentes e recentes
inovações tecnológicas passaram a permitir a exploração de gigantescas fontes não
convencionais de petróleo, com destaque para a área do pré-sal no Brasil e o xisto
betuminoso nos EUA e areia betuminosa no Canadá70.

Não obstante, o mesmo especialista apresenta uma importante ressalva, qual seja, a
de que fatores geopolíticos imprevisíveis (como uma retração drástica da economia
chinesa, uma crise econômica internacional duradoura ou uma guerra envolvendo um
66

Cf. COLLIER, Paul. Principles of Resource Taxation for Low-Income Countries. In: DANIEL, Philip;
KEEN, Michael; MCPHERSON, Charles. The Taxation of Petroleum and Minerals: Principles, Problems
and Practice. Nova Iorque: Routledge, 2010, p.75-86.
67
Cf. VENABLES, Anthony J.. Resource rents; when to spend and how to save. Oxford Centre for the
Analysis of Resource Rich Economies. 2010, p. 3; e BOADWAY, Robin; KEEN, Michael. Theoretical
Perspectives on Resource Tax Design. Maio, 2009, p.13.
68
Cf. Ibidem p.13.
69
Cf. MAUGERI, Leornado. Oil: The Next Revolution – The Unprecedented Upsurge Of Oil Production
Capacity And What It Means For The World. Belfer Center for Science and International Affairs
Discussion Paper no. 2012-10. Cambridge: Harvard University, 2012, p. 11.
70
Na projeção constante do mencionado estudo, México, Irã, Reino Unido e Noruega seriam os únicos países
a sofrer redução na produção de petróleo no ano de 2020, em comparação à produção atual. Cf. Ibidem , p. 2.
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grande produtor mundial, como o Irã) podem causar aumentos abruptos de preços no
mercado internacional de commodities energéticas, revertendo – ou, ao menos,
interrompendo por certo período –tal tendência de crescimento de produção do petróleo71.

Esse ilustrativo estudo de caso do setor do petróleo apenas realça o que dissemos
acima, quanto ao fato de a exploração de recursos naturais não renováveis ser cercada de
significativas incertezas relacionadas à dificuldade de mensuração das reservas destes
recursos, à volatilidade de preços e às características, geológicas, tecnológicas e
geopolíticas que lhe são inerentes.

Esse conjunto de incertezas traz implicações relevantes para a arrecadação, a
repartição federativa e a aplicação das receitas públicas de recursos naturais não
renováveis72, conforme se discutirá adiante.

1.1.3

Paradoxo da Abundância: A “Maldição dos Recursos Naturais”

A literatura especializada observa que a presença de grandes reservas de recursos
naturais poderia ser considerada como um benefício duvidoso aos países em que são
encontradas, conforme se explicará abaixo.
Em um ambicioso estudo empírico comparativo, que analisou dados de 95 países
entre os anos de 1970 e 1990, SACHS e WARNER observaram que, surpreendentemente,
países ricos em recursos naturais apresentaram crescimento econômico inferior ao dos
demais países73.
71

Na projeção constante do mencionado estudo, México, Irã, Reino Unido e Noruega seriam os únicos países
a sofrer redução na produção de petróleo no ano de 2020, em comparação à produção atual. Cf. MAUGERI,
Leornado. Oil: The Next Revolution – The Unprecedented Upsurge Of Oil Production Capacity And
What It Means For The World. Belfer Center for Science and International Affairs Discussion Paper no.
2012-10. Cambridge: Harvard University, 2012, p. 2.
72
Cf. BARNETT, Steven; OSSOWSKI, Rolando. Operational Aspects of Fiscal Policy in Oil-Producing
Countries. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation
and Implementation in Oil-Producing Countries. Washington DC: International Monetary Fund, 2003,
p.47-51.
73
O estudo em questão considerou a relação entre os dados mensurados e outras variáveis relevantes, como
taxa de investimento, transparência, eficiência das instituições governamentais e capital humano acumulado.
Cf. SACHS, Jeffrey D; e WARNER, Andrew M. Natural Resource Abundance and Economic Growth.
Cambridge: Harvard Institute for International Development / Center for International Development, 1997, p.
2 e 26. Disponível em: http://naturalresourcecharter.org/sites/default/files/Sachs,%20Warner%20-
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Não se trata, como os próprios autores acima citados reconhecem, de um fenômeno
novo. A história econômica apresenta incontáveis exemplos de países pobres em recursos
naturais que se sobressaem em relação a seus pares que têm vastas reservas de tais
recursos. De fato, no séc. XVII, a Holanda, desprovida de recursos naturais, apresentou
maior pujança econômica do que a Espanha, inundada pelo ouro e pela prata de suas
colônias. Nos séculos XIX e XX, a Suíça e o Japão também se sobressaíram apesar de não
contarem com tais recursos, o oposto do que ocorreu com a Rússia. Por fim, nas décadas
finais do séc. XX as estrelas da performance econômica internacional foram os países do
Sudeste Asiático, sem reservas próprias valiosas de recursos naturais, ao passo em que
economias com enorme potencial de petróleo, como o México, a Noruega e a Venezuela,
enfrentaram intensas recessões74.
Ainda que não seja novidade sob o ponto de vista histórico, a correlação negativa
entre abundância de recursos naturais e performance econômica, constatada em análises
empíricas comparativas, apresenta-se como um “quebra-cabeça conceitual”75.
Com efeito, partindo-se da tradicional premissa de que os recursos naturais
aumentam a riqueza e o poder de compra do país que os explora, seria de se esperar que
grandes reservas de tais recursos também implicassem maiores taxas de investimento e
crescimento econômico, exatamente o contrário do que se observa na prática em muitos
casos76.
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Não à toa, esse aparente paradoxo da abundância de recursos naturais77 passou a ser
conhecido como a “Maldição dos Recursos Naturais”78. Trata-se de processo complexo,
por meio do qual a referida abundância de recursos naturais transforma-se em estagnação
econômica, desperdício de receitas, corrupção e conflitos internos79.
Essa “maldição”, inserida no âmbito da exploração de recursos naturais, tem raízes
essencialmente humanas, decorrentes dos vícios dos governantes na gestão das receitas de
tais recursos80.

Os efeitos perversos da Maldição dos Recursos Naturais podem ser facilmente
verificados por meio da análise do desempenho econômico de inúmeros países
dependentes de recursos naturais 81, tais como, Colômbia, Venezuela, Angola, países da
região do Magreb (na África), Irã e Iraque, dentre outros82.
De forma correlata, os países afetados por esse fenômeno costumam apresentar
problemas de desenvolvimento social 83 . A propósito, conforme indica ROSS, diversos
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Cf. BACON, Robert; TORDO, Silvana. Experiences with Oil Funds: Institutional and Financial
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Aspects of Fiscal Policy in Oil-Producing Countries. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando;
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países ricos em recursos naturais têm piores taxas de mortalidade infantil do que os seus
pares84.
Nesse ponto, parece oportuno apresentar uma breve distinção entre crescimento
econômico e desenvolvimento. Conforme ensina NUSDEO, ainda que ambos os casos haja
variação positiva PIB, no caso do desenvolvimento econômico esta variação associa-se a
profundas alterações em toda a estrutura do país envolvido, implicando uma série de
modificações de ordem não apenas econômica, mas também cultural, política, psicológica
e, acima de tudo, social. São estas modificações que respondem pela sustentabilidade do
processo, porquanto em cada uma de suas fases criar-se-ão condições para que ele continue
se manifestando nas fases seguintes. De outra parte, o mero crescimento econômico
compreende o aumento da disponibilidade de bens e serviços, sem que este aumento
implique uma mudança estrutural e qualitativa da economia nacional, em um movimento
transitório e sem condições de se sustentar por si próprio85.
Apesar de não haver unanimidade em relação às causas e à real dimensão do
fenômeno da Maldição dos Recursos Naturais, a doutrina tradicionalmente apresenta
quatro fundamentos econômicos que podem lhe servir de “gatilho”, conforme se explicará
a seguir.
O primeiro fundamento econômico do fenômeno em tela diria respeito às ligações
pouco desenvolvidas entre o setor de recursos naturais e os demais setores da economia.
De fato, o setor de exploração de recursos naturais, ao realocar fatores de produção de
outros setores econômicos (especialmente o industrial), pode gerar riquezas de forma
independente destes últimos setores, que acabam sob risco de sofrer retração86.
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Cf. BACON, Robert; TORDO, Silvana. Experiences with Oil Funds: Institutional and Financial
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O segundo fundamento econômico da Maldição dos Recursos Naturais seria a
instabilidade do mercado internacional de commodities. A já aludida volatilidade dos
preços deste mercado, especialmente quanto aos recursos naturais não renováveis, traz
enorme dificuldade à administração macroeconômica e orçamentária das receitas
decorrentes de tais recursos87. Nesse passo, estas receitas sujeitam-se a ciclos de expansão
intensa e quedas bruscas (boom-bust cycles), implicando como consequência desperdícios
no gasto governamental e endividamento público excessivo88.
Já o terceiro elemento, apontado por BARNETT e OSSOWSKI, consiste nas políticas
pro-cíclicas comumente adotadas pelos países ricos em recursos naturais não renováveis,
por meio das quais os impulsos fiscais expansionistas e contracionistas são diretamente
associados às flutuações das receitas de tais recursos89.
Por fim, a quarta manifestação da Maldição dos Recursos Naturais é a chamada
“Doença Holandesa”, cujo sintoma consiste nos impactos adversos, gerados pela
apreciação cambial, sobre os demais setores da economia. Esta apreciação cambial é
causada pelo crescimento desmedido de gastos públicos pautados nas receitas de recursos
naturais não renováveis, em um contexto de aumento das exportações destes recursos e
investimentos externos intensos no setor em tela90.
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Michale L. The Political Economy of the Resource Curse. In: World Politics, vol. 51, 1999, p. 298.
88
Cf. Ibidem. p. 09.
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Cf. BARNETT, Steven; OSSOWSKI, Rolando. Operational Aspects of Fiscal Policy in Oil-Producing
Countries. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation
and Implementation in Oil-Producing Countries. Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p.
60-61.
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Cf. ROSS, Michael L. The Political Economy of the Resource Curse. In: World Politics, vol. 51, 1999, p.
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Aspectos Fiscais e Federativos. In: Revista do BNDES, vol. 15, n. 30, 2008, p. 234; DABÁN, Teresa;
HÉLIS, Jean-Luc. Op. Cit., p. 08; VILLAFUERTE, Mauricio; LOPEZ-MURPHY, Pablo; OSSOWSKI,
Rolando. Riding the Roller Coaster: Fiscal Policies of Nonrenewable Resource Exporters in Latin America
and the Caribbean. IMF Working Paper. Fiscal Affairs Department. Novembro, 2010, p. 6; BACON,
Robert; TORDO, Silvana. Experiences with Oil Funds: Institutional and Financial Aspects. Energy
Sector Management Assistance Program (ESMAP). World Bank. Junho, 2006, p. 3; DAVIS, Jeffrey;
OSSOWSKI, Rolando; DANIEL, James; BARNETT, Steven. Stabilization and Saving Funds for
Nonrenewable Resources. Occasional Paper 205. Washington DC: International Monetary Fund, 2001, p. 67; BAUNSGAARD, Thomas. A Primer on Mineral Taxation. IMF Working Papers. International Monetary
Fund. WP 01/139. Setembro, 2011, p. 24.
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Esse fenômeno foi batizado pelos economistas em alusão aos efeitos, à indústria da
Holanda, das descobertas de grandes depósitos de gás natural no Mar do Norte na década
de 1960. A exploração destas reservas levou a uma valorização cambial que prejudicou a
indústria daquele país, reduziu a renda nacional91 e aumentou o desemprego92.
A valorização cambial decorrente da Doença Holandesa93 pode gerar aumento dos
preços domésticos (acompanhado de consequente pressão inflacionária) e mudanças na
alocação de capital e trabalho, resultando em redução da competitividade no mercado
internacional (especialmente na agricultura e na indústria, implicando queda na oferta de
emprego nestes setores), assim como culminando em possíveis processos de
desindustrialização e de bolhas especulativas no setor imobiliário94.
Esse efeito pode ser ilustrado pelo estudo de caso da Nigéria, que, em função do
crescimento exponencial do setor petrolífero na década de 1960 sofreu desvalorização
cambial brutal, causando estagnação dos setores agrícola e industrial, bem como alta
redução nas ofertas de emprego nestes setores95.
Não obstante os estudos fundados em evidências empíricas, o tema sob análise vem
acompanhado de intensa polêmica, especialmente pelo fato de que qualquer tentativa de
generalizar experiências entre países, os quais obviamente não formam um todo
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Cf. BERCOVICI, Gilberto. Direito Econômico do Petróleo e dos Recursos Minerais. São Paulo:
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How Should States Manage the Distributive Aspects of Mineral Wealth?. Prepared for “Escaping the
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e VILLAFUERTE, Mauricio; LOPEZ-MURPHY, Pablo; OSSOWSKI, Rolando. Riding the Roller Coaster:
Fiscal Policies of Nonrenewable Resource Exporters in Latin America and the Caribbean. IMF Working
Paper. Fiscal Affairs Department. Novembro, 2010, p. 6.
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homogêneo, pode acabar ignorando suas amplas diferenças econômicas, fiscais e políticas,
bem como os distintos graus de dependência de recursos naturais a que se submetem96.
A propósito, além dos fundamentos econômicos, a literatura observa que a
Maldição dos Recursos Naturais também pode ser desencadeada por nocivos processos
político-econômicos, tanto de forma isolada quanto em comunhão com os fatores
econômicos. Segundo ROSS esses processos seriam, essencialmente, os seguintes: (i) falta
de planejamento dos governos diante de grandes descobertas de recursos naturais; (ii)
enfraquecimento de instituições do Estado; e (iii) influência de grupos de poder que
defendem políticas inadequadas ao crescimento econômico97.
De fato, como adverte BERCOVICI, as explicações puramente econômicas ao
fenômeno da Maldição dos Recursos Naturais ignoram aspectos institucionais importantes.
Segundo o autor, as commodities “não criam ou destroem nada sozinhas”. É a utilização
das rendas geradas em momentos de alta de preços que determina os caminhos de crise ou
desenvolvimento econômico de um país98.
Corroborando essa advertência, podem ser apontados diversos casos de países (com
variados graus de industrialização e desenvolvimento econômico-social) que, apesar de
terem economias com grande representatividade de recursos naturais, não sofreram os
efeitos da maldição em tela, com destaque para Estados Unidos, Canadá, Islândia, Malásia,
Chile, Botsuana, Austrália, Gana, Namíbia e Noruega99.
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Em que pese o fato de inexistirem antídotos genéricos à Maldição dos Recursos
Naturais, aplicáveis a qualquer país, os estudos empíricos demonstram que as condições
econômicas e institucionais anteriores às receitas do setor são altamente relevantes para
preveni-la. A contrario sensu, países com arranjos institucionais fracos, estruturas políticas
e condições econômicas ruins estão mais propensos a falhar nessa tarefa100.
Outrossim, os efeitos daquela maldição podem ser evitados – ou, ao menos,
mitigados, por meio de uma série de medidas fiscais, conforme se explicará a seguir101.
Primeiramente, o aumento de gastos públicos financiados pelas receitas de recursos
naturais não renováveis parece ser uma das causas a exacerbar o cenário da Maldição dos
Recursos Naturais. Assim, caso o governo, ao invés de gastar, passe a poupar parte desses
recursos, “esterilizando-os” com investimentos no exterior, as pressões para a valorização
do câmbio (que levam aos sintomas da já referida Doença Holandesa) serão menores e a
capacidade de absorção destas receitas restará facilitada102.
Em segundo lugar, deve-se apontar a necessidade de adoção de uma política fiscal
prudente, definida em médio prazo em torno de um déficit sustentável dos setores
econômicos não ligados à exploração de recursos naturais (non-resource deficit).
Semelhante política fiscal auxiliaria a prevenção dos efeitos da Doença Holandesa, bem
como as altas e quedas associadas aos ciclos de preços deste setor e o excessivo
endividamento. Além disso, permite a construção de uma reserva de recursos que poderia
ser usada para amortecer as quedas bruscas de receitas103.
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Ainda, merece destaque o desenvolvimento de um bom aparato institucional, que
estimule o desenvolvimento de políticas públicas de longo prazo e evite a propagação de
uma mentalidade “rentista” (rentier mentality)
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. Para tanto, os elaboradores e

administradores das políticas públicas, bem como os demais atores sociais relevantes,
precisam se comprometer com um uso sustentável, eficiente e transparente das receitas
geradas pelo setor de recursos naturais não renováveis. Ademais, devem ser encorajadas a
adoção de mecanismos de responsabilidade fiscal, planejamento orçamentário e
disponibilização de meios para que os próprios cidadãos controlem o uso dessas receitas105.
Qualquer que seja a real dimensão da Maldição dos Recursos Naturais, portanto, a
compreensão desse fenômeno realça a importância das finanças públicas e do direito
financeiro para a promoção de práticas de arrecadação e aplicação das receitas daqueles
recursos que, além de evitar que tal maldição seja desencadeada, possam representar uma
grande oportunidade de desenvolvimento econômico e social.
Com efeito, os especialistas, apesar de divergirem quanto às causas e à real
dimensão da Maldição dos Recursos Naturais, apontam de forma unânime que, se tais
preceitos de arrecadação e aplicação de receitas públicas forem observados, essa maldição
pode ser transformada em “benção” da natureza106.
Nesse passo, as medidas de supressão ou contenção dos efeitos da Maldição dos
Recursos Naturais acima apontadas, bem como outras iniciativas de boa gestão das receitas
públicas decorrentes destes recursos, serão examinadas com detalhes no Capítulo III.
Essa discussão, como se verá, tem sua relevância intensificada pelas preocupações
decorrentes das enormes reservas do pré-sal, cenário em que se deve possibilitar o
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aproveitamento de tamanha riqueza sem que isso implique sofrer os impactos provocados
pela citada maldição107.

1.1.4

Equidade Intergeracional

Uma interessante fábula irlandesa, transmitida oralmente desde tempos imemoriais,
narra a história de um pobre fazendeiro local que descobriu que sua terra era rica em turfa,
um combustível de origem vegetal muito usado em séculos passados. Consciente de que
essa reserva um dia se esgotaria e preocupado com o futuro de seus descendentes, resolveu
explorá-la com prudência, de forma que cada geração futura tivesse uma parte da reserva
assegurada e também pudesse aproveitar os benefícios dessa riqueza. Então, aquele
fazendeiro calculou aproximadamente o quanto de turfa tinha em seu terreno, projetou
mais ou menos o montante que cada geração precisaria utilizar para levar uma vida
confortável e dividiu sua terra em vários pedaços, cada qual para uma das gerações.
Controlando-se para não explorar mais turfa do que sua parte permitia e convencendo seus
filhos a fazerem a mesma coisa, esta tradição foi passada para as gerações seguintes. Até
que um dia, a exploração de turfa teve de ser interrompida; a disponibilidade de novos
combustíveis melhores no mercado levou a turfa – ainda presente em grande quantidade no
terreno da família – a perder seu valor econômico. A partir de então, os descendentes que
sofreram com o colapso decepcionaram-se com seus ancestrais com a mesma intensidade
que o fariam se estes tivessem sido gananciosos, explorando todo o recurso natural de sua
propriedade sem pensar nas gerações futuras108.
Essa fábula ilustra bem o dilema inerente aos recursos naturais não renováveis, qual
seja, quanto destes recursos deve ser explorado no presente e quanto deve ser preservado
para as gerações vindouras.
O dilema em tela insere-se nos ideais de desenvolvimento humano justo, o qual,
englobando a preservação do meio ambiente, tem como pilar a equidade entre gerações
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(“equidade intergeracional”), com projeções relevantes no âmbito das finanças públicas e
do direito financeiro109.
A noção de equidade intergeracional, já explorada há mais de quatro décadas por
RAWLS em sua clássica obra A Theory of Justice 110 , consiste, de modo geral, em uma
preocupação de justiça intertemporal, que busca atribuir às pessoas de uma determinada
época a responsabilidade de considerar os interesses das pessoas que as sucederão111.
Consoante ensina BONIN, diretor do departamento de filosofia da Universidade de
Québec à Trois-Rivières, os valores ínsitos à equidade intergeracional podem ser
sintetizados no seguinte postulado: cada geração deve envidar todos os esforços possíveis
para deixar àquela que a sucede condições de vida iguais ou equivalentes àquelas das quais
pôde se beneficiar112.
No contexto das finanças públicas relacionadas aos recursos naturais não
renováveis, a equidade intergeracional deve ser vista sob duas óticas, quais sejam, (i) a da
decisão sobre o ritmo de exploração dos recursos, a ser abordada abaixo, e (ii) a da
aplicação das receitas públicas auferidas com tal exploração, a ser examinada no Capítulo
III.
Quanto ao primeiro aspecto, resta evidente que o uso presente de determinada
reserva de recursos naturais não renováveis traz como consequência inafastável a
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impossibilidade de nossos descendentes terem acesso à mesma reserva, reduzindo-se assim
as reservas líquidas de riqueza de um país para as futuras gerações113.
A preocupação com os nefastos efeitos intertemporais da exploração irrestrita de
recursos naturais exauríveis, sem consideração às gerações futuras, já se manifestava no
artigo seminal de HOTELLING, publicado em 1931114.
Daí a designação de “hotelling rent” (preço de Hotelling, em tradução livre),
adotada na literatura especializada para descrever, em termos econômicos, as proposições
teóricas de que o custo marginal, ao qual o benefício da extração é comparado em termos
ótimos, deve refletir não apenas o custo de produção corrente, mas um custo de
oportunidade decorrente da impossibilidade de realizar futuras extrações115.
As formulações sobre a dimensão de equidade intergeracional da exploração de
recursos naturais foram sistematizadas na década de 1970 por SOLOW116 e HARTWICK117,
que se debruçaram sobre os estudos da eficiência econômica na conversão ótima de
recursos naturais exauríveis em capital para as futuras gerações.
Naquela década, marcada pelos choques do petróleo, ampliou-se a discussão sobre
o quanto um Estado deveria preservar de seus recursos não renováveis, seja como forma de
poupança deste recurso para seu próprio uso corrente, seja como forma de manter riquezas
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Exhaustible Resources. In: The Journal of Political Economy, vol. 39, nº 2, 1931, p. 137-140.
115
Cf. BOADWAY, Robin; KEEN, Michael. Theoretical perspectives on resource tax design. In: DANIEL,
Philip; KEEN, Michael; MCPHERSON, Charles (org.). The Taxation of Petroleum and Minerals:
Principles, Problems and Practice. Oxon: Routledge, 2010, p. 25-26.
116
Cf. SOLOW, Robert M. Integenerational Equity and Exhaustible Resources. In: The Review of
Economic Studies, vol. 41, 1974, p. 29-45.
117
Cf. HARTWICK, John M. Intergenerational Equity and the Investing of Rents from Exhaustible
Resources. In: The American Economic Review, vol. 67, no 5, 1977, p. 972-974.
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a futuras gerações, as quais não possuem qualquer voz ativa na tomada de decisões
atual118.
Ademais, como ressalta BONIN, os danos ambientais gerados pela exploração de
recursos naturais, por implicarem ônus que afetarão as gerações futuras, também devem ser
levados em conta na avaliação dos custos e benefícios intergeracionais de tal exploração119.
Essas preocupações implicam relevantes preocupações de justiça intertemporal em
relação aos resultados que a exploração de recursos naturais pode causar para as gerações
vindouras, consoante adverte WESTIN120.
As ponderações sobre a justiça entre gerações, por óbvio, revestem-se de alta
complexidade. Com efeito, de acordo com RAWLS, qualquer teoria ética que procure
estabelecer parâmetros claros para determinar quais condutas conformam-se a esta ideia de
justiça sujeitar-se-á a testes severos, se não impossíveis121.
De qualquer modo, conforme ensina aquele filósofo norte-americano, pessoas de
diferentes gerações têm direitos e obrigações recíprocos da mesma forma que pessoas
contemporâneas, motivo pelo qual a geração presente não pode desconsiderar as gerações
futuras em suas ações122.
Assim, em que pese a complexidade acima apontada, parece correto afirmar que o
ritmo de exploração dos recursos naturais não renováveis de um determinado país deve ser
ditado em conformidade com a capacidade que este país manifesta para utilizar as
respectivas receitas da exploração em benefício da população, tanto em relação a geração
presente quanto às gerações futuras123.
118

Cf. SOLOW, Robert M.. On the Intergenerational Allocation of Natural Resources. In: The Scandinavian
Journal of Economics, Vol. 88, No. 1, Growth and Distribution: Intergenerational Problems. (Mar., 1986),
p. 141.
119
Cf. BONIN, Pierre-Yves. La Justice Internationale et la Répartition des Ressources Naturelles.
Québec: PUL – Presse de l’Université Laval, 2010, p. 128.
120
Cf. WESTIN, Richard A. Intergenerational Equity and Third World Mining. In: University of
Pennsylvania Journal of International Business Law, vol. 13, nº, 1992, p. 197
121
Cf. RAWLS, John. A Theory of Justice. ed. revisada. Cambridge: Harvard University, 1999, p. 253.
122
Cf. Ibidem., p. 253.
123
Cf. STIGLITZ, Joseph E. Making Natural Resources into a Blessing rather than a Curse. In: Covering
Oil: A reporter’s Guide to Energy and Development. Nova Iorque: Revenue Watch – Open Society
Institute,
2005,
p.
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Por óbvio, tal capacidade sofrerá a influência de diversos fatores, a começar pela
evolução da tecnologia e da própria realidade do mercado. A fábula irlandesa narrada no
início deste subitem evidencia de forma clara essa questão, ao tratar dos efeitos
intergeracionais da substituição da turfa, outrora extremamente valiosa, por outros
combustíveis que a tornaram obsoleta. Semelhantes evoluções foram constatadas em
outros períodos da história, com destaque para o exponencial crescimento da utilização do
petróleo em lugar do carvão no século retrasado124.
Sobre a deliberação acerca do ritmo de exploração dos recursos, ademais, recairão
preocupações concernentes às futuras previsões de preços (ainda que incertos e voláteis), à
recepção da commodity no mercado, à incerteza sobre o sucesso da exploração da jazida,
aos custos industriais e regionais que priorizar o setor pode trazer (especialmente sobre as
indústrias de alto potencial tecnológico e de inovação) e às consequências ambientais,
sociais e culturais125.
Para que se mitiguem os potenciais efeitos danosos da exploração de recursos
naturais não renováveis, em termos de equidade intergeracional, podem ser adotadas
medidas de redução do consumo destes recursos, bem como realizados investimentos na
pesquisa de recursos substitutos 126 , de modo a evitar o resultado – moralmente e
eticamente criticável – de submeter as gerações futuras a condições de vida desprovidas de
acesso a tais recursos e marcadas por problemas ambientais severos127.

http://www2.gsb.columbia.edu/faculty/jstiglitz/download/2005_Covering_Oil.pdf. Último acesso em:
15/08/2012; e BOADWAY, Robin; SHAH, Anwar. Fiscal Federalism. Principles and Practice of
Multiorder Governance. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p. 211. No limite, conforme alerta
COLLIER, caso não haja capacidade governamental para a adequada administração das receitas de recursos
naturais em um dado momento, o melhor seria dexiar estes recursos inexplorados até que tal problema seja
equacionado; o professor britânico chama essa preocupação de “problema do compromisso” (commitment
problem). Cf. COLLIER, Paul. Principles of Resource Taxation for Low-Income Countries. In: DANIEL,
Philip; KEEN, Michael; MCPHERSON, Charles (eds.). The Taxation of Petroleum and Minerals:
Principles, Problems and Practice. Nova Iorque: Routledge, 2010, p.77.
124
Cf. HANESSON, Rögnvaldur. Investing for Sustentability: The Management of Mineral Wealth.
Norwell: Kluwer, 2001, p. 3.
125
Cf. BOADWAY, Robin; SHAH, Anwar. Fiscal Federalism. Principles and Practice of Multiorder
Governance. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p. 218-219.
126
Cf. BONIN, Pierre-Yves. La Justice Internationale et la Répartition des Ressources Naturelles.
Québec: PUL – Presse de l’Université Laval, 2010, p. 139.
127
Cf. WESTIN, Richard A. Intergenerational Equity and Third World Mining. In: University of
Pennsylvania Journal of International Business Law, vol. 13, nº, 1992, p. 199.
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Por fim, como se adiantou, as demandas concorrentes das gerações presentes e
futuras devem ser consideradas para que atendam ao postulado da equidade
intergeracional 128 . Deve-se atentar, nesse aspecto, às questões atinentes à aplicação das
receitas públicas auferidas com a exploração de recursos naturais não renováveis,
especialmente no que diz respeito ao dilema entre gastá-las e poupá-las. Estas questões,
como se disse acima, serão abordadas ao longo do Capítulo III da presente tese.
Uma vez discutidos os impactos da equidade intergeracional sobre a decisão do
ritmo de exploração dos recursos naturais não renováveis, deve-se passar a examinar como
o nível de participação pública sobre as receitas petrolíferas poderá ser estipulado, bem
como quais instrumentos fiscais serão escolhidos para permitir esta participação 129 . A
análise destes pontos será apresentada e discutida no próximo item.

1.2 ARRECADAÇÃO DE ROYALTIES DE RECURSOS NATURAIS

1.2.1

Rendas Econômicas e Estruturação de Sistemas Fiscais para Receitas de
Recursos Naturais Não Renováveis

Os recursos naturais não renováveis representam uma fonte potencial de receitas
para seus proprietários, receitas estas que decorrem da capacidade que tais recursos têm de
gerar a chamada “renda econômica” (economic rent)130.
De forma simplificada, o conceito de economic rent consiste no pagamento pelo
uso de um recurso com oferta limitada, sendo mensurado pela diferença entre as receitas
brutas obtidas com a venda deste recurso e o custo econômico de explorá-lo131.
128

Cf. BOADWAY, Robin; SHAH, Anwar. Fiscal Federalism. Principles and Practice of Multiorder
Governance. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p. 218-219.
129
Cf. Ibidem., p. 219-220.
130
Nesse contexto, as rendas econômicas por vezes são desginadas “rendas de recursos naturais” na
literatura. Cf. ANDERSON, George. Fiscal Federalism: A Comparative Introduction. Toronto: Oxford
University Press, 2010, p. 42.
131
Cf. HARRISS, Lowell. Nonrenewable Exhaustible Resources and Property Taxation: Selected
Observations. In: MOSS, Laurence S. (ed.). Natural Resources, Taxation and Regulation: Unusual
Perspectives on a Classic Topic. Oxford: Blackwell, 2006, p. 222; e MCKENZIE, Kenneth J. Fiscal
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O referido custo econômico será igual ao custo de oportunidade dos insumos, do
trabalho e do capital empregados na atividade de exploração do respectivo recurso; este
custo de oportunidade, por seu turno, será o retorno que poderia ter sido obtido caso os
insumos, o capital e o trabalho fossem alocados em outra atividade econômica132.
No caso dos recursos naturais não renováveis, é exatamente a sua característica de
exauribilidade que resulta na geração de rendas econômicas por ocasião da extração. 133.
Cabe notar, nesse ponto, que a titularidade dos recursos naturais varia conforme os
costumes e as leis de cada país, podendo ser atribuída a comunidades tradicionais (como as
indígenas), ao Estado ou mesmo a indivíduos134.
Nesse contexto, nos países em que os recursos naturais não renováveis são de
titularidade do Estado, as rendas econômicas consistem em relevante instrumento de
geração de receitas públicas135 originárias136.
Para tanto, o governo pode explorar os recursos naturais diretamente (através de
empresas estatatais ou mediante joint ventures com empresas privadas) ou conceder
direitos de uso da propriedade de tais recursos a agentes privados, recebendo, neste último
caso, alguma prestação em troca137.

Federalism and the Taxation of Nonrenewable Resources. In: BIRD, Richard; VAILLANCOURT, François
(eds.). Perspectives on Fiscal Federalism. Washington: World Bank, 2006, p. 247; BOADWAY, Robin;
KEEN, Michael. Theoretical Perspectives on Resource Tax Design. Maio, 2009, p. 4; e BAUNSGAARD,
Thomas. A Primer on Mineral Taxation. IMF Working Papers. International Monetary Fund. WP 01/139.
Setembro, 2011, p. 05.
132
Cf. MCKENZIE, Kenneth J, op. cit., p. 247.
133
Cf. BAUNSGAARD, Thomas. op. cit., p. 05.
134
Cf. SEARLE, Bob. Revenue Sharing, Natural Resources and Fiscal Equalization. International Studies
Program, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University. Working. Paper 04-16.
Novembro, 2004, p. 14-15.
135
Cf. HARRISS, Lowell. Nonrenewable Exhaustible Resources and Property Taxation: Selected
Observations. In: MOSS, Laurence S. (ed.). Natural Resources, Taxation and Regulation: Unusual
Perspectives on a Classic Topic. Oxford: Blackwell, 2006, p. 223; e BOADWAY, Robin; SHAH, Anwar.
Fiscal Federalism. Principles and Practice of Multiorder Governance. Cambridge: Cambridge University
Press, 2009, p. 207-208.
136
As receitas públicas originárias, conforme se explicará de forma detalhada adiante, são aquelas que
decorrem de riquezas geradas pela exploração econômica do patrimônio do Estado.
137
Cf. BOADWAY, Robin; SHAH, Anwar. Op. Cit., p. 207.
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No âmbito da segunda hipótese (i.e., de concessão de direitos de exploração aos
particulares), tendo em vista as peculiaridades dos recursos naturais não renováveis, já
examinadas nos itens anteriores, justifica-se a adoção de instrumentos diferenciados de
finanças públicas para que as rendas econômicas destes recursos sejam adequadamente
apropriadas e aplicadas pelos governos138.
A geração de receitas públicas de recursos naturais não renováveis sustenta-se em
pilares de equidade e de eficiência, consoante se explicará abaixo.
Em relação à equidade, deve-se considerar que a renda econômica de um recurso
natural não renovável equivale ao valor deste recurso depois da recuperação de todos os
custos necessários, o que justifica que tal renda seja parcialmente direcionada ao governo
em benefício da coletividade139. Com efeito, os custos de exploração de tal recurso tendem
a representar uma pequena fração do preço de mercado deste mesmo recurso, que acaba
incluindo uma significativa margem extra de valor agregado (i.e., de renda econômica)140.
Já a eficiência relaciona-se ao fato de que as rendas econômicas representam, como
se viu, uma remuneração que excede os custos para a produção dos recursos sob análise,
motivo pelo qual as receitas públicas nelas fundadas são “neutras” (i.e., geram pouca
distorção e inibição naquela atividade econômica)

141

. Para que se promova essa

neutralidade, parece claro, deve-se ter cautela na inclusão de todos os tipos de custos
relevantes para a exploração do recurso natural não renovável em questão, inclusive em
relação aos já aludidos fenômenos dos custos irrecuperáveis (sunk costs) e da
impossibilidade futura de se extrair estes recursos e gerar novas rendas (hotelling rent)142.
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Cf. BAUNSGAARD, Thomas. A Primer on Mineral Taxation. IMF Working Papers. International
Monetary Fund. WP 01/139. Setembro, 2011, p. 05.
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Cf. MCKENZIE, Kenneth J. Fiscal Federalism and the Taxation of Nonrenewable Resources. In: BIRD,
Richard; VAILLANCOURT, François (eds.). Perspectives on Fiscal Federalism. Washington: World Bank,
2006, p. 247.
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University Press, 2010, p. 42.
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Richard; VAILLANCOURT, François (eds.). Perspectives on Fiscal Federalism. Washington: World Bank,
2006, p. 247.
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O acesso às receitas advindas do setor de exploração de recursos naturais não
renováveis fortalece a posição fiscal do governo, permitindo que este disponha de recursos
para reduzir empréstimos, aumentar despesas ou diminuir sua dependência em tributos e
instrumentos fiscais mais distorcivos143.
A arrecadação de receitas públicas de recursos naturais não renováveis em países
organizados como federações apresenta preocupações adicionais, concernentes à repartição
destas receitas entre os diferentes entes federados. Estas questões serão examinadas no
Capítulo II da presente tese.
Ademais, ao mesmo tempo em que o governo pretende maximizar a arrecadação de
receitas do setor de recursos naturais não renováveis, também há uma preocupação
referente às necessidades de estabilização de tal arrecadação, de boa aplicação das receitas
em prol da coletividade e de responsabilidade fiscal, questões que serão abordadas de
forma detalhada no Capítulo III.

Finalmente, de acordo com OTTO, a premissa de que a exploração de recursos
naturais não renováveis é mais arriscada e necessita de um alto montante de capital é aceita
por muitos países, os quais acabam por ajustar seu sistema fiscal para isso, geralmente,
promovendo incentivos fiscais (essencialmente de natureza tributária)144.
As técnicas para a apropriação e aplicação de receitas públicas de recursos naturais
não renováveis (por vezes referidas, quando em conjunto, como government take, ou
“parcela do governo” 145 ) variam de acordo com os objetivos de política fiscal e as
particularidades institucionais de cada governo146, bem como os traços distintivos de suas
143

Cf. Ibidem., p. 6.
Segundo o autor, no caso da mineração os incentivos fiscais mais comuns são os seguintes: (i) deduções
fiscais durante a fase de pré-produção; (ii) depreciação acelerada, após o início da produção; (iii) redução ou
isenção da tributação de equipamentos importados; redução ou até isenção da tributação de exportação; (iv)
eliminação temporária de algumas fontes de arrecadação como, por exemplo, os royalties, a fim de minimizar
os prejuízos decorrentes dos períodos de baixa do preço da commodity no mercado; (v) abatimento ou
eliminação dos custos fiscais para o encerramento das atividades de exploração da mina; (vi) incentivos para
a apuração da base de cálculo do imposto de renda; (vii) suspensão de tributos; e (viii) incentivos especiais.
Cf. OTTO, James M. Fiscal Decentralization and Mining Taxation. Washington: World Bank Group
Mining Department, 2001.p. 4-6
145
Cf. AFONSO, José Roberto; PACHECO DE CASTRO, Kleber. Tributação do Setor de Petróleo:
Evolução e Perspectivas. Texto para Discussão nº 12 da ESAF. Brasília; ESAF, 2010, p. 34.
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Cf. DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal Challenges in Oil-Producing
Countries: An Overview. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy
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respectivas reservas daqueles recursos147, conforme se demonstrará de forma detalhada no
próximo subitem.
Cada mecanismo possui vantagens e desvantagens intrínsecas, especialmente em
relação ao impacto que causam ao comportamento do investidor, ao grau de participação
do governo nos rendimentos do setor, ao compartilhamento de riscos entre governo e
investidores, aos custos de administração e de conformidade (compliance costs), à
transparência, à responsabilidade fiscal e à alocação justa e eficiente de recursos148.
O impacto do sistema fiscal escolhido por cada país deve também ser avaliado em
relação à facilidade de implementação, administração e cumprimento de normas, bem
como à flexibilidade de tal sistema para se adaptar às inevitáveis mudanças da conjuntura
econômica. As dificuldades inerentes a estas considerações advêm especialmente da
grande incerteza que cerca a exploração dos recursos naturais não renováveis149.
Outrossim, a política fiscal sobre o setor pode influenciar o comportamento dos
atores econômicos no setor em tela, especialmente quanto ao ritmo de exploração do
recurso natural e ao modo de internalizar os custos ambientais da atividade150.

Uma das explicações sugeridas pelos autores para as grandes diferenças entre
regimes fiscais em cada país reside sobre os diferentes poderes de barganha que os
respectivos governos possuem em relação aos agentes privados (com destaque para as
empresas internacionais do setor), quando negociando os termos fiscais aplicáveis à
Formulation and Implementation in Oil-Producing Countries. Washington DC: International Monetary
Fund, 2003, p. 3.
147
Em alguns casos, mesmo em um único país a diversidade entre os projetos de exploração de recursos
naturais não renováveis pode vir a justificar uma abordagem casuística para a formulação do regime fiscal
adequado. BAUNSGAARD, Thomas. A Primer on Mineral Taxation. IMF Working Papers. International
Monetary Fund. WP 01/139. Setembro, 2011, p. 30. Ademais, a geologia do país também importa: um
Estado com apenas uma grande reserva de recursos naturais pode enfrentar um problema de consistência
temporal maior que aqueles com grandes probabilidade de continuar suas descobertas. Cf. BOADWAY,
Robin; KEEN, Michael. Theoretical Perspectives on Resource Tax Design. Maio, 2009, p.58.
148
Cf. HOGAN, Lidsay; GODSWORTHY, Brenton. Petroleum Fiscal Regimes. Evolution and Challenges.
In: DANIEL, Philip; KEEN, Michael; MCPHERSON, Charles (org.). The Taxation of Petroleum and
Minerals: Principles, Problems and Practice. Oxon: Routledge, 2010, p. 124; e BAUNSGAARD, Thomas.
A Primer on Mineral Taxation. IMF Working Papers. International Monetary Fund. WP 01/139. Setembro,
2011, p. 15-16; e DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO, Annalisa. Op. Cit. , p. 3.
149
Cf. BAUNSGAARD, Thomas. A Primer on Mineral Taxation. IMF Working Papers. International
Monetary Fund. WP 01/139. Setembro, 2011, p. 21-22.
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Cf. BOADWAY, Robin; FLATTERS, Frank. The Taxation of Natural Resources. Working Papers.
Policy Research Department, The World Bank. Outubro, 1993, p.12.

45

atividade. Nesse passo, regimes fiscais mais rígidos tendem a ser aplicados em países com
aspectos geológicos muito atrativos à exploração, combinados com estabilidade política e
macroeconômica151.
Ainda que a prática de cada país nessa seara tenha seus traços distintivos, as
ferramentas básicas de arrecadação de receitas públicas têm progressivamente se tornado
cada vez mais internacionalizadas, na medida em que as nações se inserem na economia
global152, permitindo a elaboração de recomendações normativas pelos especialistas em
finanças públicas.
A principal recomendação consiste no reconhecimento de que, via de regra, não se
deve confiar em apenas um instrumento fiscal 153. Esta recomendação fundamenta-se na
variedade de desafios que o governo precisa enfrentar concomitantemente, conforme se
apontou acima154.
Para qualquer instrumento de arrecadação, haverá, como se anteviu, uma tensão
inafastável decorrente de objetivos diversos dos múltiplos atores envolvidos,
principalmente por parte do Estado, que visará à apropriação de uma participação justa
sobre a exploração de recursos que estão em seu território, e dos agentes privados, que
buscarão garantir a recuperação econômica ótima destes recursos. Estes objetivos diversos,
então, deverão ser propriamente balanceados pelo sistema fiscal de cada país155.
O sucesso ou o fracasso dos instrumentos fiscais a serem adotados também
dependerão do compromisso político necessário para implantar tais instrumentos, algo que
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Cf. SUNLEY, Emil M.; BAUNSGAARD, Thomas; SIMARD, Dominique. Revenue from the Oil and Gas
Sector: Issues and Country Experience. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO, Annalisa.
Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing Countries. Washington DC:
International Monetary Fund, 2003, p. 176.
152
Cf. OTTO, James M. Mining Taxation in Developing Countries. Genebra: UNCTAD, 2000, p. 18.
Disponível em: http://r0.unctad.org/infocomm/diversification/cape/pdf/otto.pdf. Último acesso em:
15/08/2012.
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confere a designação de “Royalty/Tax Systems”. Cf. NAKHLE, Carol. Petroleum Fiscal Regimes. Evolution
and Challenges. In: DANIEL, Philip; KEEN, Michael; MCPHERSON, Charles (org.). The Taxation of
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parece trivial mas que, conforme demonstra a literatura de economia política, pode
representar uma dificuldade significativa156.
Os principais instrumentos de arrecadação utilizados ao redor do mundo são os
seguintes: (i) tributos, (ii) participação acionária, (ii) partilha de produção, (iv)
remuneração por licenças e concessões, (v) bônus de assinatura e (vi) royalties. À exceção
dos royalties, os demais instrumentos não serão abordados em detalhes por fugirem do
escopo da presente tese, apresentando-se, apenas, breves considerações sobre cada um
deles a seguir.
A incidência de tributos sobre fatos geradores relacionados à exploração de
recursos naturais é utilizada por inúmeros países 157 para arrecadar receitas públicas
decorrentes de tal exploração, com a frequente previsão de mecanismos específicos de
incentivos fiscais. As principais modalidades tributárias nesse contexto são:
a)

impostos gerais sobre a renda das empresas;

b)

impostos específicos sobre os retornos positivos da atividade de exploração
de recursos naturais (resource rent taxes);

c)

incidências adicionais (supplementary levies) sobre (i) ou (ii);

d)

impostos retidos na fonte sobre remessas internacionais (withholding taxes);

e)

impostos gerais sobre o valor agregado da comercialização de recursos
naturais ou seus derivados (value added taxes);

f)

impostos sobre a venda, ao consumidor final, de recursos naturais e seus
derivados (sales tax)

g)

impostos específicos sobre operações de consumo de recursos naturais ou
seus derivados (excise taxes);

156

h)

taxas de fiscalização;

i)

taxas de emissão de documentos ou alvarás;

Cf.

BAUNSGAARD, Thomas; POPLAWSKI-RIBEIRO, Marcos; RICHMOND, Virginia; e
VILLAFUERTE, Mauricio. Fiscal Frameworks for Resource Rich Developing Countries. IMF Staff
Discussion
Note
SDN/12/04.
Washington:
IMF,
2012,
P.
4.
Disponível
em:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2012/sdn1204.pdf. Último acesso em: 15/08/2012.
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j)

impostos sobre a propriedade;

k)

impostos de importação e exportação;

l)

tributos sobre o uso de superfície para a exploração (surface rentals)158.

No Brasil, podem ser apontados os seguintes tributos com maior relevância para o
tema apontado: (a) Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI; (b) Imposto de
Importação e Imposto de Exportação; (c); CIDE-Combustíveis; Imposto de Renda das
Pessoas Jurídicas – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL; (d) PIS e
Cofins; PIS-Importação e Cofins-Importação; (e) Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias e a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação – ICMS; e (f) taxas159.
O segundo instrumento de arrecadação de receitas públicas de recursos naturais não
renováveis consiste na participação acionária direta do governo em empresas ou projetos
do setor (equity interest), a qual pode gerar o auferimento de ingressos comerciais para os
cofres públicos caso a empresa investida (ou o projeto específico) dê lucro160.
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Cf. SEARLE, Bob. Revenue Sharing, Natural Resources and Fiscal Equalization. In: MARTINEZVASQUEZ, Jorge; SEARLE, Bob (ed.). Fiscal Equalization: Challenges in the Design of
Intergovernmental Transfers. New York: Springer, 2007. p. 392; BOADWAY, Robin; FLATTERS, Frank.
The Taxation of Natural Resources. Working Papers. Policy Research Department, The World Bank.
Outubro, 1993, p. 3-12; BOADWAY, Robin; KEEN, Michael. Theoretical Perspectives on Resource Tax
Design. Maio, 2009, p. 30; SUNLEY, Emil M.; BAUNSGAARD, Thomas; SIMARD, Dominique. Revenue
from the Oil and Gas Sector: Issues and Country Experience. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando;
FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing Countries.
Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p. 156-165; Cf. OTTO, James M.. Mining Taxation in
Developing
Countries.
Genebra:
UNCTAD,
2000,
p.
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em:
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em:
15/08/2012;
BAUNSGAARD, Thomas. A Primer on Mineral Taxation. IMF Working Papers. International Monetary
Fund. WP 01/139. Setembro, 2011, p. 06-08; SARMA, J.V.M., NARESH, G.. Op. Cit., p. 6-8; NAKHLE,
Carol. Petroleum Fiscal Regimes. Evolution and Challenges. In: DANIEL, Philip; KEEN, Michael;
MCPHERSON, Charles (org.). The Taxation of Petroleum and Minerals: Principles, Problems and
Practice. Oxon: Routledge, 2010, p. 96-97; e BAHL, Roy; TUMENNASAN, Bayar. How should Revenues
from Natural Resources be Shared in Indonesia?. International Studies Program, Working Paper 02-14.
Georgia State University. School of Political Studies. Maio, 2002, p. 26-27.
159
No caso das taxas, cabe apontar a polêmica sobre a recente instituição de taxas estaduais de fiscalização
da atividade mineraria. Cf. SCAFF, Fernado Facury. Taxas sobre minérios, petróleo e energia. Valor
Econômico, Opinião Jurídica em 05/03/2012
160
Cf. BOADWAY, Robin; FLATTERS, Frank. The Taxation of Natural Resources. Working Papers.
Policy Research Department, The World Bank. Outubro, 1993, p.5; SUNLEY, Emil M.; BAUNSGAARD,
Thomas; SIMARD, Dominique. Revenue from the Oil and Gas Sector: Issues and Country Experience. In:
DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation and
Implementation in Oil-Producing Countries. Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p. 154.
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Por vezes, razões não essencialmente econômicas podem motivar esse arranjo,
como o desejo do governo de manter a sensação estatal de propriedade sobre os recursos
explorados, a intenção de facilitar a transferência de tecnologia e know-how ou mesmo a
necessidade de controlar de forma mais direta o projeto161.

A aquisição da participação acionária no projeto pode se dar das seguintes formas:
(a) sob os mesmos termos comerciais que outros investidores (paid-up equity on comercial
terms); (b) por um preço menor que o de mercado, normalmente sendo apto a comprar todo
o projeto depois de uma descoberta comercial importante (paid-up equity on concessional
terms); (c) por meio de participação nos resultados (carried interest), quando o governo
paga por sua participação por meio de recursos advindos da produção; (d) pela utilização
de incentivos fiscais de conversão de tributos em capital para a participação (tax swapped
for equity); (e) em troca de contribuições não monetárias, como infraestrutura; e (f) livre de
qualquer contrapartida (free equity), o que pode ser uma denominação imprópria, na
medida em que geralmente implica algum benefício tributário162.

Uma importante crítica que pode ser feita a esse instrumento relaciona-se ao risco
de conflitos de interesse entre o papel do governo como regulador e como acionista da
empresa que explorará os recursos naturais 163 . Outra crítica diz respeito aos potenciais
custos políticos da participação acionária, pois esta expõe frontalmente o governo aos
riscos inerentes do setor, confia-lhe rendimentos baseados no pagamento de dividendos
que podem nunca ser distribuídos164.
Já sob a vigência de contratos de partilha da produção (Production Sharing
Agreements - PSAs), especialmente comuns na produção de petróleo e gás natural, uma
parcela dos resultados da exploração é transferida ao governo 165 , seja sob a forma de
161

Cf. BAUNSGAARD, Thomas. A Primer on Mineral Taxation. IMF Working Papers. International
Monetary Fund. WP 01/139. Setembro, 2011, p. 13-14.
162
Cf. SUNLEY, Emil M.; BAUNSGAARD, Thomas; SIMARD, Dominique. Revenue from the Oil and Gas
Sector: Issues and Country Experience. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO, Annalisa.
Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing Countries. Washington DC:
International Monetary Fund, 2003, p. 164.
163
Cf. BAUNSGAARD, Thomas. A Primer on Mineral Taxation. IMF Working Papers. International
Monetary Fund. WP 01/139. Setembro, 2011, p. 13-14.
164
Cf. SARMA, J.V.M., NARESH, G.. Mineral Taxation around the World: Trends and Issues. Asia-Pacific
Tax Bulletin. Janeiro 2001, p. 9-10.
165
Cf. BOADWAY, Robin; KEEN, Michael. Theoretical Perspectives on Resource Tax Design. Maio,
2009, p. 31; e BAUNSGAARD, Thomas. A Primer on Mineral Taxation. IMF Working Papers.
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dinheiro seja sob a forma de recursos in natura (e.g., óleo extraído) 166 . Destaca-se, de
modo evidente, a importância da estabilidade contratual, o que confere baixo grau de
flexibilidade a esse modelo167.
No tipo contratual em tela, a propriedade dos recursos permanece com o Estado e a
empresa exploradora é contratada para desenvolver o projeto, recebendo como retorno do
investimento uma parte da produção, usualmente menor do que a do governo 168 . A
empresa contratada assume os riscos da pré-produção (i.e., de extração e desenvolvimento
do projeto) em troca desta participação, não recebendo nada se o projeto não ocorrer. O
contrato de participação normalmente é de longo prazo, especificando o quanto da
produção deverá ser compartilhado com a empresa para que esta recupere os custos de
extração e produção (“cost oil”), de modo que a parcela da produção que ultrapassar este
valor (“profit oil”) será dividida entre o governo e a empresa exploradora, de acordo com a
fórmula especificada no contrato169.
Cumpre apontar que nos contratos de partilha de produção garante-se a propriedade
estatal sobre os produtos petrolíferos antes de comercializados. O Estado, de fato, mantém
total domínio sobre a propriedade dos recursos explorados, sobre os equipamentos e as
instalações e sobre o gerenciamento das respectivas operações de produção170.

International Monetary Fund. WP 01/139. Setembro, 2011, p. 12. Como aponta o ultimo autor, uma variação
desse contrato consiste no chamado “acordo de prestação de serviços de risco” (risk service contract), em que
o investidor particular recebe uma contrapartida – fixa ou baseada no lucro – por serviços específicos
prestados.
166
A bem da verdade, caso, com base nesses contratos, a remuneração do governo seja realizada na forma de
entrega de parcela dos recursos naturais explorados, e não em dinheiro, pode-se discutir se realmente se
tratará de verdadeira receita pública ou mero ingresso. A conclusão dessa discussão dependerá, em última
análise, do conceito técnico de “receita pública” que se adota.
167
Cf. SUNLEY, Emil M.; BAUNSGAARD, Thomas; SIMARD, Dominique. Op. Cit., p. 161.
168
Normalmente a divisão do petróleo entre governo e empresa é fixa (por exemplo, cabendo 60% ao
governo e 40% à empresa), mas pode variar de acordo com o nível de produção atingido, o preço do petróleo
bruto e a taxa interna de retorno obtida sobre o projeto. A parcela compartilhada com a empresa, ademais,
normalmente está sujeita a tributação. Cf. Ibidem., p. 163.
169
Cf. SARMA, J.V.M., NARESH, G.. Mineral Taxation around the World: Trends and Issues. Asia-Pacific
Tax Bulletin. Janeiro 2001, p. 9; SUNLEY, Emil M.; BAUNSGAARD, Thomas; SIMARD, Dominique.
Revenue from the Oil and Gas Sector: Issues and Country Experience. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI,
Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing
Countries. Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p. 160-161.
170
Cf. BERCOVICI, Gilberto. Direito Econômico do Petróleo e dos Recursos Minerais. São Paulo:
Quartier Latin, 2011, p. 312.
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Formas variadas de contratos de partilha da produção têm sido propagadas com
frequência a partir da década de 1950, especialmente pelos países emergentes, que visam a
permanecer como titulares dos direitos de produção e exploração171.

No modelo em questão, o Estado pode ficar com o óleo in natura, ou então a parte
da produção que lhe cabe pode ser dada em dinheiro: a petrolífera pode ser autorizada a
vender a parte do Estado ou a ficar com o recurso extraído e remunerar o Estado172.

Como se verá adiante, o novo marco regulatório do petróleo brasileiro, adotado
com fundamento nas descobertas na região do pré-sal, prevê modalidade de contrato de
partilha de produção.
Trata-se de instrumento de complexa administração, assemelhando-se nesse
aspecto aos tributos baseados sobre o lucro (em virtude da necessidade de calcular os
custos recuperáveis). Outra possível desvantagem dos contratos de partilha de produção
relaciona-se à frequência com que a empresa exploradora detém mais informações do que
o governo, em uma assimetria que confere à primeira posição mais vantajosa durante as
negociações com o último173.
De certo modo, guardadas as devidas distinções, os contratos de partilha de
produção podem aparentemente ser equiparados aos instrumentos de participação
acionária, porquanto nos primeiros o governo participa indiretamente dos resultados
financeiros obtidos pelo particular. Isto porque estes resultados financeiros é que
determinarão, no modelo de contratos de partilha, qual será o quinhão de recursos que o
governo receberá174.
Não obstante, deve-se reconhecer que essa aparente semelhança oculta distinções
relevantes. Na comparação entre os instrumentos acima referidos, devem ser observadas
171

Cf. BAUNSGAARD, Thomas. A Primer on Mineral Taxation. IMF Working Papers. International
Monetary Fund. WP 01/139. Setembro, 2011, p. 12.
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Cf. OLIVEIRA, Daniel Almeida de. Pré-Sal: O novo marco regulatório das atividades de Exploração
e Produção de Petróleo e Gás Natural no Brasil. Campos dos Goytacazes/RJ: Boletim de Difusão das
Informações e Promoção do Debate sobre a Distribuição dos Royalties do Petróleo, Ano VII, nº 27,
Março/2010, p. 9-13.
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Cf. BAUNSGAARD, Thomas. A Primer on Mineral Taxation. IMF Working Papers. International
Monetary Fund. WP 01/139. Setembro, 2011, p. 12.
174
Cf. SARMA, J.V.M., NARESH, G.. Mineral Taxation around the World: Trends and Issues. Asia-Pacific
Tax Bulletin. Janeiro 2001, p.9.
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outras questões que não simplesmente a entrada de receitas, como os níveis de
transparência ou eficiência na atuação do governo. A participação acionária, por exemplo,
pode permitir ao governo uma direta influência sobre a atividade e inclusive, reduzir as
assimetrias de informação, o que servirá ao próprio regime tributário em que se encaixa o
setor, ou mesmo reduzir a percepção de riscos políticos para fins de investimento175.
O quarto instrumento de arrecadação decorre da cessão de licenças e concessões de
exploração e produção de recursos naturais não renováveis, as quais permitem a cobrança
de preços públicos. Neste tipo de operação, que tem como desvantagens o baixo potencial
arrecadatório e os altos custos de administração 176 , a vantagem fica por conta da
possibilidade de assegurar ao governo rendimentos antes mesmo do empreendimento ter
início177. Tais instrumentos, ademais, devem ser utilizados cautelosamente, já que também
podem desestimular investimentos, especialmente se o projeto for considerado de alto risco
ou geologicamente muito incerto178.
O quinto instrumento de arrecadação compreende os chamados “bônus de
assinatura”, tradicionalmente cobrados no momento da assinatura dos acordos de
exploração e produção entre o governo e o agente privado 179 . A vantagem deste
instrumento reside no fato dele ser de fácil arrecadação, reduzindo custos e esforços de
administração. A desvantagem, de outra parte, consiste no descompasso com possíveis
mudanças quanto à lucratividade do projeto e suas perspectivas, uma vez que os bônus de
assinatura são pagos antes do início da atividade de exploração180. De qualquer modo, a
viabilidade da adoção do bônus de assinatura parece ficar adstrita a áreas em que haja
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International Monetary Fund, 2003, p. 167-168.
177
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intensa competição entre potenciais investidores interessados no projeto e alta expectativa
de ganhos financeiros na exploração181.
Por fim, os royalties, como se disse acima, receberão tratamento específico a
seguir, com o intuito de fornecer subsídios para a compreensão e a avaliação crítica da
prática brasileira.

1.2.2

Breve Histórico da Cobrança de Royalties de Recursos Naturais Não
Renováveis

No direito público internacional, afirma-se o respeito ao direito soberano de todo
Estado a dispor dos recursos naturais situados em seu respectivo território182, conforme
esclarecem a Resolução 1515 (XV), de 15 de dezembro de 1960, e a Resolução 1803
(XVII), de 14 de dezembro de 1962, ambas da Assembleia Geral das Nações Unidas.
Esse direito soberano deverá ser exercido em conformidade com as regras e as
condições consideradas necessárias ou desejáveis por cada nação para autorizar, limitar ou
proibir as atividades de exploração e disposição dos recursos naturais183.
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Historicamente, as receitas oriundas de atividades vinculadas ao próprio patrimônio
público consistiram na principal fonte de financiamento do Estado, conforme a lição de
TROTABAS184.
Ainda que as receitas patrimoniais jamais tenham deixado de exercer papel
relevante no financiamento governamental, com a própria evolução do Estado, elas
paulatinamente foram perdendo importância em favor da ascensão das receitas derivadas
(especialmente os tributos), movimento que acompanhou a própria redução do papel
intervencionista estatal na economia e as conquistas democráticas185. Nesse passo, com o
advento das conquistas liberais, as quais têm como marco essencial a Revolução Francesa,
e das constituições modernas, as receitas tributárias foram impulsionadas à condição de
pilar das finanças públicas186.
Nas últimas décadas, contudo, presenciou-se em diversos países187 – com destaque
para o Brasil – um movimento de fortalecimento da importância das receitas originárias,
especificamente daquelas decorrentes da exploração de recursos naturais.
A titularidade dos recursos naturais sujeita-se tanto a normas jurídicas escritas
quanto a costumes, inerentes a cada nação e cultura. Mesmo em uma dada nação, a questão
da titularidade pode variar para cada espécie de recurso natural, bem como sofrer
modificações ao longo do tempo188.
Ao estudar a evolução do regime jurídico desta forma de arrecadação de recursos
para a atividade financeira do Estado, os historiadores do direito têm se debruçado sobre
uma questão central: em que medida e sob quais parâmetros os governos (mesmo em suas
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formas mais primitivas) reivindicaram para si direitos de propriedade sobre tais recursos
naturais, especialmente aqueles não renováveis189?
As diversas respostas que podem ser apontadas, a depender das particularidades de
cada nação em dados momentos históricos, realçam uma diferença prática relevante entre
os sistemas jurídicos de common law e, de outra parte, aqueles filiados à tradição romanogermânica. Com efeito, enquanto nos primeiros há uma presunção de que a exploração de
recursos naturais pode ser realizada com base em uma autorização do proprietário corrente
do solo (o qual pode ou não ser o próprio Estado), nos sistemas romano-germânicos o
Estado costuma ter a titularidade exclusiva dos direitos do subsolo190.
Nos primórdios da República Romana, em que a atividade minerária era pouco
significativa, os direitos de exploração de tais recursos eram vinculados à propriedade do
solo, geralmente dos particulares. À medida que Roma se expandia, uma parcela dos
terrenos ricos em minérios passou a ser reclamada pelo Estado, movimento que se
fortaleceu após o início do Império (especialmente a partir do governo de Tibério, o
segundo imperador romano). A partir de então, embora os cidadãos pudessem explorar
atividades de mineração, seus esforços, quando bem-sucedidos, implicavam a necessidade
de pagamento de uma parcela da riqueza obtida ao Estado, parcela esta que poderia atingir
50%191.
Evolução semelhante verificou-se na Grécia Antiga. Conforme relata ALIOMAR
BALEEIRO, registros de Xenofonte já versavam sobre as rendas obtidas por Atenas com a
exploração de suas minas de prata192, rendas estas que representaram relevante fonte de
recursos para as atividades governamentais da época193.
189

Cf. SCOTT, Anthony. Evolution of Resource Property Rights. New York: Oxford. 2008, p. 192.
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O vínculo patrimonial entre os direitos de exploração de recursos naturais e o
soberano foi se intensificando nos países de tradição romano-germânica ao longo dos
séculos. Desde o começo do direito medieval até o fim das monarquias, tanto na península
Ibérica como nas Índias (desde sua conquista e colonização), as minas constituíram uma
regalia da Coroa, um iura regalia, pelo qual essa riqueza foi considerada como parte do
"patrimônio real"194.
A própria etimologia do termo “royalty”195, aliás, ressalta essa origem de vínculo
patrimonial entre as receitas de recursos naturais e o soberano. Conforme se relata, em
1347 o rei sueco passou a integrar as joint ventures que tradicionalmente realizavam a
mineração de cobre naquele país, auferindo receitas que viriam a ser conhecidas como
“royalties”196.
Ainda que no início do período medieval, diversos lordes tenham conseguido fazer
prevalecer seus pretensos direitos de propriedade do subsolo, nos séculos XV e XVI –
especialmente durante a Primeira Revolução Industrial – os monarcas, cada vez mais
poderosos, geralmente logravam êxito em avocar para si aqueles direitos, exigindo parcelas
das receitas deles decorrentes197.
Como ensina o tratadista francês LEROY-BEAULIEU, o Estado medieval, que se
confundia com a própria figura do soberano, via de regra tinha direitos exclusivos à
propriedade dos recursos minerários, fazendo jus assim ao recebimento de royalties198.
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Science des Finances, 3a, ed., Tomo I. Paris: Guillaumin et Cie., 1883, p. 11); e em italiano, “regalia” (cf.
GRAZIANI, Augusto. Istituzioni di Scienza delle Finanze. Turim: Fratelli Boca, 1897, p. 191-192).
196
Cf. TURNBULL, Shann. Should Ownership Last Forever? 2008, p. 349. Versão digital disponível em:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=137382. Último acesso em: 15/08/2012.
197
Cf. SCOTT, Anthony. Evolution of Resource Property Rights. New York: Oxford. 2008, p. 193-199.
198
Cf. LEROY-BEAULIEU, Paul. Traité de la Science des Finances, 3a, ed., Tomo I. Paris: Guillaumin et
Cie., 1883, p. 11-12. No mesmo sentido, mas se referindo a “receitas patrimoniais” de modo geral, cf.
GRIZIOTI, Benvenuto. Primi Elementi di Scienza delle Finanze. Milão: Giuffrè, 1962, p. 77.
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Nesse contexto, até o século XIX, as coroas francesa, espanhola e portuguesa
exigiam royalties dos particulares que gozassem de direitos de exploração de quaisquer
recursos minerais em seus territórios (mediante a concessão de licenças), tanto no
continente europeu quanto nas colônias além-mar, com o objetivo de maximizar a
arrecadação de receitas. Na Inglaterra, com tradição de common law, ainda que fosse
assegurado aos particulares um direito inerente de exploração do subsolo, a coroa exigia
royalties nos casos em que os recursos explorados fossem metais preciosos199.

A partir do século XIX, apesar da difusão das ideias do individualismo liberal, as
minas seguiram sendo consideradas juridicamente vinculadas ao Estado, integrando o seu
patrimônio.

Durante a maior parte do séc. XX, o arranjo técnico da exploração de recursos
naturais não renováveis, na maior parte dos países, consistia em concessões a empresas
privadas, às quais cabia a exploração e extração dos recursos. Estas empresas, em
contrapartida, pagavam royalties ao governo, além de ocasionalmente outras remunerações
(e.g., bônus de assinatura e tributos)200.
Especificamente em relação ao petróleo, no período pós-OPEP201, especialmente
entre as décadas de 1970 e 1980, os Estados começaram a se envolver de forma mais direta
na produção de tal recurso natural, tanto por meio de participação acionária quanto de
contratos de partilha de produção202.

Já a partir da década de 1990, a tendência mundial passou a ser a de privilegiar, no
setor de recursos naturais não renováveis, os instrumentos tributários (especialmente
aqueles incidentes sobre as receitas ou os lucros dos empreendimentos de exploração), de

199

Cf. SCOTT, Anthony. Op. Cit., p. 193-199.
Cf. HOGAN, Lidsay; GODSWORTHY, Brenton. Petroleum Fiscal Regimes. Evolution and Challenges.
In: DANIEL, Philip; KEEN, Michael; MCPHERSON, Charles (org.). The Taxation of Petroleum and
Minerals: Principles, Problems and Practice. Oxon: Routledge, 2010, p. 126.
201
Organização dos Países Exportadores de Petróleo.
202
Cf. BAUNSGAARD, Thomas. A Primer on Mineral Taxation. IMF Working Papers. International
Monetary Fund. WP 01/139. Setembro, 2011, p. 03.
200
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modo a favorecer a competitividade destas commodities no mercado internacional, sem
que esse movimento implicasse o abandono do uso de royalties203.

Com efeito, a maior parte dos países produtores de recursos naturais não renováveis
atualmente adota mecanismos de cobrança de royalties, de forma isolada ou conjugada
com outros instrumentos de arrecadação de receitas públicas204.

1.2.3

Contornos Teóricos e Experiências Práticas da Cobrança de Royalties de
Recursos Naturais Não Renováveis

Os royalties, como se anteviu, são compensações pagas ao proprietário de
determinada reserva de recursos naturais (especialmente os recursos não renováveis),
usualmente o ente governamental205.

203

Cf. HOGAN, Lidsay; GODSWORTHY, Brenton. Op. Cit.,p. 127; e BAUNSGAARD, Thomas. Op. Cit.,
p. 03. De acordo com OTTO, alguns países eliminaram o uso de royalties na mineração completamente,
enquanto outros o mantém com uma menor importância. Para o autor a principal razão da utilização deste
mecanismo persistir envolve o problema da propriedade sobre o patrimônio mineral explorado. Sendo esta
propriedade, em muitos casos, do próprio Estado, o uso de royalties restaria justificado como uma
contraprestação à concessão estatal da exploração pela empresa mineradora do seu próprio patrimônio. Cf.
OTTO, James M.. Mining Taxation in Developing Countries. Genebra: UNCTAD, 2000, p. 6-7.
Disponível em: http://r0.unctad.org/infocomm/diversification/cape/pdf/otto.pdf. Último acesso em:

15/08/2012. BOADWAY e KEEN destacam que o Chile e a África do Sul não possuem royalties
estabelecidos para sua exploração de minérios (apesar de adotarem royalties incidindo parcialmente sobre os
lucros); ademais, a Dinamarca não cobra sobre sua produção de petróleo e gás, assim como o Reino Unido,
desde 2002, para a sua produção de petróleo. Cf. BOADWAY, Robin; KEEN, Michael, Theoretical
perspectives on resource tax design. In: DANIEL, Philip; KEEN, Michael; MCPHERSON, Charles (org.).
The Taxation of Petroleum and Minerals: Principles, Problems and Practice. Oxon: Routledge, 2010, p.
29.
204
Cf. SUNLEY, Emil M.; BAUNSGAARD, Thomas; SIMARD, Dominique. Revenue from the Oil and Gas
Sector: Issues and Country Experience. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO, Annalisa.
Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing Countries. Washington DC:
International Monetary Fund, 2003, p. 169; BOADWAY, Robin; FLATTERS, Frank. The Taxation of
Natural Resources. Working Papers. Policy Research Department, The World Bank. Outubro, 1993, p. 3;
SARMA, J.V.M., NARESH, G.. Mineral Taxation around the World: Trends and Issues. Asia-Pacific Tax
Bulletin. Janeiro 2001, p. 9; BAUNSGAARD, Thomas. A Primer on Mineral Taxation. IMF Working
Papers. International Monetary Fund. WP 01/139. Setembro, 2011, p. 09-10;
205
Cf. PONTES, Helenilson Cunha. Política Mineral I. 30.10.2008. Disponível em
http://www.cunhapontes.com.br/pt/artigo_texto.php?file_id=368. Último acesso em: 30.07.2012.
BOADWAY, Robin; KEEN, Michael. Theoretical Perspectives on Resource Tax Design. Maio, 2009,
p.17.
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Trata-se, essencialmente, de instrumentos fiscais não tributários, ainda que, sob a
perspectiva do agente pagador, a diferenciação técnica entre royalties e tributos não seja
imediatamente perceptível, porquanto o impacto econômico entre ambas as formas de
arrecadação de receitas públicas pode ser equivalente206.
Tendo em vista que a exploração de recursos naturais não renováveis tende a
esgotar os recursos disponíveis, caracterizados como bens públicos que não mais poderão
ser explorados no futuro, como já se disse, haveria um direito da população em se
apropriar de parte considerável dos ganhos do respectivo empreendimento, como
compensação pela exaustão do patrimônio público. Nesse sentido, os royalties seriam uma
compensação, ou retribuição, paga pelo uso de um direito, no caso a exploração de um
recurso natural exaurível207.
Sob outra ótica, os royalties podem ser analisados como pagamentos pela redução
de risco, relacionados assim ao sopesamento entre os riscos que a empresa está apta a
suportar e aqueles que o próprio proprietário incorre ao permitir a exploração208.
Ainda,

os

royalties

podem

ser

vistos

como

forma

de

transformação

socioeconômica, especialmente diante de uma maior consciência da necessidade de
desenvolvimento sustentável do setor de recursos naturais não renováveis 209 . Esta
perspectiva relaciona-se de modo claro com a distribuição de recursos a governos
subnacionais, abordada no Capítulo II desta tese, e com a utilização das receitas de
royalties para o desenvolvimento social, tema que será analisado no Capítulo III.

206

Cf. BOADWAY, Robin; KEEN, Michael. Theoretical Perspectives on Resource Tax Design. Maio,
2009, p.17.
207
Cf. BERCOVICI, Gilberto. Direito Econômico do Petróleo e dos Recursos Minerais. São Paulo:
Quartier Latin, 2011, p. 328.
208
Cf. OTTO, James; ANDREWS, Craig; CAWOOD, Fred; DOGGETT, Michael; GUJ, Pietro;
STERMOLE, Frank; STERMOLE, John; TILTON, John. Mining Royalties. A Global Study of Their
Impact on Investors, Government, and Civil Society. The International Bank for Reconstruction and
Development / The World Bank. 2006, p.42.
209
Cf. PONTES, Helenilson Cunha. “A exploração dos recursos naturais”. 30.03.2010. Disponível em:
http://www.cunhapontes.com.br/pt/artigo_texto.php?file_id=122. Último acesso em: 30.07.2012; OTTO,
James; ANDREWS, Craig; CAWOOD, Fred; DOGGETT, Michael; GUJ, Pietro; STERMOLE, Frank;
STERMOLE, John; TILTON, John. Mining Royalties. A Global Study of Their Impact on Investors,
Government, and Civil Society. The International Bank for Reconstruction and Development / The World
Bank. 2006, p.42.
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A fixação dos critérios para que se determine o quinhão de riqueza de recursos
naturais a ser apropriado pelo governo na forma de royalties, bem como o momento em
que esta apropriação deve ocorrer, são questões bastante relevantes210.
Tradicionalmente, os royalties incidem como uma prestação fixa sobre o valor
financeiro dos recursos naturais extraídos (royalties ad valorem) – modalidade mais
popular ao redor do mundo – ou sobre parte do volume da produção (i.e., por unidade,
como uma cobrança uniforme determinada sobre um volume específico de produção)211.
No Brasil, como se explicará em detalhes adiante, as diversas modalidades de
compensações financeiras pela exploração de recursos naturais caracterizam-se como
royalties ad valorem212.
Recentemente, uma terceira técnica de arrecadação de royalties tem sido adotada
por governos com avançados sistemas de administração fiscal, com destaque para algumas
províncias do Canadá, governos regionais do norte da Austrália e o Estado de Nevada, nos
EUA, bem como o Chile, o Equador, a Noruega e a Tailândia. Trata-se de royalties
baseados no lucro (líquido, na maioria dos casos, ou bruto, como no Peru e no
Cazaquistão) dos projetos de exploração de recursos naturais, em uma tentativa de refletir
de modo mais adequado os rendimentos obtidos no setor213.
210

Cf. BOADWAY, Robin; KEEN, Michael. Theoretical Perspectives on Resource Tax Design. Maio,
2009, p.17.
211
Cf. SARMA, J.V.M., NARESH, G.. Mineral Taxation around the World: Trends and Issues. Asia-Pacific
Tax Bulletin. Janeiro 2001, p.9; HOGAN, Lidsay; GODSWORTHY, Brenton. Petroleum Fiscal Regimes.
Evolution and Challenges. In: DANIEL, Philip; KEEN, Michael; MCPHERSON, Charles (org.). The
Taxation of Petroleum and Minerals: Principles, Problems and Practice. Oxon: Routledge, 2010, p. 127;
BERCOVICI, Gilberto. Direito Econômico do Petróleo e dos Recursos Minerais. São Paulo: Quartier
Latin, 2011, p. 329; BAUNSGAARD, Thomas. A Primer on Mineral Taxation. IMF Working Papers.
International Monetary Fund. WP 01/139. Setembro, 2011, p. 09-10; e BOADWAY, Robin; FLATTERS,
Frank. The Taxation of Natural Resources. Working Papers. Policy Research Department, The World Bank.
Outubro, 1993, p. 3.
212
Cf. BERCOVICI, Gilberto, op. cit., p. 329
213
Cf. BAUNSGAARD, Thomas. A Primer on Mineral Taxation. IMF Working Papers. International
Monetary Fund. WP 01/139. Setembro, 2011, p. 09-10; BERCOVICI, Gilberto. Direito Econômico do
Petróleo e dos Recursos Minerais. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 329; SUNLEY, Emil M.;
BAUNSGAARD, Thomas; SIMARD, Dominique. Revenue from the Oil and Gas Sector: Issues and Country
Experience. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation
and Implementation in Oil-Producing Countries. Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p.
155; e HOGAN, Lidsay; GODSWORTHY, Brenton. Petroleum Fiscal Regimes. Evolution and Challenges.
In: DANIEL, Philip; KEEN, Michael; MCPHERSON, Charles (org.). The Taxation of Petroleum and
Minerals: Principles, Problems and Practice. Oxon: Routledge, 2010, p. 127. Para Boadway e Keen, esse
tipo de royalties seria preferível a tributos baseados na renda ou lucro. Cf. BOADWAY, Robin; KEEN,
Michael. Theoretical Perspectives on Resource Tax Design. Maio, 2009, p. 20.
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Em qualquer dessas três modalidades, os royalties podem ser estáticos ou
dinâmicos, neste último caso variando de acordo com a quantidade de recursos explorada
ou com as cotações internacionais de preço do recurso. Em alguns casos, os royalties
podem também ser estruturados de forma a decrescer conforme o tempo do projeto de
exploração até finalmente desaparecer quando se atinja a fase de produção214.
Os royalties de um determinado país podem ter uma alíquota unificada para todos
os recursos naturais – ou para todas as classes de um mesmo recurso – ou variar de acordo
com o recurso específico a ser explorado215 (como no caso dos royalties minerais no Brasil,
que adotam alíquotas diversas para cada classe de minério).
Idealmente os royalties devem ser estipulados de forma progressiva, em
consonância com as características geológicas básicas do recurso natural explorado, o nível
de lucratividade do setor e a dinâmica de cotações de preços da commodity em questão216.
Considerando-se que estas variáveis são de mensuração complexa e custosa, uma
“solução de segunda melhor escolha” (second-best solution) consiste na adoção de faixas
de alíquotas fixas para os royalties, as quais, de acordo com a recomendação de COLLIER,
devem ficar na casa dos 3% 217 . A faixa média mundial de alíquotas, não obstante, é
bastante superior, ficando entre 5% e 25% (com maior frequência, próxima aos 10%)218.
Como principais vantagens da utilização de royalties, podem ser apontadas: (i) a
sua simplicidade administrativa e baixa suscetibilidade às dificuldades de assimetria de
informação, pois a cobrança costuma se basear em características de fácil mensuração e
214

Cf. BOADWAY, Robin; KEEN, Michael, Theoretical perspectives on resource tax design. In: DANIEL,
Philip; KEEN, Michael; MCPHERSON, Charles (org.). The Taxation of Petroleum and Minerals:
Principles, Problems and Practice. Oxon: Routledge, 2010, p. 29-30.
215
Cf. Ibidem., p. 29-30.
216
Cf. COLLIER, Paul. Principles of Resource Taxation for Low-Income Countries. In: DANIEL, Philip;
KEEN, Michael; MCPHERSON, Charles (eds.) The Taxation of Petroleum and Minerals: Principles,
Problems and Practice. Nova Iorque: Routledge, 2010, p. 81.
217
Cf. COLLIER, Paul. Principles of Resource Taxation for Low-Income Countries. In: DANIEL, Philip;
KEEN, Michael; MCPHERSON, Charles (eds.) The Taxation of Petroleum and Minerals: Principles,
Problems and Practice, p. 82.
218
Cf. NAKHLE, Carol. Petroleum Fiscal Regimes. Evolution and Challenges. In: DANIEL, Philip; KEEN,
Michael; MCPHERSON, Charles (org.). The Taxation of Petroleum and Minerals: Principles, Problems
and Practice. Oxon: Routledge, 2010, p. 95-96; e SUNLEY, Emil M., BAUNSGAARD; Thomas, SIMARD,
Dominique. Revenue from the Oil and Gas Sector: Issues and Country Experience. In: DAVIS, Jeffrey;
OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation and Implementation in OilProducing Countries. Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p. 169.
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fiscalização pelo governo; (ii) a possibilidade de utilizar tais instrumentos fiscais desde os
primeiros estágios de exploração dos recursos naturais, reduzindo os riscos
governamentais; e (iii) a previsibilidade e estabilidade da arrecadação de tais receitas
públicas219.
Não obstante tais vantagens, os royalties possuem como limitação inerente o seu
baixo potencial arrecadatório220. Esta limitação pode justificar a adoção de sistemas fiscais
mistos, nos quais além dos royalties são cobrados tributos sobre a atividade de exploração
de recursos naturais221.
Por fim, deve-se observar que os royalties podem afetar significativamente as
decisões de extração dos recursos naturais durante todas as fases do empreendimento, com
efeitos que dependem tanto do ônus presente sobre a atividade quanto da incidência futura.
Afinal, como bem definem BOADWAY e KEEN, sob a vigência destes instrumentos fiscais a
alternativa a extrair os recursos agora e pagar os royalties atuais é extrair depois e pagar os
royalties futuros222.
Nesse ponto, constata-se a relevância da dosimetria dos royalties, já abordada
acima, questão esta que deve ser avaliada de acordo com os objetivos de políticas públicas
de cada governo. Se os royalties são modestos, eles encorajam investimentos quando os
preços do recurso explorado estão baixos, mas garantem uma pequena arrecadação ao
governo quando os preços estão altos; se os royalties são altos, eles garantem uma boa
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Cf. SARMA, J.V.M., NARESH, G.. Mineral Taxation around the World: Trends and Issues. Asia-Pacific
Tax Bulletin. Janeiro 2001, p. 9; BAUNSGAARD, Thomas. A Primer on Mineral Taxation. IMF Working
Papers. INTERNATIONAL MONETARY FUND. WP 01/139. Setembro, 2011, p. 09-10; Op. Cit., p. 9596; BOADWAY, Robin; KEEN, Michael, Theoretical perspectives on resource tax design. In: DANIEL,
Philip; KEEN, Michael; MCPHERSON, Charles (org.). The Taxation of Petroleum and Minerals:
Principles, Problems and Practice. Oxon: Routledge, 2010, p. 30; SUNLEY, Emil M.; BAUNSGAARD,
Thomas; SIMARD, Dominique. Revenue from the Oil and Gas Sector: Issues and Country Experience. In:
DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation and
Implementation in Oil-Producing Countries. Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p. 155;
220
Cf. BAUNSGAARD, Thomas. A Primer on Mineral Taxation. IMF Working Papers. International
Monetary Fund. WP 01/139. Setembro, 2011, p. 24-25.
221
Cf. CALDER, Jack. Resource Tax Administration. The Implications of Alternative Policy Choices. In:
DANIEL, Philip; KEEN, Michael; MCPHERSON, Charles (org.). The Taxation of Petroleum and
Minerals: Principles, Problems and Practice. Oxon: Routledge, 2010, p. 323.
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Cf. BOADWAY, Robin; KEEN, Michael. Theoretical Perspectives on Resource Tax Design. Maio,
2009, p.17.
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arrecadação ao governo quando os preços sobem, mas desencorajam investimentos em
períodos de queda destes mesmos preços223.
Royalties muito altos, ademais, podem desestimular investimentos, aumentando o
custo marginal de produção de modo a inviabilizar a exploração de parte das reservas de
recursos naturais (as quais seriam economicamente viáveis na ausência dos royalties
exigidos)224.

Outrossim, royalties cobrados como uma quantia fixa invariável por unidade de
recurso incentivariam os produtores a deferir a extração, já que o valor será mais baixo
quanto mais devagar a extração ocorresse. De outra parte, os royalties fixados ad valorem,
como uma proporção das receitas da venda, tenderiam a acelerar a extração, especialmente
se houvesse a expectativa de aumento dos preços dos recursos em um ritmo acima da taxa
de juros (isto é, do custo de oportunidade do capital) 225.

Aliás, exceto nos casos em que se baseiem sobre o lucro, os royalties possuem uma
natureza regressiva, uma vez que quanto menor a lucratividade do projeto, maior o royalty
a ser pago em relação aos lucros226.
A depender da estrutura adotada pelo regime fiscal de royalties, portanto, o ritmo e
a dimensão da exploração dos recursos naturais poderão ser diretamente influenciados,
conforme se demonstrará abaixo.
Considerando-se que os royalties tendem a gerar um aumento do custo de
exploração do recurso natural por unidade, o resultado esperado será um estímulo à
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Cf. CALDER, Jack. Resource Tax Administration. The Implications of Alternative Policy Choices. In:
DANIEL, Philip; KEEN, Michael; MCPHERSON, Charles (org.). The Taxation of Petroleum and
Minerals: Principles, Problems and Practice. Oxon: Routledge, 2010 , p. 323.
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Cf. BAUNSGAARD, Thomas. A Primer on Mineral Taxation. IMF Working Papers. International
Monetary Fund. WP 01/139. Setembro, 2011, p. 09-10.
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Cf. Op. Cit., p. 28.
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Cf. NAKHLE, Carol. Petroleum Fiscal Regimes. Evolution and Challenges. In: DANIEL, Philip; KEEN,
Michael; MCPHERSON, Charles (org.). The Taxation of Petroleum and Minerals: Principles, Problems
and Practice. Oxon: Routledge, 2010, p. 95-96.
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redução do ritmo e da extensão da exploração da reserva do respectivo recurso, corrigindose assim potenciais distorções de eficiência de tal exploração227.
Dependendo dos objetivos de política pública, parece correto afirmar que esse
resultado poderá ser benéfico ou prejudicial.
Com efeito, caso o governo pretenda preservar uma parte das reservas de recursos
naturais não renováveis para as gerações futuras, incorporando as preocupações de
equidade intergeracional acima estudadas, a contenção do ritmo e da extensão da
exploração daquelas reservas – em virtude da cobrança de royalties – mostrar-se-á
adequada.
De outra parte, se a preocupação do governo for oposta, pretendendo-se evitar que
reservas de recursos naturais permaneçam inexploradas em determinado horizonte de
tempo, os efeitos negativos da cobrança de royalties sobre a maximização do ritmo e da
extensão da exploração destas reservas deverão ser evitados. Neste caso, poder-se-á adotar
uma escala de incidência que leve à diminuição gradual das alíquotas dos royalties
conforme o tempo de exploração228.
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Cf. CALDER, Jack. Resource Tax Administration. The Implications of Alternative Policy Choices. In:
DANIEL, Philip; KEEN, Michael; MCPHERSON, Charles (org.). The Taxation of Petroleum and
Minerals: Principles, Problems and Practice. Oxon: Routledge, 2010, p. 323; e SUNLEY, Emil M.;
BAUNSGAARD, Thomas; SIMARD, Dominique. Revenue from the Oil and Gas Sector: Issues and Country
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155. Esse efeito é especialmente sentido quando a empresa detém direitos ilimitados à extração destes
recursos durante um determinado período de tempo, não recebendo qualquer retorno pelos recursos que deixa
de explorar ao final do contrato (o que, na ausência dos royalties, poderia gerar um estímulo à extração
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1.3 DISCIPLINA JURÍDICA

DA

COBRANÇA

DE

RECEITAS PÚBLICAS

DE

RECURSOS

NATURAIS NO DIREITO BRASILEIRO

1.3.1

Breve Histórico da Exploração de Recursos Naturais Não Renováveis no Brasil

No Brasil, no período colonial, os primeiros fenômenos de finanças públicas foram
de natureza patrimonial e regaliana, com o “descobridor” das terras tomando posse
histórica delas para o Rei de Portugal. Assim o imenso patrimônio de terras brasileiras,
ainda que subsequentemente desmembrado por meio das capitanias e sesmarias, passava a
integrar a Coroa daquele país. Os donatários e sesmeiros, como esclareciam de forma
explícita as cartas forais, deveriam cumprir obrigações financeiras perante a Metrópole (as
quais se caracterizariam como verdadeiros direitos regalianos da Coroa), especialmente o
famoso quinto dos metais preciosos, o privilégio dos engenhos d’água, o estanco do paubrasil e o dízimo do pescado229.
Nesse cenário, dos primórdios da Colônia230 até meados do século XVIII (época em
que o ciclo do ouro se intensificou), os prospectores de minérios no Brasil também se
sujeitaram a um sistema de concessão e exploração moldado no modelo europeu, no qual
se pagavam royalties aos administradores locais que atuavam em nome da Metrópole.
Após algumas décadas de uma experiência malsucedida com a substituição dos royalties
por tributos, o sistema original foi retomado 231 , semeando-se assim os germes que
influenciariam a evolução do regime jurídico das receitas públicas de recursos naturais na
República brasileira.
Prevaleceu durante o período colonial brasileiro, portanto, a exploração mineral nos
moldes do chamado “sistema regaliano”, em que a propriedade dos recursos minerais
229

Cf. BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução à Ciência das Finanças. 17a ed. Atualizado por Hugo de
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pertencia à Coroa e esta franqueava aos particulares o direito de exploração destes
recursos, mediante o pagamento de participações de regalia (equivalentes a royalties),
destacando a supracitada espécie de participação conhecida como “quinto”232.
Após séculos de atividade de mineração rudimentar no período colonial do Brasil,
com extração concentrada na superfície e pouca escala233 (à exceção do chamado “Ciclo do
Ouro” 234 ), as primeiras lavras mais sofisticadas, de extração subterrânea de ouro com
tecnologia inglesa, surgiriam apenas durante o Império, na primeira metade do séc. XIX,
em Minas Gerais235.
Nas décadas seguintes, a atividade minerária brasileira foi se desenvolvendo
progressivamente, com maior diversificação de produtos (ao passo em que se agravava o
declínio das minas de ouro e diamantes236), abrangendo principalmente a exploração de
calcário, ferro, carvão, manganês e enxofre, em regiões diversas do País237.
Atualmente, o Brasil produz cerca de 70 substâncias minerais, das quais 21
pertencem ao grupo de minerais metálicos, 45 ao de não metálicos e 4 ao de energéticos.
Dentre esses recursos minerais, merecem destaque o nióbio (maior reserva mundial), o
minério de ferro (4ª maior reserva mundial), a tantalita (maior reserva mundial), o
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manganês (4ª maior reserva mundial), o alumínio, o amianto, a grafita (2ª maior reserva
mundial), a magnesita (4ª maior reserva mundial), o caulim e as rochas ornamentais238.
A indústria extrativa mineral brasileira (excluindo petróleo e gás), no segundo
semstre de 2011, somou US$ 27,4 bilhoes, o que representou 19,9% do total das
exportações nacionais no período239.
Conforme se noticia, o Brasil iniciará procura por minérios a 6.000 metros abaixo
do nível do mar. O sucesso das pesquisas pode incidir em uma reivindicação de direitos
frente à comunidade internacional acerca de áreas afastadas da Plataforma Continental240.
Já as origens da indústria petrolífera no Brasil remontam a 1858, ano em que o
Marquês de Olinda assinou o decreto que autorizava a extração de betume nas margens do
Rio Marau, na província da Bahia, para a produção de querosene. A efetiva exploração de
petróleo, contudo, somente começaria em 1891, quando da descoberta de sedimentos
argilosos na costa de Alagoas. Já em 1897, o primeiro poço petrolífero foi perfurado em
Bofete, no Estado de São Paulo, atingindo 488 metros e produzindo apenas uma
quantidade modesta de petróleo241.
A criação do Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil, em 1907, intensificou o
papel do governo federal na organização da exploração do petróleo, levando à perfuração
de inúmeros – embora malsucedidos – poços de petróleo em diversos Estados. Três
décadas depois, em 1938, o Governo Vargas criou o Conselho Nacional do Petróleo. Em
1939, a perfuração de um poço em Lobato marcou o início da exploração comercial de
petróleo na região do Recôncavo Baiano, ampliada a partir da descoberta do campo de
Candeias, em 1941242.
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A partir do início das atividades da Petrobras, em 1953, a exploração de petróleo no
Brasil, que à (crase) época era de apenas 2.700 barris por dia, foi progressivamente
ampliada, atingindo 65.000 barris por dia já no final daquela década e 200.000 em 1980.
Até então, tal exploração era essencialmente realizada em terra, com forte concentração no
Estado da Bahia243.
Os choques do petróleo de 1973 e 1979 tornaram economicamente viável a
exploração offshore (i.e., em águas oceânicas). Com amplos investimentos da Petrobras em
prospecção e refino de petróleo, iniciava-se a era das plataformas de petróleo em alto-mar,
principalmente na Bacia de Campos, no Estado do Rio de Janeiro244.
As reservas estimadas de petróleo já conhecidas correspondem a cerca de 16
bilhões de barris, o que permite ao Brasil ser autossuficiente na exploração (ainda que
parmeneça a necessidade de importar derivados não destilados nas refinarias do país)245. A
produção diária atinge aproxidamente 700 milhões de barris por ano, dos quais 89%
resultam de exploração em águas oceânicas246.
Com a viabilização da exploração da área do pré-sal247, partindo-se das otimistas
premissas de que os colossais desafios tecnológicos para tanto sejam superados e que as
cotações internacionais do petróleo continuem a justificar os altos custos de tal
exploração248, poder-se-á chegar a um total de reservas de 70 bilhões de barris249.
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Nesse cenário, estima-se que em 2020 o Brasil figure como o sexto país com maior
capacidade de produção de petróleo do mundo, atrás apenas da Arábia Saudita, dos EUA,
da Rússia, do Iraque e do Canadá250.
Por fim, no que diz respeito à produção de energia hidrelétrica no Brasil, a primeira
usina para esta finalidade foi construída em 1883, no município de Diamantina, utilizando
as águas do Ribeirão do Inferno (afluente do Rio Jequitinhonha) para gerar 0,5 MW de
potência. Curiosamente, esta usina tinha como propósito fornecer energia elétrica para a
produção de outro recurso natural, qual seja, a extração de diamantes, por meio de uma
linha de transmissão com 2 km de extensão251.
Pouco depois, em 1887, iniciou-se a operação de uma segunda usina hidrelétrica
brasileira, no rio Ribeirão dos Macacos, em Minas Gerais, também com a finalidade de
atender as atividades de mineração da região. Após dois anos, a usina de Marmelos foi
instalada no Município mineiro de Juiz de Fora, com o objetivo de fornecer energia elétrica
para iluminação pública e indústrias da região. Em 1901 inaugurou-se a usina de Parnaíba,
primeira hidrelétrica de grande porte (para os padrões da época) no País, com capacidade
instalada inicial de 2000 KW, posteriormente ampliada por diversas vezes para atender a
expansão da demanda de energia das redes de transporte urbano e iluminação252.
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Após décadas de ampliação gradual da utilização desse potencial de energia, na
primeira metade da década de 1970 verificou-se o maior ritmo de desenvolvimento de
projetos de usinas hidrelétricas no Brasil253.
Ao final de 2008, de acordo com o Banco de Informações da Geração (BIG) da
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, existiam em operação no Brasil 227
Centrais Geradoras Hidrelétricas (usinas com até 1 MW de potência instalada), 320
Pequenas Centrais Hidrelétricas (usinas com potência instalada de 1,1 MW a 30 MW), e
159 Usinas Hidrelétricas de Energia (usinas de grande porte, com mais de 30 MW de
potência instalada). O conjunto destas 706 usinas respondeu, no mesmo ano, por 75,68%
da potência total de energia instalada no País, de 102,262 mil MW254.
A participação da energia hidrelétrica na proporção de cerca de ¾ do total da
energia produzida no Brasil, ainda que se mostre largamente superior à média mundial
(que corresponde a apenas 2,1%) 255 , oculta o fato de que há um gigantesco potencial
hídrico que permanece inexplorado no País, de aproximadamente 63%256 .

1.3.2

Disciplina Legal Anterior à Constituição de 1988

Quanto ao regime jurídico, durante o Império foram poucas as tentativas de
disciplinar a exploração do subsolo brasileiro, consistindo essencialmente na expedição de
autorizações de lavra, muitas delas para empresas estrangeiras257.

253

Cf. CAETANO DE SOUZA, Antonio Carlos. Assessment and statistics of Brazilian hydroelectric power
plants: Dam Areas versus installed and Firm Power. In: Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol.
12, nº 7, 2007, p. 1847.
254
Há poucos anos, as hidrelétricas representavam cerca de 90% da capacidade instalada no Brasil. A
redução dessa participação foi resultado da construção de usinas baseadas em outras fontes (como
termelétricas movidas a gás natural e a biomassa) em ritmo maior do que aquele verificado nas hidrelétricas.
Cf. AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Atlas da Energia Elétrica no Brasil. 3ª ed. Brasília:
Agência Nacional de Energia Elétrica, 2008, p. 34; e 53-54.
255
Cf. INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. Key World Energy Statistics. Paris: International Energy
Agency, 2011, p. 80.
256
Cf. CAETANO DE SOUZA, Antonio Carlos. Op. Cit., p. 1843.
257
Cf. RAMOS, José Raymundo Andrade. Mineração no Brasil Pós-Colônia. In: LINS, Fernando Antônio
Freitas; LOUREIRO, Francisco Eduardo; ALBUQUERQUE, Gildo de Araújo (eds.). Brasil 500 Anos: A
Construção do Brasil e da América Latina pela Mineração. Rio de Janeiro: Centro de Tecnologia
Mineral, 2000, p. 61. Disponível em: http://www.cetem.gov.br/publicacao/500anos_BLOCO%20I.pdf.
Último acesso em: 16/08/2012.

70

Já no Período Republicano, a Constituição Federal de 1891, no parágrafo 29 do art.
34, previa a competência privativa do Congresso Nacional para “legislar sobre terras e
minas de propriedade da União”.
O parágrafo 17 do artigo 72 daquela constituição dispunha que as minas pertenciam
aos proprietários do solo, salvo as limitações que fossem estabelecidas por lei a bem da
exploração deste ramo da indústria.
Instituía-se, então, por força do dispositivo constitucional acima apontado, o regime
de acessão no direito brasileiro, em que as minas eram de propriedade do titular da
superfície258.
Pertenciam aos Estados, por fim, “as minas e terras devolutas situadas nos seus
respectivos territórios, cabendo à União somente a porção que fosse indispensável para a
defesa das fronteiras, fortificações, construções militares e estradas de ferro federais”,
conforme determinava o art. 64 da mesma constituição.
Sob a vigência da Constituição de 1891, o Decreto no 20.799/31 fixou normas para
a autorização, pelo governo federal, de pesquisa e lavra de jazidas minerais em todo o
território nacional.
Subsequentemente, o Decreto no 23.016/33 estabeleceu a Diretoria Geral da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura, centralizando toda a atividade
administrativa nacional referente à exploração das riquezas do subsolo e energia hidráulica.
A Constituição de 1934, no art. 5o, inciso XIX, alínea “j”, manteve a competência
privativa da União para legislar sobre riquezas do subsolo e mineração, acrescendo
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menções expressas à energia hidrelétrica e às atividades de exploração de todos estes
recursos naturais, dentre outros.
Modificando o regime anterior (de acessão, como se viu), essa constituição, em seu
art. 118, previa que as minas e demais riquezas do subsolo, bem como as quedas d'água,
constituíam propriedade distinta da propriedade do solo para o efeito de exploração ou
aproveitamento industrial.
Desse modo, o constituinte de 1934 consagrou a separação da propriedade dos
referidos recursos naturais, ao dispor que ela não deveria ser confundida com a propriedade
da superfície259.
Conforme determinava o art. 119, o aproveitamento destes recursos naturais, ainda
que de propriedade privada, dependia de autorização ou concessão federal, na forma da
lei260. O parágrafo 1o desse dispositivo dispunha que as autorizações ou concessões seriam
conferidas exclusivamente a brasileiros ou empresas organizadas no Brasil, ressalvada ao
proprietário preferência na exploração ou coparticipação nos lucros.
Ademais, de acordo com o parágrafo 4o do mesmo dispositivo, a nacionalização
progressiva das minas, jazidas minerais e quedas d'água ou outras fontes de energia
hidráulica, julgadas básicas ou essenciais à defesa econômica ou militar do país, passaria a
ser regulada em lei261.
Com o advento da Constituição de 1934, portanto, passou a vigorar no país um
regime jurídico que se assemelhava a uma reserva de mercado dos recursos minerais,
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sendo vedada, exceto em casos excepcionais (a critério exclusivo do Presidente da
República), a participação do capital estrangeiro262.
O Código de Minas (Decreto no 24.642), promulgado em 1934, consolidou os
dispositivos de leis e regulamentos expedidos em diversas épocas e que, até tal data,
regulavam a indústria extrativa mineral e – a partir das modificações de 1938, mencionadas
abaixo – de prospecção de petróleo 263 . No mesmo ano, o Decreto no 23.936 impôs
condições às autorizações para contratos de pesquisa e de lavra de jazidas minerais (então
reguladas pelo já mencionado Decreto no 20.799/31), proibindo contratos simultâneos para
ambas estas atividades264.
Ainda em 1934, o Código de Águas (Decreto no 24.643/34), ainda vigente, trouxe
extensa regulamentação à exploração dos recursos hidrelétricos no Brasil, instituindo
regime jurídico aplicável ao aproveitamento industrial das quedas d’água e outras fontes de
energia hidráulica, tanto do domínio público, quanto do particular265.
Ao proprietário da queda d’água, em conformidade com o art. 148, assegurar-se-ia
a preferência na autorização ou concessão para o aproveitamento industrial de sua energia
ou coparticipação razoável, estipulada no Código, nos lucros da exploração que por outrem
for feita.
De acordo com o art. 144 do referido Código, o Serviço de Águas do DNPM
(Departamento Nacional de Produção Mineral) passava a ser o órgão competente do
Governo Federal para: (i) realizar estudos e avaliações da energia hidráulica do território
nacional; (ii) examinar e instruir técnica e administrativamente os pedidos de concessão ou
autorização para a utilização da energia hidráulica e para produção, transmissão,
262
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transformação e distribuição da energia hidrelétrica; e (iii) fiscalizar a produção, a
transmissão, a transformação e a distribuição de energia hidrelétrica.
Ademais, o art. 145 do Código de Águas determina que as quedas d’água e outras
fontes de energia hidráulica “são bens imóveis e tidas como coisas distintas e não
integrantes das terras em que se encontrem”266. A propriedade superficial, portanto, não
abrangeria a respectiva energia hidráulica, para o efeito de seu aproveitamento industrial.
Já o art. 147 do mesmo diploma dispôs que as quedas d’água e outras fontes de
energia hidráulica existentes em águas públicas de uso comum ou dominicais seriam
incorporadas ao patrimônio da Nação, como propriedade inalienável e imprescritível.
Subsequentemente, a Constituição de 1937, no inciso XIV de seu art. 15,
reproduzindo o texto constitucional precedente, previu que competia privativamente à
União a exploração das minas e dos recursos hídricos para egração de energia hidráulica,
dentre outros recursos naturais.
O art. 143 da Constituição de 1937, também à semelhança do que previa a
constituição anterior, dispunha que as minas e demais riquezas do subsolo, bem como as
quedas d'água, constituíam propriedade distinta da propriedade do solo para o efeito de
exploração ou aproveitamento industrial, dependendo sempre de autorização federal
(mesmo nos casos de propriedade privada)267.
De acordo com o parágrafo 1o daquele dispositivo, a referida autorização só poderia
ser concedida a brasileiros ou empresas constituídas por acionistas brasileiros, reservada a
preferência na exploração, ou participação nos lucros. Assim, a Constituição de 1937
inovou ao passar a vedar integralmente a participação de estrangeiros na mineração268.

266

Conforme determina o art. 146 do Código, as quedas d’água existentes em cursos cujas águas sejam
comuns ou particulares pertencem aos proprietários dos terrenos marginais, ou a quem for por título legítimo.
267
O aproveitamento das quedas d'água já utilizadas industrialmente na data da promulgação da constituição,
assim como o das minas em lavra, independeria de autorizaçãoo específica.
268
Cf. NODARI, Ariadne da Silva Rocha. A Política Mineral na Constituição de 1967. Brasília: CNPq,
1987, p. 14.
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Interessante notar que o art. 144 da Constituição de 1937, seguindo os passos do
constituinte de 1934, previa que a lei regularia “a nacionalização progressiva das minas,
jazidas minerais e quedas d'água ou outras fontes de energia assim como das indústrias
consideradas básicas ou essenciais à defesa econômica ou militar da nação”269.
Sob a vigência da constituição em comento, o Decreto-Lei no 366/38 incorporou ao
já referido Código de Minas novo título, por meio do qual se instituiu o regime legal das
jazidas de petróleo e gás natural270.
Ainda em 1938, o Decreto-Lei no 395 estabeleceu o Conselho Nacional do Petróleo
(CNP) 271 e regulou a produção, o transporte, a importação e exportação, bem como
nacionalizou as refinarias e reservou a direção e a propriedade da indústria petrolífera para
brasileiros natos. Já o Decreto-Lei no 938/38 sujeitou o funcionamento das sociedades para
fins de mineração, ou de energia hidráulica, à necessidade de autorização do governo.
O Decreto-Lei no 1985/40, então, instituiu o novo Código de Minas e
expressamente revogou o anterior (constante do Decreto no 24.642/34).
Nesse ponto, já se identificava no Brasil um arcabouço jurídico completo da
exploração de minérios, petróleo e energia hidrelétrica, considerados bens públicos e
extensivamente regulados pelo Poder Executivo272.
A Constituição de 1946, em seu art. 34, ao disciplinar os bens da União, não fez
qualquer menção às minas e demais riquezas do subsolo, tampouco às quedas d’água,
recursos estes que, na dicção do art. 152, continuavam a constituir propriedade distinta da
do solo para o efeito de exploração ou aproveitamento industrial273.

269

Novamente, como se observou em nota de rodapé anterior, a nacionalização dos mencionados recursos
naturais, já prevista na Constituição de 1934, nunca chegou, de fato, a ser regulamentada. A norma de
nacionalização progressiva em comento foi efetivamente abandonada nas constituições seguintes. Cf.
BARBOSA, Alfredo Ruy. A Mineração nas Constituições Brasileiras. In: Constituinte: A Nova Política
Mineral. Brasília CNPq: 1988, p. 64-65.
270
Este título foi posteriormente suprimido pelo Decreto-Lei no 3236/41.
271
O CNP foi subsequentemente organizado pelo Decreto-Lei no 538/38. Ainda, o Decreto-Lei no 1217/39 e
o Decreto-Lei no 1369/39, respectivamente, conferiram ao CNP as atribuições referentes a pesquisa e lavra de
jazidas petrolíferas e lhe transferiram o material necessário a estas atividades.
272
Cf. NODARI, Ariadne da Silva Rocha. A Política Mineral na Constituição de 1967. Brasília: CNPq,
1987, p. 15.
273
Não obstante, o Código de Minas (de 1940), que permaneceu vigente, estabelecia de forma clara que tais
recursos constituíam propriedade da União. Por óbvio, a disciplina desse tema exclusivamente em lei
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O art. 153 dessa constituição, por seu turno, à semelhança do que previam os textos
constitucionais anteriores, previa que o aproveitamento dos recursos minerais e de energia
hidráulica dependeria de autorização ou concessão federal, na forma da lei, ressalvando-se
ao proprietário da superfície o direito de preferência274.
Não se fazia referência nesse dispositivo, contudo, à nacionalização dos
mencionados recursos, em um claro rompimento com a disciplina constitucional até então
aplicável. Assim, reabriam-se o setor mineral e o setor de energia hidráulica ao capital
estrangeiro275.
No período de vigência da Constituição de 1946, destaca-se a Lei no 2004/53276,
que: (i) dispunha sobre a Política Nacional do Petróleo; (ii) determinava o monopólio da
União na pesquisa, na lavra, no refino e no transporte do petróleo; (iii) definia as
atribuições do Conselho Nacional do Petróleo; e (iv) estabelecia a base legal da criação da
Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras).
A criação da Petrobras, conforme se observa, inseriu-se no movimento de
participação direta do Estado na exploração do petróleo, já manifestado com a formação,
no início das décadas de 1920 e 1930, das primeiras empresas nacionais petrolíferas latinoamericanas, na Argentina (Yacimentos Petroliferos Fiscales – YPF) e no México
(Petroleos Mexicanos – PEMEX)277.
A referida Lei no 2004/53, ainda, versava no art. 27 sobre o direito de Estados e
Territórios – onde se fizessem a lavra de petróleo e xisto betuminoso e a extração de gás –

ordinária, à época, teria dado margem a discussões sobre a sua constitucionalidade. Cf. NODARI, Ariadne da
Silva Rocha. A Política Mineral na Constituição de 1967. Brasília: CNPq, 1987, p. 16.
274
De acordo com BARBOSA, o direito de preferência era solução de natureza conciliatária, buscando
equilibrar os interesses do superficiário com os do legislador do Código de Minas. Isto porque a garantia da
preferência impediria, em termos práticos, o proprietário de contestar caso não desejasse exercitar tal direito;
a União, então, atribuiria a terceiros a exploração das jazidas. Cf. BARBOSA, Alfredo Ruy. A Mineração nas
Constituições Brasileiras. In: Constituinte: A Nova Política Mineral. Brasília CNPq: 1988, p. 68.
275
Cf. Ibidem., p. 67.
276
Revogada pela Lei nº 9.478/97.
277
Cf. MCPHERSON, Charles. State Participation in the Natural Resource Sectors. Evolution, Issues and
Outlook. In: DANIEL, Philip; KEEN, Michael; MCPHERSON, Charles (org.). The Taxation of Petroleum
and Minerals: Principles, Problems and Practice. Oxon: Routledge, 2010, p. 263.
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ao recebimento de uma “indenização”, a ser paga pela Petrobras e suas subsidiárias,
correspondente a uma porcentagem (fixa, no montante de 5%) do valor da exploração278.
Assim, nota-se que mesmo antes do advento da disciplina constitucional das
compensações financeiras (presente, como se verá adiante, apenas na Constituição Federal
de 1988), a legislação ordinária brasileira já previa a obrigação de pagamento de royalties
no âmbito da exploração do petróleo. A totalidade destes recursos era paga aos Estados,
que tinham a obrigação legal de transferir 20% do que recebessem aos Municípios.
A cobrança desses royalties, como observam AFONSO e GOBETTI, incidia somente
sobre o valor do petróleo extraído em terra (onshore), uma vez que o Brasil, à época, ainda
não extraia petróleo do mar (offshore)279.
A partir de 1964, com o início do Regime Militar, uma nova política nacional de
recursos naturais não renováveis começava a ser implementada, alçando tais recursos à
condição de patrimônio da Nação, movimento este que culminou com a promulgação da
Constituição de 1967280.
A Constituição de 1967, no art. 161, deu continuidade à disciplina constitucional
anterior de separação entre a propriedade do solo e a do subsolo, para efeito de exploração
ou aproveitamento industrial.
Ademais, assegurou-se que a competência privativa da União para legislar sobre
jazidas, minas e outros recursos minerais, dentre outros, também se manteria, conforme se
depreende da leitura do inciso XVII do art. 8º.

278

Esse dispositivo foi alterado pela Lei 3.257/57, pelo Decreto-Lei 523/69, pelo Decreto-Lei 1.288/73, pela
Lei 7.453/85 e pela Lei 7.525/86, até o advento da Lei 7.990/89.
279
Conforme relatam aqueles autores, a partir de 1969, quando se iniciou a exploração de petróleo na
plataforma continental marítima, o governo federal brasileiro passou a se apropriar sozinho dos royalties
decorrentes de tal exploração. Cf. AFONSO, José Roberto Rodrigues; GOBETTI, Sergio Wulff. Rendas do
Petróleo no Brasil: Alguns Aspectos Fiscais e Federativos. In: Revista do BNDES, vol. 15, no 30, 2008, p.
237.
280
Cf. NODARI, Ariadne da Silva Rocha. A Política Mineral na Constituição de 1967. Brasília: CNPq,
1987, p. 15.
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De outra parte, essa constituição inovou ao deixar de conferir o direito de
preferência (à obtenção de autorização para a exploração do subsolo) do proprietário do
solo, substituindo tal direito por uma previsão de participação no resultado da lavra281.
Outra inovação interessante da Constituição de 1967 foi a previsão, no art. 4º, da
inclusão da “plataforma submarina” entre os bens da União.
Em 1968, quando a Petrobras fez sua primeira descoberta de petróleo em águas
oceânicas, o governo federal decidiu que os royalties previstos na Lei n o 2004/53 não se
aplicariam a tal modalidade de exploração282.
Com o advento da Lei no 7.453/85, modificou-se a disciplina dos royalties do
petróleo, os quais, até então, eram integralmente devidos aos Estados (com repasse de 20%
aos Municípios) quando a exploração fosse em terra e, caso esta ocorresse no mar,
pertenciam em sua totalidade à União. De acordo com a nova disciplina, os Estados e
Territórios passavam a ter direito a receber royalties de 4%, e os Municípios de 1%, sobre
o valor do óleo, do xisto betuminoso e do gás extraídos de suas respectivas áreas, onde se
fizesse a lavra do petróleo. Nos casos de exploração em águas oceânicas, os royalties
seriam 1,5% aos Estados e Territórios, 1,5% aos Municípios confrontantes e suas
respectivas áreas geo-econômicas283, 1% ao Ministério da Marinha e 1% para constituir um
Fundo Especial a ser distribuído entre todos os governos subnacionais284.

281

Cf. BARBOSA, Alfredo Ruy. A Mineração nas Constituições Brasileiras. In: Constituinte: A Nova
Política Mineral. Brasília CNPq: 1988, p. 69.
282
Cf. GOBETTI, Sergio Wulff; PINTO JR., Helder Queiroz; SARDINHA, Juliana de Carvalho. Brazil. In:
ANDERSON, George (org.). Oil and Gas in Federations. Toronto: Oxford, 2012, p. 69.
283
Conforme determina o art. 2o da Lei no 7.525/86, consideram-se confrontantes com poços produtores na
plataforma continental os Estados, Territórios e Municípios contíguos à área marítima delimitada pelas linhas
de projeção dos respectivos limites territoriais até a linha de limite da plataforma continental, onde estiverem
situados os poços.
284
Essa distribuição, de acordo com o art. 6 o da Lei no 7.525/86, deveria ser realizada com base nos critérios
do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios, obecedida a proporção de
20% das receitas para os Estados e Territórios e 80% para os Municípios.
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1.3.3

Regime Jurídico dos Recursos Naturais na Constituição de 1988

Conforme ensina REGIS FERNANDES

DE

OLIVEIRA, os bens públicos, se não

vinculados a uma determinada atividade, podem ser explorados pela entidade titular, a qual
deve zelar pela boa administração de tais bens, de forma idônea, buscando fazer com que o
patrimônio explorado dê lucro. Assim, o Estado pode obter receitas públicas através da
concessão, permissão ou autorização do uso de seu patrimônio, formas pelas quais se
efetiva a outorga de uso do respectivo bem público285.
Nesse contexto, a Constituição Federal de 1988 (“CF/88”), em seu art. 20,
estabelece que integram o patrimônio da União, dentre outros, “os recursos naturais da
plataforma continental e da zona econômica exclusiva” 286 (inciso V), “os potenciais de
energia hidráulica” (inciso VII) e os “recursos minerais, inclusive o subsolo” (inciso IX).
Em relação aos potenciais de energia hidráulica, o inciso XII, alínea “b”, do art. 21,
atribui à União competência para explorar – diretamente ou mediante autorização,
concessão ou permissão – o aproveitamento energético dos cursos d’água, em articulação
com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos.
Assumindo que as quedas d’água são potenciais de energia elétrica287, o art. 176 da
CF/88 dispõe que são elas “propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou
aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade de
produto da lavra”. Assim, o aproveitamento das águas somente poderá ocorrer mediante
autorização ou concessão da União (§1º do art. 176), cabendo ao proprietário do solo
participação nos resultados da exploração.

285

Cf. OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de Direito Financeiro. 4. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2011, p. 242.
286 Segundo define a Lei nº 8.197/93, “mar territorial” é a faixa de doze (12) milhas marítimas de largura, a
contar do litoral; “zona contígua” é a faixa de doze (12) a vinte e quatro (24) milhas marítimas, contadas a
partir das linhas de base que servem para medir a largura do mar territorial; e “plataforma continental” é o
leito e o subsolo das águas submarinas que se estendem além do mar territorial, em toda a extensão do
prolongamento natural de seu território continental, até duzentas (200) milhas marítimas.
287
Cf. OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Op. Cit., p. 243.
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Quanto aos hidrocarbonetos, conforme determina o inciso I do art. 177, a União
tem o monopólio288 da “pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros
hidrocarbonetos fluidos” (inciso I do art. 177). Pertencem-lhe, também, “as jazidas, em
lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica” (art. 176),
constituindo-se em propriedade distinta da do solo.
Por fim, no que diz respeito aos minérios, o caput do já referido artigo 176 dispõe
que as jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais também constituem
propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem
à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra289.
O parágrafo primeiro do mesmo dispositivo prevê que estas atividades deverão ser
conduzidas mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por
brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e
administração no País, na forma da lei290. Já o parágrafo segundo assegura a participação
ao proprietário do solo nos resultados da lavra, na forma e no valor que dispuser a lei.
Ademais, o caput do artigo 1.230 do Código Civil dispõe que a “propriedade do
solo não abrange as jazidas, minas e demais recursos minerais, os potenciais de energia
hidráulica, os monumentos arqueológicos e outros bens referidos por leis especiais”.
Assim, conforme esclarece SCAFF, existe na Constituição uma distinção clara entre
propriedade do solo e exploração dos recursos minerais nele presentes. Isto porque a
Constituição, em seus artigos 20, IX e 176 (detalhado nos artigos 11 e 12 do Decreto-lei
227/67, o do Código Minerário) e o Código Civil, em seu artigo 1230, conferem à União a
propriedade dos recursos minerais, mas garantem ao concessionário o produto da lavra, de

288

Conforme ensina REGIS FERNANDES DE OLIVEIRA, ocorre o monopólio quando se cuida de atividade
econômica e o Poder Público, em face da importância que a atividade tem para ele, concentra-a
exclusivamente em suas mãos. Cf. Ibidem. p. 246.
289
Também é competência da União, de acordo com o inciso XXIII do art. 21 da CF/88, a exploração dos
serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e o exercício de monopólio estatal sobre a pesquisa, a
lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus
derivados.
290
Ainda de acordo com esse dispositivo, a lei deverá estabelecer as condições específicas quando as
atividades de exploração ou aproveitamento desenvolverem-se em faixa de fronteira ou terras indígenas.
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modo a distinguir entre aquele que detém a propriedade (estática) e aquele que exerce a
atividade (dinâmica)291.
Na mesma linha, são distintas as relações entre aquele que detém o direito de
exploração minerária (que pertence à União) e o direito do superficiário, o que concede ao
proprietário do solo o direito de receber algum valor pela exploração econômica dos
recursos minerais subjacentes, consoante dispõe o artigo 176, §2º da CF/88.292.
A propósito, os recursos naturais em tela são bens públicos de uso especial,
indisponíveis portanto, cuja destinação pública está definida constitucionalmente. A
concessão de exploração destes recursos é uma concessão de uso, vinculada a objetivos
fundamentais, constantes dos artigos 3º, 170 e 219 da CF/88. Neste sentido, a concessão
para exploração dos recursos minerais seria uma exceção e por isso expressa no texto
constitucional, que autoriza o concessionário a apropriar-se do produto da lavra293.
Esse regime, para BERCOVICI, não se aplica ao petróleo, ao gás natural e aos
minérios nucleares. Para estes recursos, segundo o autor, a propriedade da lavra, ao
contrário do que ocorre na regra geral, foi atribuída ao concessionário por uma lei ordinária
e não pelo texto constitucional. Ressalta que a reforma do art. 177 pela EC 9/1995 não
eliminara o monopólio da União sobre o petróleo e o gás natural, tampouco sua
propriedade sobre os recursos minerais; por esta razão, atribuir a regra de apropriação pelo
concessionário do produto da lavra seria desrespeitar o regime de monopólio, do que não
restaria qualquer distinção entre uma concessão de exploração de minérios e uma
concessão de exploração de petróleo ou gás natural294.

291

Cf. SCAFF, Fernando Facury. Aspectos controvertidos sobre a CFEM – Compensação Financeira pela
Exploração de Recursos Minerais (Royalties da Mineração). In: SCAFF, Fernando Facury; ATHIAS, Jorge
Alex (org.). Direito Tributário e Econômico aplicado ao Meio Ambiente e à Mineração. São Paulo:
Quartier Latin, 2009, pp. 282.
292
O referido valor corresponderá, de acordo com o Código Minerário, a 50% do que for pago a título de
Compensação Financeira pela Exploração de Recrusos Minerais – CFEM ou, no caso específico do petróleo,
entre 0,5 e 1% da produção de petróleo e gás natural. Cf. SCAFF, Fernando Facury. Aspectos controvertidos
sobre a CFEM – Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Royalties da Mineração).
In: SCAFF, Fernando Facury; ATHIAS, Jorge Alex (org.). Direito Tributário e Econômico aplicado ao
Meio Ambiente e à Mineração. São Paulo: Quartier Latin, 2009, pp. 283.
293
Cf. BERCOVICI, Gilberto. Direito Econômico do Petróleo e dos Recursos Minerais. São Paulo:
Quartier Latin, 2011, p. 288-290.
294
Cf. Ibidem., p. 290-296.
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Ainda de acordo com a disciplina da Constituição Federal de 1988, conforme se
depreende da leitura do parágrafo 1º do art. 20, confere-se aos entes federativos, bem como
aos órgãos da administração direta da União, o direito de (i) auferir participação na
exploração de recursos hídricos, minerais de petróleo ou gás natural, nos seus respectivos
territórios, ou (ii) receber compensação financeira por tal exploração.
Abaixo se transcreve o referido dispositivo:
“É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no
resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins
de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo
território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou
compensação financeira por essa exploração”.

Nesse passo, nota-se que com o advento da Constituição Federal de 1988, ganhou
status constitucional o direito dos entes federativos sobre os benefícios financeiros
advindos da exploração de determinados recursos naturais (petróleo, gás natural, minérios
e recursos hídricos para geração de energia)295.
Curiosamente, o texto constitucional faz menção a duas categorias de recursos
naturais não renováveis, quais sejam, (i) petróleo e gás natural e (ii) minérios, e a uma
terceira categoria, (iii) dos recursos hídricos para geração de energia, que compreende um
recurso natural renovável em princípio, ainda que esta capacidade de renovação dependa,
como se discutiu no início do presente capítulo, do ritmo da respectiva exploração e das
características do aquífero em questão296.
O constituinte, ao conferir aos referidos recursos hídricos o mesmo regime jurídico
de direito financeiro aplicável aos recursos não renováveis, parecer ter reconhecido que a
produção de energia hidrelétrica envolve, à semelhança da exploração destes últimos,

295

Cf. BARROSO, Luiz. Roberto. Federalismo, Isonomia e Segurança Jurídica: Inconstitucionalidade
das Alterações na Distribuição de Royalties do Petróleo, 2010, p. 9. Disponível em
http://www.migalhas.com.br/arquivo_artigo/art20100708-01.pdf. Último acesso em: 15/08/2012.
296
Como se disse, a análise, em cada caso, deve levar em conta o volume total de água extraído do aquífero,
os efeitos colaterais da exploração para o ecossistema e as condições climáticas a longo prazo.
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preocupações de volatilidade de receitas, geração de impactos sociais e ambientais,
equidade intergeracional e concentração geográfica das respectivas reservas.
A repartição de receitas públicas de recursos naturais entre os entes da federação,
prevista no mencionado parágrafo 1º do art. 20, pode ser considerada uma decisão política
do constituinte, conforme ressalta AURÉLIO PITANGA SEIXAS FILHO

297

. Esta decisão

política, parece correto afirmar, inseriu-se no âmbito do processo de descentralização fiscal
promovido pela Constituição Federal de 1988298.
Como se anteviu, essa sistemática encontra suas raízes no longínquo ano de 1953,
quando a Lei no 2004, em seu art. 27, previa que Estados e Territórios – onde se fizessem a
lavra de petróleo e xisto betuminoso e a extração de gás – teriam direito ao recebimento de
uma “indenização”, a ser paga pela Petrobras e suas subsidiárias, correspondente a uma
porcentagem fixa, no montante de 5% do valor da exploração299.
A norma constitucional em questão, para alguns autores, distinguiria entre
“participação”, que caracterizaria uma associação de benefícios, e “compensação”, que
pressuporia um prejuízo300.
De acordo com BERCOVICI, a menção à exploração de recursos naturais em áreas da
plataforma continental, do mar territorial ou da zona econômica exclusiva referir-se-ia à
participação no resultado da exploração dos órgãos da administração direta da União, uma
vez que estes órgãos, por não possuírem território em virtude do qual receberiam
compensação, apenas poderiam participar dos resultados quando a exploração fosse
realizada em domínio federal301.

297

Em sentido contrario, equiparando as compensações financeiras aos preços públicos, cf. SEIXAS FILHO,
Aurélio Pitanga. Natureza Jurídica da Compensação Financeira por Exploração de Recursos Minerais. In:
ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). Grandes Questões Atuais do Direito Tributário, vol. II. São Paulo:
Dialética, 1998, p. 35 e 37.
298
Cf. GOBETTI, Sergio Wulff; PINTO JR., Helder Queiroz; e SARDINHA, Juliana de Carvalho. Brazil. In:
ANDERSON. George (org.). Oil and Gas in Federations. Toronto: Oxford, 2012, p. 67.
299
Como já se disse, a totalidade desses recursos era paga aos Estados, que tinham a obrigação legal de
transferir 20% do que recebessem aos Municípios.
300
Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição Brasileira de 1988, vol. I. São
Paulo: Saraiva, 1990, p. 154.
301
Cf. BERCOVICI, Gilberto. Direito Econômico do Petróleo e dos Recursos Minerais. São Paulo:
Quartier Latin, 2011, p. 344.
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A previsão de direito ao recebimento de participação, por parte dos entes
federativos, nos casos de exploração de recursos naturais realizada na plataforma
continental, no mar territorial ou na zona econômica exclusiva, é criticada por MANOEL
GONÇALVES FERREIRA FILHO, sob o argumento de que tais áreas não integram os territórios
dos Estados-membros ou dos Municípios302.
Não obstante, como se discutirá adiante, a depender da natureza jurídica que se
atribua às compensações financeiras poderão ser apontados sólidos argumentos, de
equidade federativa, para justificar tal participação subnacional nos resultados da
exploração de recursos naturais em áreas situadas fora do território contíguo brasileiro.
Para REGIS FERNANDES DE OLIVEIRA, o constituinte teria se precipitado na redação
do parágrafo 1.º do art. 20, ao prever os conceitos de “participação” e de “compensação”
sem lhes dar conteúdo específico e jurídico, com a aparente intenção singular de garantir
que, nas hipóteses mencionadas, haja divisão dos resultados da produção303.
Conforme entendemos, não parece existir uma distinção de regime jurídico entre a
remuneração devida pela participação e a compensação financeira. Ambas as hipóteses, em
verdade, apenas se diferenciariam em relação ao modo de dimensionar e calcular as
receitas públicas decorrentes da exploração dos recursos naturais descritos no parágrafo 1o
do art. 20 da Constituição Federal304.
Afinal, embora a propriedade dos recursos naturais em tela seja da União, estes
recursos, fatalmente, situam-se nos territórios de determinados Estado-membros e
Municípios, o que justificaria que uma parte do resultado econômico da exploração de tais
recursos fosse destinada aos governos subnacionais305.

302

Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Op. Cit., p. 154. No mesmo sentido, mas admitindo que
intepretação diversa pode ser construída com base nos arts. 3º, III e 170, VII da Constituição Federal
(justificando-se então a repartição, entre todos os entes da Federação, de receitas da exploração de recursos
naturais em território da União), cf. BERCOVICI, Gilberto. Direito Econômico do Petróleo e dos Recursos
Minerais. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 344.
303
Cf. OLIVEIRA, Regis Fernandes de . Curso de Direito Financeiro. 4. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2011, p. 255.
304
Nesse sentido, cf. SEIXAS FILHO, Aurélio Pitanga. Natureza Jurídica da Compensação Financeira por
Exploração de Recursos Minerais. In: Grandes Questões Atuais do Direito Tributário, vol. II. Valdir de
Oliveira Rocha (coord.). São Paulo: Dialética, 1998, p. 32.
305
Cf. Ibidem., p. 255.
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Cabe à União o ônus de repassar a verba para Estados, Distrito Federal e
Municípios sem qualquer desconto, sendo o contrário inconstitucional. No caso de
retardamento da transferência, cabe a multa de mora. Estados e municípios podem postular
seu recebimento, pois o atraso pode ter prejudicado o pagamento de débitos públicos.
Assim, caracteriza-se o vínculo jurídico entre União e concessionária no que tange à
exploração; Estados e Municípios emergem como credores da União 306.
As compensações financeiras (em suas diversas denominações, a serem
sistematizadas e explicadas nos próximos subitens), parece correto afirmar, caracterizamse como modalidade de royalties307, ainda que este termo técnico tenha sido empregado
pela primeira vez na legislação pátria apenas em 1997, na chamada “Lei do Petróleo” (Lei
n. 9.478/97).
O montante das compensações financeiras, como ressalta REGIS FERNANDES

DE

OLIVEIRA, deve ser matéria de lei específica308. Trata-se de lei ordinária, devendo-se notar
a ausência de qualquer previsão constitucional de reserva de lei complementária para tal
regulação309.
A previsão sob análise consubstancia verdadeiro direito subjetivo constitucional ao
recebimento das receitas públicas de compensação financeira, como bem aponta LUIZ
ROBERTO BARROSO, razão pela qual leis ordinárias são necessárias para regular a
repartição de tais receitas, mas devem obedecer ao sentido mínimo das premissas
estabelecidas pela própria Constituição, sob pena de nulidade310.

306

Nesse sentido, OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de Direito Financeiro. 4. ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2011, p. 251.
307
Nesse sentido, cf. TÔRRES, Heleno Taveira. A Compensação Financeira Devida pela Utilização de
Recursos Hídricos, Exploração de Recursos Minerais ou Produção de Petróleo, Xisto Betuminoso e Gás
Natural (art. 20, §1o, CF) – sua Natureza Jurídica. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). Grandes
Questões Atuais do Direito Tributário, vol. II. São Paulo: Dialética, 1998, p. 140; OLIVEIRA, Regis
Fernandes de . Curso de Direito Financeiro. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011,p. 269; Em
sentido contrário, no âmbito da CFEM, cf. PEIXOTO, Frederico Augusto Leite Lins; MACHADO, Victor
Penido. Distinções entre a CFEM e o Royalty do Petróleo e entre Receita Originária e Derivada. In: SILVA,
Paulo Roberto Coimbra (coord.). CFEM. Compensação Financeira pela Exploração de Recursos
Minerais: Natureza Jurídica e Questões correlatas. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p 68.
308
Cf. OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Op. Cit., p. 255.
309
Cf. SEIXAS FILHO, Aurélio Pitanga. Natureza Jurídica da Compensação Financeira por Exploração de
Recursos Minerais. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). Grandes Questões Atuais do Direito
Tributário, vol. II. São Paulo: Dialética, 1998, p. 32.
310
Esse sentido mínimo do texto da norma constitucional seria obtido a partir de sua interpretação gramatical
ou semântica. Cf. BARROSO, Luiz. Roberto. Federalismo, Isonomia e Segurança Jurídica:
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Parece correto afirmar que as referidas normas, por versarem acerca de matéria
federativa (i.e., de alcance concomitante para as esferas federal, estadual e municipal),
devem ser caracterizadas como leis “nacionais”, e não meras leis “federais” (de alncance
restrito à União)311.
Ao Congresso Nacional, portanto, foi conferida a competência para estabelecer –
por meio de leis ordinárias – as modalidades de compensação financeira a serem adotadas
em cada caso312.
Exercendo tal competência, o Congresso Nacional promulgou leis ordinárias que
instituíram diversas compensações financeiras relacionadas à exploração de recursos
naturais minerais, hídricos e de hidrocarbonetos, consoante se examinará adiante.

1.3.4

Compensações Financeiras do Petróleo e do Gás Natural

Consoante dispõe o art. 1º do Decreto nº 2.705/98, as atividades de exploração,
desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural, exercidas mediante contratos de
concessão celebrados nos termos da Lei nº 9.478/97 313 , sujeitam-se ao pagamento das
seguintes participações governamentais:
a) bônus de assinatura;
b) royalties
c) participação especial;

Inconstitucionalidade das Alterações na Distribuição de Royalties do Petróleo, 2010, p. 13. Disponível
em http://www.migalhas.com.br/arquivo_artigo/art20100708-01.pdf. Último acesso em: 15/08/2012.
311
Em sentido contrario Heleno Taveira Tôrres entende que se trata de lei da União. Cf. TÔRRES, Heleno
Taveira. A Compensação Financeira Devida pela Utilização de Recursos Hídricos, Exploração de Recursos
Minerais ou Produção de Petróleo, Xisto Betuminoso e Gás Natural (art. 20, §1o, CF) – sua Natureza
Jurídica. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). Grandes Questões Atuais do Direito Tributário, vol. II.
São Paulo: Dialética, 1998, p. 140.
312
Cf. Ibidem., p. 119.
313
Essa lei é conhecida como “Lei do Petróleo”. Dentre outras disposições, ela criou o Conselho Nacional de
Política Energética-CNPE e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis-ANP. Como
explica Regis Fernandes de Oliveira, entre o Poder Público e a ANP ocorre uma relação de tutela. Sendo o
Poder público o titular da exploração, a ANP titulariza interesses vinculados aos objetivos maiores do Brasil.
Já entre o Estado e a Agência, cria-se um contrato. Neste caso, é dever do estado legislar, somente, sobre o
conteúdo essencial do contrato. As lacunas serão preenchidas segundo a regulação que deverá ser emitida
pela Agência. Isto se dá como ferramenta para lidar com as rápidas mudanças técnicas do setor, que não
admitem um engessamento em regras específicas. Cf. OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de Direito
Financeiro. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. v. 1, p. 248.
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d) pagamento pela ocupação ou retenção de área.
Conforme prevê o art. 46 da Lei nº 9.478/97, o bônus de assinatura “terá seu valor
mínimo estabelecido no edital e corresponderá ao pagamento ofertado na proposta para
obtenção da concessão, devendo ser pago no ato da assinatura do contrato”.
A segunda modalidade de participação governamental, conhecida como “royalties
do petróleo e do gás natural”, é espécie de compensação financeira devida a Estados,
Distrito Federal e Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, pelo
resultado da exploração de petróleo, xisto betuminoso e gás natural, extraídos de bacia
sedimentar terrestre e de plataforma continental pelas empresas concessionárias
exploradoras.
A distribuição dos royalties do petróleo e gás natural resulta da conjugação de dois
critérios: a alíquota e a localização da lavra (ou produção, definida pelo inciso XVI do art.
6o da Lei nº 9.478/97 como o “conjunto de operações coordenadas de extração de petróleo
ou gás natural de uma jazida e de preparo para sua movimentação”).
A mencionada Lei nº 9.478, de 06/08/97 (Lei do Petróleo), estabeleceu em 10% a
alíquota básica dos royalties314. Esta alíquota básica é subdivida em dois componentes: (i)
um primeiro, fixado em 5%, que é distribuído aos beneficiários de acordo com os critérios
constantes da Lei n.º 7.990/89 e do Decreto n.º 01/91; e (ii) um componente variável,
também denominado “parcela acima dos 5%” ou “parcela excedente aos 5%”, que é
distribuído de acordo com os critérios constantes da Lei n.º 9.478/97 e do Decreto n.º
2.705/98.
A alíquota divide-se em duas parcelas, portanto: uma, fixa, de 5% da produção
(valor mínimo) e outra, excedente aos 5%, representada pela diferença entre a alíquota
básica e os 5% mínimos. O percentual a ser adotado para o cálculo dos royalties deve

314

A alíquota básica poderá, contudo, ser reduzida pela Agência Nacional do Petróleo – ANP, até um
mínimo de 5%, tendo em conta os riscos geológicos, as expectativas de produção e outros fatores. Esta
redução deverá ser prevista no edital de licitação correspondente.
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constar, obrigatoriamente, do contrato de concessão firmado entre a ANP e as empresas
exploradoras, nos termos da Lei nº 9.478/97 e do Decreto nº 2.705/98315.
De acordo com o art. 12 do Decreto nº 2.705/98, o valor dos royalties, devidos a
cada mês em relação a cada campo, será determinado multiplicando-se a respectiva
alíquota (que pode variar de 5% a 10%, como se viu), relativa ao volume total da produção
de petróleo e gás natural do campo durante esse mês, pelos respectivos preços de
referência do mesmo campo.
Conforme esclarece o art. 7º do decreto em tela, “o preço de referência a ser
aplicado a cada mês ao petróleo produzido em cada campo durante o referido mês, em
reais por metro cúbico, na condição padrão de medição, será igual à média ponderada dos
seus preços de venda praticados pelo concessionário, em condições normais de mercado,
ou ao seu preço mínimo estabelecido pela ANP, aplicando-se o que for maior”.
O valor dos royalties, segundo o art. 18 do Decreto no 2.705/98, será apurado
mensalmente por cada concessionário, com relação a cada campo, a partir do mês em que
ocorrer a data de início da produção do campo, e pago, em moeda nacional, até o último
dia útil do mês subsequente, cabendo ao concessionário encaminhar à ANP um
demonstrativo da sua apuração, em formato padronizado pela ANP, acompanhado de
documento comprobatório do pagamento, até o quinto dia útil após a data da sua
efetivação316.
A terceira modalidade de participação governamental no setor do petróleo e gás
natural consiste na chamada “participação especial”, prevista no art. 50 da Lei nº 9.478/97.
Trata-se de modalidade de compensação financeira devida nos casos em que haja grande
volume de produção, ou de grande rentabilidade.

315

A apuração dos royalties é mensal, a partir do mês em que ocorrer o início da produção. O recolhimento é
feito pela empresa exploradora (concessionária) à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), até o último dia útil
do mês subseqüente àquele em que ocorreu a produção, conforme dispõe o art. 20 do Decreto n.º 2.705/98.
Cf. TCU. Transferências Governamentais Constitucionais. Brasília: TCU, Secretaria de Macroavaliação
Governamental, 2008.
316
A seu critério, sempre que julgar necessário, a ANP poderá requisitar do concessionário documentos que
comprovem a veracidade das informações prestadas no demonstrativo da apuração.
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A participação especial, de acordo com o parágrafo 1º de tal dispositivo será
aplicada sobre a receita bruta da produção, deduzidos os royalties, os investimentos na
exploração, os custos operacionais, a depreciação e os tributos previstos na legislação
vigente.
Constata-se, portanto, que, ao passo em que os royalties do petróleo incidem sobre
o faturamento, a participação especial incide sobre uma base que se aproxima do lucro
contábil (receita bruta da produção após as deduções permitidas). Assim, parece correto
afirmar que esta última também é modalidade de compensação financeira, com
fundamento no parágrafo 1o do art. 20 da Constituição Federal de 1988, assemelhando-se
a um royalty sobre lucros, nos moldes do que se explicou acima.
O valor da participação especial, segundo o art. 25 do Decreto no 2.705/98, será
apurado trimestralmente por cada concessionário, e pago até o último dia útil do mês
subsequente a cada trimestre do ano civil, cabendo ao concessionário encaminhar à ANP
um demonstrativo da apuração, em formato padronizado pela ANP, acompanhado de
documento comprobatório do pagamento, até o quinto dia útil após a data de pagamento317.
Quanto à quarta modalidade de participação governamental no setor de petróleo e
gás natural, com fundamento no art. 51 da Lei nº 9.478/97, o edital e o contrato de
concessão disporão sobre o valor do chamado “pagamento pela ocupação ou retenção de
área”. Este valor será apurado a cada ano civil, a partir da data de assinatura do contrato de
concessão, e pago em cada dia quinze de janeiro do ano subsequente.
Os valores unitários de pagamento pela ocupação ou retenção de área, em reais por
quilômetro quadrado ou fração da área de concessão, “adotados para fins de cálculo do
pagamento pela ocupação ou retenção de área, serão fixados no edital e no contrato de
concessão, sendo aplicáveis, sucessivamente, às fases de exploração e de produção, e
respectivo desenvolvimento”, consoante dispõe o art. 28 do Decreto nº 2.705/98.
Para a fixação desses valores unitários, a ANP levará em conta as características
geológicas, a localização da Bacia Sedimentar em que o bloco objeto da concessão se
317

A seu critério, sempre que julgar necessário, a ANP poderá requerer do concessionário documentos que
comprovem a veracidade das informações prestadas no demonstrativo da apuração
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situar, assim como outros fatores pertinentes, respeitando-se as faixas de valores previstas
no parágrafo 3º do mesmo dispositivo.
Por fim, a Lei n° 12.351/2010 318 dispõe sobre a exploração e a produção de
petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos em “áreas do pré-sal” e em
“áreas estratégicas”.
A área do pré-sal, conforme define o inciso IV do art. 2º dessa lei, compreende “a
região do subsolo formada por um prisma vertical de profundidade indeterminada, com
superfície poligonal definida pelas coordenadas geográficas de seus vértices estabelecidas
no Anexo desta lei, bem como outras regiões que venham a ser delimitadas em ato do
Poder Executivo, de acordo com a evolução do conhecimento geológico”.
De acordo com o inciso V do mesmo dispositivo, será considerada área estratégica
“a região de interesse para o desenvolvimento nacional, delimitada em ato do Poder
Executivo, caracterizada pelo baixo risco exploratório e elevado potencial de produção de
petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos”.
A exploração e a produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos
fluidos na área do pré-sal e em áreas estratégicas serão contratadas pela União sob o
regime de partilha de produção319, na forma prevista na lei em comento.
Esse modelo de partilha de produção teria sido adotado no Brasil objetivando (i) o
aumento da parcela da riqueza do petróleo apropriada pelo governo (“government take”),
bem como (ii) a intensificação do controle nacional sobre a produção e a comercialização
deste recurso natural320.

318

Importa notar que o então Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao sancionar o Projeto de
Lei no 5.940/09 (no 7/10 no Senado Federal), que deu origem à Lei n° 12.351/2010, vetou dois de seus
dispositivos, conforme se explicará em detalhes nos Capítulos II e III.
319
O modelo de partilha de produção teria sido adotado no Brasil com o intuito de aumentar a parcela da
riqueza do petróleo apropriada pelo governo (“government take”) . Cf. GOBETTI, Sergio Wulff; PINTO JR.,
Helder Queiroz; e SARDINHA, Juliana de Carvalho. Brazil. In: ANDERSON, George (org.). Oil and Gas in
Federations. Toronto: Oxford, 2012, p. 61.
320
Cf. Ibidem., p. 62.
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Em conformidade com o art. 5º, a Petrobras será a operadora de todos os blocos
contratados sob o regime de partilha de produção, sendo-lhe assegurada, a este título,
participação mínima no consórcio, previsto no art. 20, com o licitante vencedor e a
empresa criada para gerir os contratos de partilha. Trata-se da Empresa Brasileira de
Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), sob a forma
de sociedade anônima, criada pela Lei nº 12.304/10 e vinculada ao Ministério de Minas e
Energia321.
Nessa modalide de partilha, a União não assumirá os riscos das atividades de
exploração, avaliação, desenvolvimento e produção decorrentes dos respectivos
contratos322. Os custos e os investimentos necessários à execução do contrato de partilha de
produção serão integralmente suportados pelo contratado, cabendo-lhe, no caso de
descoberta comercial, a sua restituição referente ao montante do chamado “custo em óleo”.
Esse montante, de acordo com o inciso II do art. 2º, consiste em parcela da
produção (exigível unicamente em caso de descoberta comercial) correspondente aos
custos e aos investimentos realizados pelo contratado na execução das atividades de
exploração, avaliação, desenvolvimento, produção e desativação das instalações, sujeita a
limites, prazos e condições estabelecidos em contrato323.
A parcela de petróleo que cabe à União em decorrência do contrato de partilha de
produção será comercializada de acordo com as normas do direito privado, e a receita
advinda da comercialização será destinada ao Fundo Social (instituído pela Lei n°
12.351/2010, em seus artigos 47 a 60), o qual será estudado no Capítulo III.

321

A Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A., Pré- Sal Petróleo S.A
(comumente referida como “Petro-Sal”) não concorrerá com a Petrobrás, sendo distintas as competências de
ambas as empresas. À primeira cabe representar os interesses da União perante terceiros. Cf. OLIVEIRA,
Regis Fernandes de. Curso de Direito Financeiro. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. v. 1, p.
267
322
De acordo com o parágrafo único do art. 6º do referido diploma, 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. Neste caso, a União assumirá os
riscos correspondentes à sua participação, nos termos do respectivo contrato.
323
Essa parcela, cabe observar, pode ser equiparada ao cálculo do “profit oil”, explicado acima, que compõe
a sistemática de royalties baseados em lucro, adotados em outros países.
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As participações governamentais decorrentes da exploração da área do pré-sal,
mediante contrato de partilha de produção, são as seguintes, previstas no art. 42 da lei em
tela:
(i)

royalties, correspondentes às compensações financeiras pela exploração
do petróleo devidas aos Estados-membros, Distrito Federal, Municípios
e órgãos da administração direta da União Federal; e

(ii)

bônus de assinatura, correspondentes ao valor pago pela concessionária
vencedora de licitação de campos exploratórios, no ato da assinatura do
contrato, com a finalidade de obter permissão para realizar suas
atividades de pesquisa e exploração em determinada área, sendo o seu
valor mínimo fixado pela ANP no edital de licitação.

De acordo com o que determina esse mesmo dispositivo, tanto os royalties quanto o
bônus de assinatura não devem compor o cálculo do custo em óleo.
As questões concernentes à repartição federativa de ambas as espécies de
compensações financeiras serão examinadas no Capítulo II desta tese.
Outrossim, quando o bloco se localizar em terra, o contrato de partilha de produção
conterá cláusula determinando o pagamento de participação equivalente a até 1% do valor
da produção do petróleo aos proprietários da terra onde se localiza o bloco. Esta
participação será distribuída na proporção da produção realizada nas propriedades
regularmente demarcadas na superfície do bloco.
Nos contratos de partilha de produção, diferentemente das regras gerais de
compensações financeiras de petróleo e gás natural, não haverá pagamento de
participações especiais em caso de grande volume de produção ou de grande rentabilidade,
como prevê o art. 44 da citada lei.
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1.3.5

Compensação Financeira dos Recursos Minerais

A Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM
consiste na contraprestação pelo aproveitamento econômico dos recursos minerais, em
consonância com o art. 20, §1o, da Constituição Federal de 1988.
A CFEM é devida por todos aqueles que exercem atividade de mineração, por
ocasião da venda do produto mineral das áreas de jazida, salina ou outros depósitos
minerais, bem como quando da transformação industrial do produto mineral e o consumo
deste produto por parte do minerador.
A Lei nº 7990/89 e a Lei nº 8.001/90 preveem os fundamentos da determinação de
alíquotas e da base de cálculo dessa compensação financeira, assim como dispõem sobre o
modo pelo qual deve ser feito o rateio desse montante com os entes subnacionais (Estados
e Municípios) e os órgãos da administração direta da União.
A CFEM é calculada sobre o valor do faturamento líquido resultante da venda do
produto mineral, obtido após a última etapa do processo de beneficiamento adotado e antes
de sua transformação industrial 324 , conforme determina o art. 6o da referida Lei n.º
7.990/89. No caso da utilização do produto mineral beneficiado pelo próprio minerador em
processo de industrialização, a CFEM deve ser calculada sobre o valor do consumo325.
Todos os detentores de direitos minerários que incidam nos regimes previstos pelo
artigo 2º do Código de Mineração devem recolher a compensação financeira em tela ao
erário326.
324

O cálculo pressupõe a dedução dos tributos incidentes na comercialização: IOF, ICMS, PIS e COFINS,
assim como as despesas com transporte e seguro, de acordo com o Decreto n.º 1/91, art. 14, inciso II e § 2º.
Cf. SCAFF, Fernando Facury. Aspectos controvertidos sobre a CFEM: Compensação Financeira pela
Exploração de Recursos Naturais. In: SCAFF, Fernando Facury; ATHIAS, Jorge Alex (coord.). Direito
Tributário e Econômico aplicado ao Meio Ambiente e à Mineração. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p.
287.
325
Nesse caso, para fins de cálculo da CFEM, considera-se como base de cálculo a soma das despesas diretas
e indiretas incorridas até o momento da utilização do produto mineral.
326
Nesse sentido, os detentores de minas manifestadas, que são aquelas em lavra, ainda que temporariamente
suspensa (e que integram o patrimônio do titular dos direitos minerários) não estariam sujeitos à incidência
desta compensação, especialmente porque não fazem parte dos regimes de concessão previstos pelo artigo 2º
do Código de Mineração. Cf. RIVERA, Tony Marcelo Gonzalez; MOREIRA, Rodrigo Leite. A Incidência da
CFEM sobre Minas Manifestadas. In: TOORES, Heleno Taveira; CATÃO, Marcos Vinhas (org.).
Tributação no Setor Petrolífero. São Paulo: Quartier Latin, 2005, pp. 379-382.
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As alíquotas aplicadas sobre o faturamento líquido para obtenção do valor da
CFEM variam de acordo com a substância mineral. A Lei n.º 8.001/90, art. 2º, incisos I a
IV, define os percentuais aplicáveis a cada classe de substâncias minerais, bem como os
percentuais de distribuição da CFEM aos entes da Federação.
Em conformidade com aqueles incisos, as seguintes alíquotas são fixadas:
(i)

para minério de alumínio, manganês, sal-gema e potássio, 3%;

(ii)

para ferro, fertilizante, carvão e demais substâncias minerais (com exceção do
ouro), 2%;

(iii)

para pedras preciosas, pedras coradas lapidáveis, carbonados e metais nobres,
0,2%; e

(iv)

para ouro, quando extraído por empresas mineradoras, 1%; nas demais
hipóteses de extração, 0,2%.

É interessante notar que não há uma correlação positiva entre o valor unitário dos
minérios e as alíquotas definidas na legislação da CFEM. Trata-se de traço peculiar da
nossa legislação, porquanto internacionalmente os royalties da mineração costumam ser
fixados com base nas perspectivas de ganhos e retorno de custos de cada classe de
minério327.
Já no que concerne aos percentuais de partilha federativa da CFEM, na mesma
linha do que se disse quanto aos royalties, trata-se de questão que será examinada de forma
detalhada no Capítulo II.

O Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM é o órgão federal
responsável pelo controle e pela fiscalização do exercício das atividades de mineração no
Brasil, cabendo-lhe a promoção e o planejamento da exploração de recursos minerais,
conforme prevê a Lei no 8876/94. Compete ao DNPM, em especial, editar normas e

327

Cf. HOGAN, Lidsay; GODSWORTHY, Brenton. Petroleum Fiscal Regimes. Evolution and Challenges.
In: DANIEL, Philip; KEEN, Michael; MCPHERSON, Charles (org.). The Taxation of Petroleum and
Minerals: Principles, Problems and Practice. Oxon: Routledge, 2010, p. 124.
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exercer fiscalização sobre a arrecadação da compensação financeira pela exploração de
recursos minerais328.
No ano de 2011, de acordo com dados do DNPM, auferiu-se a soma aproximada de
R$ 1.560.762.000,00 (um bilhão quinhentos e sessenta milhões setecentos e sessenta e dois
mil reais) a título de CFEM329.
Desse montante, nada menos do que 71,6% resultou da exploração de minério de
ferro; os demais minérios com representatividade significativa na arrecadação foram, em
ordem decrescente de importância, o cobre, o calcário, o alumínio, o granito, o ouro, o
fosfato, a areia, o níquel (1,3%) e o manganês330.
1.3.6

Compensações Financeiras dos Recursos Hídricos

Em consonância com os dispositivos constitucionais acima citados, cabe à União
dar autorização ou concessão para a exploração daqueles recursos hídricos (art. 176, §1º),
garantindo-se ao proprietário do solo participação nos resultados dessa exploração (art.
176, §2º).
Nesse contexto, quando os recursos hídricos são explorados para fins de geração de
energia elétrica, podem ser cobradas duas espécies de royalties: (i) Compensação
Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos; e (ii) Royalties de Itaipu.

328

Cf. SCAFF, Fernando Facury. Aspectos controvertidos sobre a CFEM – Compensação Financeira pela
Exploração de Recursos Minerais (Royalties da Mineração). In: SCAFF, Fernando Facury; ATHIAS, Jorge
Alex (org.). Direito Tributário e Econômico aplicado ao Meio Ambiente e à Mineração. São Paulo:
Quartier Latin, 2009, pp. 287.
329
Cf. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL. Informe Mineral. Julho/dezembro
2011. Disponível em: http://www.dnpm.gov.br/mostra_arquivo.asp?IDBancoArquivoArquivo=6950. Último
acesso em: 16/08/2012.
330
A participação do minério de ferro na arrecadação da CFEM foi de 72,9% no segundo semestre e 70,3%
no primeiro. Cf. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL. Arrecadação CFEM ano:
2011.
Disponível
em:
https://sistemas.dnpm.gov.br/arrecadacao/extra/Relatorios/arrecadacao_cfem_ano.aspx?ano=2011;
Último
acesso em: 16/08/2012 e DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL. Informe Mineral.
Julho/dezembro
2011.
Disponível
em:
http://www.dnpm.gov.br/mostra_arquivo.asp?IDBancoArquivoArquivo=6950.
Último
acesso
em:
16/08/2012.
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A CFURH é o valor que os titulares de concessão ou autorização de usinas pagam
para exploração de potencial hidráulico, para fins de geração de energia elétrica, por
quaisquer dos regimes previstos em lei.
Conforme esclarece REGIS FERNANDES

DE

OLIVEIRA, a energia elétrica produzida

pelas quedas d’água em conjunto com as turbinas é vendida à população. Do produto de tal
venda é que ocorre a partilha dos resultados331.
Essa partilha dos resultados tem como base o produto da venda de energia elétrica
produzida a partir da energia hidráulica.
Atualmente, de acordo com a Lei n° 9.984/00, que alterou o art. 17 da Lei n°.
9.648/98, a compensação financeira pela utilização de recursos hídricos será de 6,75%
sobre o valor da energia elétrica produzida, a ser paga por titular de concessão ou
autorização para exploração de potencial hidráulico aos entes acima mencionados, quais
sejam:
a)

Estados, Distrito Federal e Municípios em cujos territórios se
localizarem instalações destinadas à produção de energia elétrica, ou que
tenham áreas invadidas por águas dos respectivos reservatórios; e

b)

Órgãos da administração direta da União.

Ainda, conforme o artigo 4º da lei n°7990/89, é isenta do pagamento de
compensação financeira a energia elétrica:
(i)

produzida pelas instalações geradoras com capacidade nominal igual ou
inferior a 10.000 kW (dez mil quilowatts)332;

(ii)

gerada e consumida para uso privativo de produtor (autoprodutor), no
montante correspondente ao seu consumo próprio no processo de
transformação industrial333;

331

Cf. OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de Direito Financeiro. 4. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2011, p. 243.
332
Segundo reportagem publicada no jornal Estado de São Paulo, as Pequenas Centrais Hidrelétricas,
conhecidas como PCHs, por necessitarem apenas de uma queda d’água e pouca vazão, têm proliferado sem
controle, destruindo cavernas e corredeiras Brasil afora e gerando graves impactos sociais e regiões remotas
do país. A isenção de CFURH, nesse contexto, pode ser criticada. Cf. Estadão. “Hidrelétricas destroem
cachoeiras
no
Jalapão”.
21/03/2010.
Disponível
em:
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,hidreletricas-destroem-cachoeiras-no-jalapao,527182,0.htm.
Último acesso em 2 de agosto de 2012.
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(iii)

gerada e consumida para uso privativo de produtor, quando a instalação
consumidora se localizar no Município afetado.

Os concessionários e autorizados desse setor devem calcular a CFURH devida e
informá-la à ANEEL, até o dia 20 do mês subsequente ao da geração de energia, de forma
individualizada por central geradora, bem como recolher os respectivos valores no Banco
do Brasil S.A. no prazo de 50 dias após o término do mês da geração334.
Por fim, em relação aos valores de compensação financeira devidos pela geração de
energia na usina de Itaipu Binacional335, cujos percentuais legais são definidos em tratado
internacional 336 a própria usina deve efetuar o pagamento diretamente ao Tesouro
Nacional, sendo que a responsabilidade pela arrecadação destes valores cabe à ANEEL.
A discussão sobre os percentuais de repartição federativa dos royalties de Itaipu e
da CFURH será apresentada de forma detalhada no Capítulo II, de modo análogo ao que se
disse quanto às compensações financeiras do petróleo e do gás natural e à CFEM.
No ano de 2011, 92 empresas geradoras de energia hidrelétrica no Brasil,
responsáveis por 174 usinas hidrelétricas e 184 reservatórios, pagaram um total de R$
2,005 bilhões em compensações financeiras pelo uso de recursos hídricos no ano de 2011.
Desse montante, R$ 1,635 bilhão referiu-se à CFURH e R$ 370,1 milhões aos royalties de
Itaipu337.

333

Quando suas instalações industriais estiverem em outro Estado da Federação, a compensação será devida
ao Estado em que se localizarem as instalações de geração hidrelétrica
334
Cf. TCU. Transferências Governamentais Constitucionais. Brasília: TCU, Secretaria de
Macroavaliação Governamental, 2008, p. 73.
335
Em verdade, fazem jus ao recebimento de royalties as usinas localizadas acima de Itaipu, na Bacia do
Rio Paraná, que regularizam a vazão do rio.
336
Cf. Anexo C do Tratado de Itaipu, publicado no Diário Oficial da União em 30 de setembro de 1973.
Apenas a partir da regulamentação da Lei n° 8001/90, por meio do Decreto nº 1/91, os royalties começaram a
ser dsitribuídos.
337
Cf. site da ANEEL. Os dados constam no relatório de arrecadação disponível na página da Agência na
Internet. Último acesso em 20 de julho de 2012.
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1.4 DISCUSSÕES SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS
1.4.1

Classificação das Receitas Públicas em Originárias e Derivadas

Como bem define REGIS FERNANDES DE OLIVEIRA, a discussão doutrinária acerca
da natureza jurídica das compensações financeiras previstas no parágrafo 1o do art. 20 da
Constituição Federal de 1988 apresenta olhares heterogêneos338.

Aliás, de modo geral, a própria questão da classificação das receitas públicas há
muito tem sido objeto de estudo dos especialistas na atividade financeira do Estado, os
quais partiram de pontos de vista distintos, o que explica a diversidade de critérios
aplicados339.
Não obstante tal diversidade, a classificação das receitas públicas em originárias e
derivadas é a mais aceita e difundida pela doutrina especializada, tanto estrangeira 340
quanto pátria341, compreendendo terminologia amplamente consagrada e compatível – em
linhas gerais – com o Direito pátrio vigente. Essa classificação das receitas, aliás, foi
adotada pelo art. 9º da Lei nº 4.320/64.
Essa classificação adota o critério da origem, segundo o qual se diferenciam as
receitas oriundas do próprio setor público (originárias) daquelas que nascem do setor
privado (derivadas). O critério em tela é jurídico, uma vez que pressupõe a análise do

338

Cf. OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de Direito Financeiro. 4. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2011, p. 251.
339
Na clássica lição de CARRIÓ, as classificações não são certas ou erradas, mas úteis ou inúteis, uma vez que
suas vantagens e desvantagens resultam do interesse de quem as formula (CARRIÓ, 1990, p. 99). A utilidade
de classificar as receitas públicas claramente reside na possibilidade de melhor compreender a natureza, a
fonte e o regime jurídico destas. Cf. CARRIÓ, Genaro. Notas sobre Derecho y Lenguage. 4ª ed. Buenos
Aires: Abeledo-Perrot, 1990, p. 99.
340
Cf. GRIZIOTI, Benvenuto. Primi Elementi di Scienza delle Finanze. Milão: Giuffrè, 1962, p. 75;
GRAZIANI, Augusto. Istituzioni di Scienza delle Finanze. Turim: Fratelli Boca, 1897, p. 192-193; DE
MARCO, Antonio de Viti. I primi principii dell’economia finanziaria. First Principles of Public Finance
(trad. para o inglês de Edith Pavlo Marget). Nova Iorque: Harcourt Brace & Co, 1936, p. 56; JARACH, Dino.
Finanzas públicas y derecho tributário. 3ª ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1983, p. 222; VILLEGAS,
Héctor Belissario. Curso de finanzas, derecho financiero y tributário. 9ª ed. Buenos Aires: Astrea, 2005,
p. 65.
341
Cf. SEGUNDO, Hugo de Brito Machado. Direito Tributário e Financeiro. 2ª ed. São Paulo: Atlas,
2006, p. 6; Cf. OLIVEIRA, Regis Fernandes de.; HORVATH, Estevão. Manual de Direito Financeiro. 6ª
ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 39ss; SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário.
São Paulo: Saraiva, 2011, p. 119.
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ordenamento normativo, mas também econômico, porquanto considera quem desenvolve
de fato a atividade econômica que propicia a geração da riqueza convertida em receita.
As receitas derivadas configuram meio de financiamento do Estado que não
representa riqueza nova, mas mera transferência daquela que foi gerada por terceiros (tanto
pessoas físicas quanto jurídicas, do setor privado). Para a geração desta riqueza, não se
emprega o patrimônio público, tampouco se desenvolvem atividades econômicas por parte
dos entes públicos342.
De outra parte, as receitas originárias fundam-se em riquezas geradas pelo próprio
Estado, quando este emprega o seu patrimônio ou desenvolve atividades econômicas de
caráter comercial, industrial e de exploração de recursos naturais, dentre outros343. Tratase, portanto, de valores recebidos pelo Estado que constituem acréscimo de riqueza para o
País344.
A classificação das receitas em originárias e derivadas pode ser relacionada,
outrossim, com aquela que diferencia as receitas patrimoniais das tributárias. Em que pese
a coincidência parcial entre ambas as classificações, parece claro que a segunda é uma
mera simplificação da primeira, uma vez que considera apenas uma espécie de receita
originária (a das receitas patrimoniais) e uma de receita derivada (a das receitas
tributárias)345.

342

Cf. RUBINSTEIN, Flávio. Arts. 9 a 11. In: CONTI, José Maurício (coord.). Orçamentos Públicos: A Lei
4.320/1964 comentada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p.54.
343
Podem se enquadrar nessa categoria: o produto de terras de propriedade estatal (através de sua exploração
direta ou por arrendamento ou parceria); o produto de bosques e florestas, tanto naturais como artificiais, por
exploração direta ou concessão a particulares; o produto de empresas do Estado ou de suas entidades
autárquicas, de mineração, indústria e comércio; os frutos da participação estatal em empresas mistas de
capital privado e sociedades de capital com maioria privada; Cf. JARACH, Dino. Finanzas públicas y
derecho tributário. 3ª ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2003, p. 222; VILLEGAS, Héctor Belissario.
Curso de finanzas, derecho financiero y tributário. 9ª ed. Buenos Aires: Astrea, 2005, p. 65.
344
Cf. SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 119
345
Cf. RUBINSTEIN, Flávio. Arts. 9 a 11. In: CONTI, José Maurício (coord.). Orçamentos Públicos: A Lei
4.320/1964 comentada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 61.
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1.4.2

Críticas à Corrente da Natureza Tributaria

De acordo com AFONSO e GOBETI, a norma do parágrafo 1o do art. 20 da
Constituição Federal, não obstante conste do Título que trata da Organização do Estado,
caracteriza-se como “uma diretriz de natureza tributária”, na medida em que seja
compreendida “num conceito mais amplo de qualquer forma de extração compulsória de
recursos pelo Poder Público”346.
Ainda que, sob a ótica econômica, as compensações financeiras possam se
assemelhar a tributos, para os fins da presente tese deve-se discutir se, da perspectiva do
direito pátrio, a conclusão deve ser a mesma. Em outras palavras, há que se examinar se as
compensações financeiras, no Brasil, possuem verdadeira natureza jurídica tributária.
Abordando essa discussão, ALBERTO XAVIER 347 e ROQUE ANTONIO CARRAZA 348
entendem que a Compensação Financeira por Exploração de Recursos Minerais, por ser
prestação patrimonial compulsória instituída por lei federal, apresentaria todas as
características essenciais da definição do conceito de tributo previsto no art. 3o do Código
Tributário Nacional349.
Para o primeiro autor, tratar-se-ia de um verdadeiro imposto, com os governos
estaduais e municipais exercendo o papel de titulares de créditos tributários próprios em
relação aos contribuintes, sem qualquer relação financeira de participação federativa (i.e.,
sem que os governos subnacionais se posicionem como credores de transferências da
União) 350.

346

Cf. AFONSO, José Roberto Rodrigues; GOBETTI, Sergio Wulff. Rendas do Petróleo no Brasil: Alguns
Aspectos Fiscais e Federativos. In: Revista do BNDES, vol. 15, no 30, 2008, p. 237.
347
Cf. XAVIER, Alberto. Natureza Jurídica e Âmbito de Incidência da Compensação Financeira por
Exploração de Recursos Minerais. In: Revista Dialética de Direito Tributário, no 29, 1998, p. 12.
348
Cf. CARRAZA, Roque Antonio. Natureza Jurídica da “Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Minerais” – Sua Manifesta Inconstitucionalidade. In: Revista Trimestral de Jurisprudência dos
Estados, vol. 149, 1996, p. 28
349
A seguir transcreve-se o teor do referido art. 3o do CTN: “Tributo é toda prestação pecuniária compulsória,
em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”.
350
Cf. XAVIER, Alberto. Op. Cit., p. 12. No mesmo sentido, a posição de Adriano Daleffe. Cf. DALEFFE,
Adriano. Ilegalidade da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais. In: Revista
Dialética de Direito Tributário, no 33, 1998, p. 9-10.
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Já para o segundo autor citado, a mencionada compensação financeira, apesar de ter
sido equivocadamente criada com caráter de imposto, deveria se revestir das características
de outra espécie tributaria, qual seja, a contribuição de intervenção sobre o domínio
econômico (CIDE)351.
Ambos os autores defendem a inconstitucionalidade da lei que criou a
compensação financeira em tela (Lei no 7.990/89) por violação ao princípio da reserva de
lei complementar, seja pela necessidade desta para definir os elementos essenciais do
tributo (nos termos do art. 146, III, da Constituição Federal de 1988) 352 ou pela pretensa
caracterização da referida receita pública como imposto residual de competência da União,
o que também exigiria instituição por lei complementar (nos termos do art. 154, I, da
Constituição Federal de 1988)353.
Entendemos que essa corrente doutrinaria, embora bem fundamentada, não merece
prosperar. O fato de que as compensações financeiras previstas no parágrafo 1o do art. 20
da Constituição Federal de 1988 caracterizam-se como “prestações pecuniárias
compulsórias instituídas por lei” não faz delas, necessariamente, tributos. Nesse sentido,
podem ser apontados diversos precedentes jurisprudenciais, do STF 354 e dos Tribunais
Regionais Federais355, bem como contribuições da doutrina especializada356.
Aliás, se a pretensa lógica de que deveriam ser classificadas como tributos todas as
receitas públicas dotadas das características delimitadas no art. 3o do CTN, chegar-se-ia à

351

Cf. CARRAZA, Roque Antonio. Op. Cit., p. 38.
Cf. XAVIER, Alberto. Op. Cit., p. 17-18.
353
Sob o manto da mesma teoria da natureza tributária, o referido autor ainda aponta outros dois
fundamentos de inconstitucionalidade para a compensação financeira sob análise: (i) o fato gerador e a base
de cálculo alegadamente idênticos aos do ICMS; e (ii) a incidência cumulativa. ” Cf. CARRAZA, Roque
Antonio. Op. Cit., p. 35-37.
354
Cf. RE 228.800-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 25-9-2001, Primeira Turma, DJ de
16-11-2001.
355
Cf. TRF 4, AC. 9404516228, Segunda Turma. Rel. HERMES SIEDLER DA CONCEIÇÃO JÚNIOR, j.
19/08/1999; TRF 3, AC. 1132966, Judiciário em Dia – Turma D. Rel. Juiz Convocado LEONEL
FERREIRA, j. 15.09.2011; TRF 1, AC. 9301222930, Terceira Turma. Rel. Juiz TOURINHO NETO, j.
27.09.1993; TRF 1, AMS. 9401309833, Terceira Turma. Rel. Juíza SÔNIA DINIZ VIANA (CONV.), j.
12.08.1999; TRF 1, AMS. 9201312504, Quarta Turma. Rel. Juiz MÁRIO CÉSAR RIBEIRO, j. 17.11.1998.
356
Cf. tb. OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de Direito Financeiro. 4. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2011, p. 251-252. Cf. tb HARADA, Kiyoshi, Direito Financeiro e Tributário. Atlas, 2009, p. 54;
SEIXAS FILHO, Aurélio Pitanga. Natureza Jurídica da Compensação Financeira por Exploração de
Recursos Minerais. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). Grandes Questões Atuais do Direito
Tributário, vol. II. São Paulo: Dialética, 1998, p. 33.
352
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insustentável conclusão de que foros, laudêmios e preços públicos (quando decorrentes de
serviços públicos) também configurariam receitas de natureza tributária357.
Há que se examinar, para a adequada identificação da natureza jurídica das
compensações financeiras previstas no parágrafo 1o do art. 20 da Constituição Federal, a
causa econômica que lhes dá origem, especialmente em relação à presença ou ausência de
vinculação com a utilização do patrimônio público.
Sob tal ótica, as referidas compensações financeiras configuram contraprestações
pela exploração de patrimônio público, o que lhes confere a natureza jurídica de receitas
públicas originárias, conforme se explicará de modo detalhado adiante.
Os tributos, diferentemente das compensações financeiras, são receitas públicas
derivadas (conforme deixa claro o art. 9º da lei nº 4.320/64), decorrentes de poder de
império, em que a riqueza gerada pelo patrimônio do particular é transmitida ao Erário por
força de constrição legal358.
Trata-se, aqui, de receitas decorrentes da exploração do próprio patrimônio do
Estado, portanto com origem econômica e causa de pagamento no setor público, ainda que
tal exploração seja realizada pelo particular em regime de concessão (ou outro regime que
o substitua).

357

Cf. TÔRRES, Heleno Taveira. A Compensação Financeira Devida pela Utilização de Recursos Hídricos,
Exploração de Recursos Minerais ou Produção de Petróleo, Xisto Betuminoso e Gás Natural (art. 20, §1o,
CF) – sua Natureza Jurídica. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). Grandes Questões Atuais do Direito
Tributário, vol. II. São Paulo: Dialética, 1998, p. 135-138. Segundo alerta este autor, “esquecem os
tributaristas que a especialidade deles encontra-se encastelada numa plataforma mais ampla, a ‘atividade
financeira do Estado, objeto de estudo do ‘direito financeiro’, onde a contabilidade pública tem o seu relevo e
importância, mesmo se insistam em desconhecer, ou, quando menos, negar a sua importância”.
358
Cf. SCAFF, Fernando Facury. Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM):
Natureza Jurídica, Competência Normativa e Prescrição. In: Revista de Direito do Estado, n. 3, 2006, p.
188; SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 119; LEITE, Fabricio do
Rozario Valle Dantas. As Participações Governamentais na Indústria do Petróleo sob a Perspectiva do
Estado-membro: Importância Econômica, Natureza Jurídica e Possibilidade de Fiscalização Direta. In:
Revista de Direito da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, no 64, 2009, p. 45
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Restariam descaracterizadas, portanto, as receitas públicas de compensações
financeiras – previstas no parágrafo 1o do art. 20 da Constituição Federal – como receitas
derivadas359 e, por decorrência lógica, como tributos de qualquer espécie360.

1.4.3

Críticas à Corrente da Natureza Indenizatória

Parte da doutrina brasileira, com destaque para REGINA HELENA COSTA, RICARDO
LOBO TORRES e MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, defende a natureza indenizatória
das compensações financeiras, as quais se caracterizariam como compensações de dano
causado aos entes subnacionais em cujo território ocorra a exploração de recursos
naturais361.
Para MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, a norma constitucional do parágrafo 1o
do art. 20, ao distinguir entre participação e compensação, evidenciaria que esta última
pressuporia um “prejuízo” decorrente da exploração no território de determinado ente da
subnacional, ao passo em que a participação constituiria uma associação de benefícios362.

359

Em sentido contrário cf. PEIXOTO, Frederico Augusto Leite Lins; MACHADO, Victor Penido.
Distinções entre a CFEM e o Royalty do Petróleo e entre Receita Originária e Derivada. In: SILVA, Paulo
Roberto Coimbra (coord.). CFEM. Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais:
Natureza Jurídica e Questões correlatas. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p 74-77.
360
Cf. SCAFF, Fernando Facury. Op. Cit., p. 184; SEIXAS FILHO, Aurélio Pitanga. Natureza Jurídica da
Compensação Financeira por Exploração de Recursos Minerais. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.).
Grandes Questões Atuais do Direito Tributário, vol. II. São Paulo: Dialética, 1998, p. 33; BERCOVICI,
Gilberto. Direito Econômico do Petróleo e dos Recursos Minerais. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p.
329.
361
Cf. COSTA, Regina Helena. A Natureza Jurídica da Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Minerais. In: Revista Trimestral de Direito Público, no 13, 1996, p. 128-129; cf. TORRES,
Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. 18a ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 192;
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição Brasileira de 1988, vol. I. São Paulo:
Saraiva, 1990, p. 154. No mesmo sentido: GOMES, Simone Maiato. Os Royalties do Petróleo – Indenização
– Hipótese de Inconstitucionalidade dos Critérios de Pagamento e Aplicação. In: Revista de Direito da
Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, no 59, 2005, p. 225; e RIVERA, Tony Marcelo
Gonzalez; MOREIRA, Rodrigo Leite. A Incidência da CFEM sobre Minas Manifestadas. In: TORRES,
Heleno Taveira; CATÃO, Marcos Vinhas (org.). Tributação no Setor Petrolífero. São Paulo: Quartier
Latin, 2005, pp. 377-379.
362
Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição Brasileira de 1988, vol. I. São
Paulo: Saraiva, 1990, p. 154.
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Nesse passo, apegando-se à expressão “compensação financeira”, que faria supor
um dano ou prejuízo a ser compensado, a teoria indenizatória caracteriza as compensações
financeiras como indenizações devidas aos entes federados363.
A teoria da natureza indenizatória das compensações financeiras, ainda que não seja
a de maior acolhida entre nós, fundamentou decisões judiciais do Tribunal Regional
Federal da 1a Região 364 , do Tribunal Federal Regional da 3a Região 365 e do Tribunal
Regional Federal da 5a Região366.

Outras decisões, ainda no sentido de alegar a constitucionalidade da CFEM,
defendem que a compensação tem nítido caráter indenizatório ou ressarcitório, em função
da exploração dos recursos pertencentes à União e do consequente dano causado367.
Essa corrente merece críticas de ALBERTO XAVIER (no contexto específico da
Compensação Financeira por Exploração de Recursos Minerais), para quem se trata de
construção fundada em ponderações pré-jurídicas, de índole política ou sociológica, e não
na análise da natureza técnica das compensações financeiras368.
Aquele autor entende, ainda, que as respectivas receitas visariam a compensar pela
renúncia ao sistema de participação nos resultados de exploração e não por dano causado
aos entes subnacionais (pois a atividade de exploração de recursos naturais seria, por
natureza, causadora de maiores danos ou de menores vantagens do que a agricultura ou a
indústria transformadora), tampouco por perda dos recursos naturais situados nos

363

Nesse sentido, a crítica à teoria indenizatória apresentada por Eduardo Maccari Telles. Cf. TELLES,
Eduardo Maccari. A Compensação Financeira Revisitada. In: Revista Forense, vol. 374, 2004, p. 428.
364
Cf. Apelação Cível no 94.01.28781-3-DF, TRF da 1a Região, 3a Turma, Rel. Juiz Olindo Meneses, DJ de
28/06/96; e Apelação em Mandado de Segurança no 94.01.33936-8-DF, TRF da 1a Região, 4a Turma, Rel.
Juiz Eustáqui Silveira, DJ de 08/05/97.
365
Cf. AC 97420 SP 98.03.097420-3, TRF da 3a Região, 6a Turma, Rel. Juiz Lazarano Neto, julg. 24/07/08.
366
Cf. Apelação Cível no 99.310-RN, TRF da 5a Região, 1a Turma, Rel. Juiz Francisco Falcão, DJ de
20/12/96.
367
TRF 3, AC. 06667177119914036100, Sexta Turma. Rel. Des. Fed. CONSUELO YOSHIDA, j.
12.11.2010; TRF 4, AMS. 9604039873, Quarta Turma. Rel. ALCIDES VETTORAZZI, j. 13.09.2000; TRF
3, AC. 06698311819914036100, Sexta Turma. Rel. Des. MAIRAN MAIA, j. 17.12.2009; TRF 1, AMS.
200034000036849, Sétima Turma. Rel. Des. CATÃO ALVES, j. 25.11.2008.
368
Cf. XAVIER, Alberto. Natureza Jurídica e Âmbito de Incidência da Compensação Financeira por
Exploração de Recursos Minerais. In: Revista Dialética de Direito Tributário, no 29, 1998, p. 15. Roque
Antonio Carraza também critica a teoria da natureza indenizatória. Cf. CARRAZA, Roque Antonio. Natureza
Jurídica da “Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais” – Sua Manifesta
Inconstitucionalidade. In: Revista Trimestral de Jurisprudência dos Estados, vol. 149, 1996, p. 49.
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territórios de tais entes (eis que ocorreria valorização econômica de recursos pela sua
extração e beneficiamento) 369.
Com efeito, como bem observa AURÉLIO PITANGA SEIXAS FILHO, o fenômeno
patrimonial-econômico da causa geradora do dever de pagar compensações financeiras
(causa esta que se fundamenta na exploração de um patrimônio público) não se relaciona
com eventuais danos que devam ser reparados370.
A corrente da natureza indenizatória fundamenta pleitos dos entes federativos
“produtores” (i.e., aqueles em cujo território ocorre a exploração dos recursos naturais)
voltados ao recebimento de parcelas maiores das compensações financeiras, como se
explicará em detalhes no Capítulo II.

1.4.4

Compensações Financeiras como Receitas Originárias

A supramencionada categoria das receitas originárias agrupa duas espécies de
receitas públicas, quais sejam, (i) os ingressos patrimoniais (receitas patrimoniais) e (ii) os
ingressos comerciais (receitas comerciais).
As receitas patrimoniais 371 correspondem às rendas diretamente provenientes da
exploração do patrimônio público, representado, nomeadamente, pelos bens dominiais.
Estas receitas compreendem variadas formas, tais como foros, laudêmios, aluguéis etc.
Já as receitas patrimoniais podem ser subdivididos em preços públicos e
compensações financeiras.
369

Cf. XAVIER, Alberto. Op. Cit. , p. 15. Roque Antonio Carraza também critica a teoria da natureza
indenizatória. Cf. CARRAZA, Roque Antonio. Op. Cit., p. 49.
370
Cf. SEIXAS FILHO, Aurélio Pitanga. Natureza Jurídica da Compensação Financeira por Exploração de
Recursos Minerais. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). Grandes Questões Atuais do Direito
Tributário, vol. II. São Paulo: Dialética, 1998, p. 33. No mesmo sentido, cf. TÔRRES, Heleno Taveira. A
Compensação Financeira Devida pela Utilização de Recursos Hídricos, Exploração de Recursos Minerais ou
Produção de Petróleo, Xisto Betuminoso e Gás Natural (art. 20, §1o, CF) – sua Natureza Jurídica. In:
ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). Grandes Questões Atuais do Direito Tributário, vol. II. São Paulo:
Dialética, 1998, p. 135; e BERCOVICI, Gilberto. Direito Econômico do Petróleo e dos Recursos
Minerais. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 329.
371
Para uma análise aprofundada das posições doutrinárias sobre a temática das receitas patrimoniais, cf.
SAINZ DE BUJANDA, Fernando. Sistema de Derecho Financiero, tomo I, vol. II. Madri: Facultad de
derecho de la Universidad Complutense, 1985, p. 257-195.
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Os preços públicos são receitas devidas ao Estado a título de contraprestação por
benefícios por ele proporcionados quando do emprego econômico do patrimônio público
em favor do particular, visando à justa remuneração do capital investido372.
Parece correto afirmar, portanto, que as compensações financeiras consistem em
uma espécie singular de receitas patrimoniais, a qual não se confunde com os preços
públicos373.
As receitas públicas geradas pela exploração de recursos naturais de propriedade do
governo, portanto, têm natureza jurídica de receitas originárias (como um tipo específico
de receitas patrimoniais)

374

, categoria que, no caso brasileiro, deve abranger as

compensações financeiras previstas no parágrafo 1º do art. 20 da Constituição Federal de
1988, em conformidade com a teoria de maior prestígio entre os autores pátrios375.

372

Considerando-se que em diversas ocasiões esses benefícios constituem serviços públicos, à primeira vista
poder-se-ia confundir o preço público com a taxa, a qual também pode ser instituída em razão da prestação
de serviços públicos. A precisa distinção entre preço público e taxa é questão complexa que foge ao escopo
desta tese, cabendo apenas observar que, enquanto o primeiro é receita originária, aquela é receita tributária
e, portanto, derivada.
373
Em sentido contrario, equiparando as compensações financeiras aos preços públicos, cf. SEIXAS FILHO,
Aurélio Pitanga. Natureza Jurídica da Compensação Financeira por Exploração de Recursos Minerais. In:
ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). Grandes Questões Atuais do Direito Tributário, vol. II. São Paulo:
Dialética, 1998, p. 35 e 37; BERCOVICI, Gilberto. Direito Econômico do Petróleo e dos Recursos
Minerais. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 329;
374
Cf. JARACH, Dino. Finanzas públicas y derecho tributário. 3ª ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot,
1983, p. 222; VILLEGAS, Héctor Belissario. Curso de finanzas, derecho financiero y tributário. 9ª ed.
Buenos Aires: Astrea, 2005, p. 65; SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. São Paulo: Saraiva,
2011, p. 119
375
Cf. OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de Direito Financeiro. 4. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2011, p. 251; SCAFF, Fernando Facury. Compensação Financeira pela Exploração de Recursos
Minerais (CFEM): Natureza Jurídica, Competência Normativa e Prescrição. In: Revista de Direito do
Estado, n. 3, 2006, p. 188; SEIXAS FILHO, Aurélio Pitanga. Natureza Jurídica da Compensação Financeira
por Exploração de Recursos Minerais. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). Grandes Questões Atuais
do Direito Tributário, vol. II. São Paulo: Dialética, 1998, p. 33; TÔRRES, Heleno Taveira. A Compensação
Financeira Devida pela Utilização de Recursos Hídricos, Exploração de Recursos Minerais ou Produção de
Petróleo, Xisto Betuminoso e Gás Natural (art. 20, §1o, CF) – sua Natureza Jurídica. In: ROCHA, Valdir de
Oliveira (coord.). Grandes Questões Atuais do Direito Tributário, vol. II. São Paulo: Dialética, 1998, p.
138-140; BERCOVICI, Gilberto. Direito Econômico do Petróleo e dos Recursos Minerais. São Paulo:
Quartier Latin, 2011, p. 329; Cf. SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2011,
p. 119; FOLENA DE OLIVEIRA, Jorge Rubem. A Origem Constitucional dos Royalties do Petróleo e o
Princípio Federativo. In: Repertório de Jurisprudência IOB – Tributário, Constitucional e
Administrativo, vol. I, no 10, 2009, p. 372; LEITE, Fabricio do Rozario Valle Dantas. As Participações
Governamentais na Indústria do Petróleo sob a Perspectiva do Estado-membro: Importância Econômica,
Natureza Jurídica e Possibilidade de Fiscalização Direta. In: Revista de Direito da Procuradoria Geral do
Estado do Rio de Janeiro, no 64, 2009, p. 45;
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Surge, aqui, a seguinte indagação: tanto as compensações financeiras recebidas por
órgãos da administração direta da União quanto aquelas repassadas aos entes subnacionais
da federação brasileira teriam a mesma natureza jurídica, de receitas originárias?
Parte da doutrina, como se verá abaixo, responde negativamente a essa indagação,
afirmando que, em relação aos repasses para os Estados-membros e Municípios, as
compensações financeiras não se caracterizariam como verdadeiras receitas originárias.
Isso porque, de fato, não há titularidade direta dos entes federados ao recebimento
das compensações financeiras, mas mero direito a pagamento direto (sem intermédio de
fundos de participação) dos valores arrecadados pela União 376 . Os recursos naturais
explorados, como se sabe, não são de propriedade daqueles entes federados, mas apenas e
exclusivamente da União.
Nesse ponto, vale apresentar a didática explicação de REGIS FERNANDES

DE

OLIVEIRA sobre as chamadas “receitas transferidas”. Para este autor, a classificação das
receitas públicas em relação à origem deve prever uma terceira categoria para abranger as
receitas – tributárias ou não – arrecadadas por um ente estatal e encaminhadas a outro377.
Como bem lembra SCAFF, a própria Lei no 4.320/64, que estabelece Normas Gerais
de Direito Financeiro, prevê a modalidade de receitas transferidas (e também, em
contraponto, de despesas transferidas) no parágrafo 4o do art. 11 e no art. 12378.
Com base nessa expansão da classificação das receitas públicas quanto ao critério
de origem, em uma primeira aproximação, poder-se-ia defender que as compensações
financeiras são receitas patrimoniais (do tipo não tributárias) transferidas, porquanto
arrecadadas e administradas por autarquias federais (ANP, DPNM e ANEEL) e repassadas
aos Estados-membros e Munícipios, os quais têm direito subjetivo a tal recebimento
previsto no parágrafo 1o do art. 20 da Constituição Federal.

376

Cf. SCAFF, Fernando Facury. Op. Cit., p. 189.
Cf. OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Op. Cit., p. 106-107.
378
Cf. SCAFF, Fernando Facury. Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM):
Natureza Jurídica, Competência Normativa e Prescrição. In: Revista de Direito do Estado, n. 3, 2006, p.
193.
377
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Reconhecemos que, em termos de classificação contábil de procedência, as
compensações financeiras recebidas por Estados e Municípios devem ser efetivamente
classificadas como receitas transferidas.
Nesse contexto, segundo prevê o art. 51 da LRF, o princípio de equilíbrio
orçamentário pressupõe, dentre outros fatores, a adequada classificação das receitas
públicas, devendo-se uniformizar as classificações orçamentárias (inclusive aquelas
referentes às receitas), com o objetivo de permitir a consolidação das contas nacionais.
Cumprindo esse papel, a Secretaria do Tesouro Nacional – STN379 tem editado, nos
últimos anos, diversos atos normativos sobre a matéria. Esses atos visam à padronização
dos procedimentos contábeis nas três esferas de governo, de forma a garantir a precitada
consolidação das contas nacionais e proporcionar maior transparência às receitas públicas.
Na regulamentação proposta pela STN, o grupo de classificação contábil de
referido como “Compensações Financeiras” é de uso da União. O repasse de cotas-parte
destes valores aos Estados e Municípios deve ser registrado como receita de
transferência380.
Isso não importaria admitir que as compensações financeiras sejam receitas de
titularidade da União, tampouco que decorram de “benesse” ou decisão de transferência
voluntária para os entes federativos menores381.
Para HELENO TAVEIRA TÔRRES, a relação jurídica patrimonial formada entre a
União e o concessionário impõe ao último o dever de pagar, em lugar da primeira, o
percentual devido aos entes subnacionais a título de compensação financeira382.
379

Órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, vinculado ao Ministério da Fazenda, nos termos da
Lei 10.180/2001 e do Decreto 6.976/2009.
380
Cf. SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. Receitas Públicas: Manual de Procedimentos –
Aplicado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 4ª ed. 2007, p. 69. Este manual,
editado pela STN em conjunto com os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as entidades técnicas
representativas da sociedade, explicita a padronização dos conceitos, definições, regras e procedimentos
contábeis a serem observados por todas as esferas de governo.
381
Cf. SCAFF, Fernando Facury. Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM):
Natureza Jurídica, Competência Normativa e Prescrição. In: Revista de Direito do Estado, n. 3, 2006, p.
195.
382
Cf. TÔRRES, Heleno Taveira. A Compensação Financeira Devida pela Utilização de Recursos Hídricos,
Exploração de Recursos Minerais ou Produção de Petróleo, Xisto Betuminoso e Gás Natural (art. 20, §1o,

108

Tratar-se-ia de receitas patrimoniais arrecadas pelo governo federal em virtude da
exploração do patrimônio da União, portanto receitas originárias para esta 383 , e
parcialmente repassadas aos Estados-membros e Municípios, com fundamento
constitucional e mediante os parâmetros traçados pela legislação que o regulamenta. Tais
repasses, então, caracterizar-se-ão como receitas transferidas para os referidos entes
subnacionais384.

Não obstante os excelentes argumentos acima apontados, a nossa opinião é a de
que, independentemente do ente da Federação que as receba, as compensações financeiras
possuem natureza jurídica de receitas originárias.

Conforme defendemos, devem ser qualificadas como originárias tanto as receitas
auferidas diretamente pela União, em virtude da exploração de recursos naturais de sua
propriedade, quanto as receitas a que têm direito Estados e Municípios por força do
disposto no referido parágrafo 1º do art. 20 da Constituição Federal de 1988.
A fundamentação da posição que apresentamos acima pode ser buscada na própria
classificação das receitas públicas em originárias e derivadas. Retomando-se que já se
explicou no início deste item, tal classificação toma por critério a origem econômica das
receitas.
Entendemos que a categoria das receitas transferidas fundamenta-se em critério
classificatório distinto. Com efeito, as receitas públicas serão próprias ou transferidas
conforme, respectivamente, arrecadadas diretamente pelo ente federativo ou recebidas por
repasse intergovernamental385.

CF) – sua Natureza Jurídica. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). Grandes Questões Atuais do Direito
Tributário, vol. II. São Paulo: Dialética, 1998, p. 141.
383
Cf. BERCOVICI, Gilberto. Direito Econômico do Petróleo e dos Recursos Minerais. São Paulo:
Quartier Latin, 2011, p. 331.
384
Cf. SCAFF, Fernando Facury.Op. Cit., p. 193.
385
No mesmo sentido, cite-se a posição de ANDRESSA G. TORQUATO F. RÊGO, para quem a classe das receitas
em transferidas consiste num subnível da classificação quanto ao critério de origem, em originárias e
derivadas. Cf. RÊGO, Andressa G. Torquato F.. Uma análise acerca da classificação das receitas petrolíferas
na Lei Orçamentária. In: CONTI, José Mauricio; SCAFF, Fernando Facury. Orçamentos Públicos e Direito
Financeiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 445.
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Desse modo, não há que se confundir esses dois critérios classificatórios distintos.
Nada impede que determinado ingresso público seja classificado como receita própria e
também como receita originária (como ocorre, via de regra, com os preços públicos ou os
ingressos comerciais). Outrossim, a contrario sensu, as receitas tributárias podem ser
simultaneamente classificadas como receitas derivadas, por terem origem econômica no
patrimônio privado, e como receitas transferidas, caso sejam objeto de recebimento por
meio de transferência intergovernamental prevista no texto constitucional (e.g., as receitas
dos fundos de participação ou dos repasses de ICMS aos Municípios). Assim como o
repasse do ente federativo maior para o ente menor não retira a origem econômica derivada
da receita tributária, a transferência das compensações financeiras para o Estado ou o
Município não teria o condão de suprimir a qualificação como receita originária de tais
compensações.
Podemos afirmar, nesse passo, que em termos contábeis as compensações
financeiras são receitas públicas transferidas, o que não lhes retira a origem econômica de
riqueza decorrente da exploração do próprio patrimônio público, qualificando-se, portanto,
como receitas originárias.
Em síntese, entendemos que as compensações financeiras serão sempre receitas
originárias, mesmo quando auferidas por meio de transferência intergovernamental. Nesse
mesmo sentido, cite-se o precedente do STF, em julgamento de Mandado de Segurança,
apontando que as compensações financeiras seriam receitas originárias dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios386.

386

Cf. STF, MS 24312-1 – DF, Rel. Min. Ellen Gracie, julg. em 19/02/2003. No mesmo sentido, em relação
à exploração de recursos minerais, Cf. STF, RE 228800 – DF, Rel, Min. Sepúlveda Pertence, julg. em
26/11/2002.
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II – ALOCAÇÃO FEDERATIVA DAS RECEITAS PÚBLICAS DE
RECURSOS NATURAIS
2.1. Royalties de Recursos Naturais no Contexto Federativo
2.1.1

Concentração Geográfica dos Recursos Naturais nas Federações387

O sistema federal pressupõe que algumas funções e instrumentos fiscais sejam
descentralizados, garantindo autonomia dos diferentes níveis de governo. Nestes sistemas,
torna-se essencial, portanto, determinar quais funções e instrumentos fiscais devem ser
centralizados e quais devem ser alocados às esferas subnacionais de governo 388, uma vez
que evidentemente os entes federativos devem ter recursos para atender as suas respectivas
competências389.
A premissa da descentralização 390 nas federações não implica, necessariamente,
uma repartição de competências de arrecadação de receitas publicas, sejam elas tributárias
ou não tributárias. As finanças públicas podem operar de modo adequado com a ausência
de competências próprias atribuídas aos entes regionais e locais, desde que eles tenham a
autonomia garantida por mecanismos de transferências intergovernamentais391.
Em uma perspectiva histórica, nota-se que a problemática da repartição dos
instrumentos fiscais não é recente, já podendo ser verificada, por exemplo, no Estado
Otomano, o qual em meados do século XVI havia constituído um vasto império que cobria
partes significativas do Oriente Médio, do norte da África e do leste da Europa. Dentre
387

Cf. RUBINSTEIN, Flávio. A repartição de competências tributárias no Brasil sob a ótica da teoria
normativa do federalismo fiscal. In: VASCONCELLOS, Roberto França de (coord.). Direito Tributário:
Política Fiscal. São Paulo: Saraiva, 2009. (Série GVlaw). p. 191-200.
388
Essa determinação é, em síntese, a essência do federalismo fiscal, que examina a estrutura vertical do
setor público. Cf. OATES, Wallace E. An Essay on Fiscal Federalism in Readings. In: BAGCHI, Amaresh
(Org.). Public Finance. New Delhi: Oxford, 2005, p. 394.
389
Cf. OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Gastos Públicos. São Paulo: RT, 2012, p. 124.
390
Em termos técnicos, deve-se diferenciar descentralização fiscal e redistribuição de receitas. A primeira
refere-se à divisão de competências de arrecadação de receitas públicas entre diferentes níveis de governo,
enquanto a segunda concerne à distribuição orçamentária de recursos, arrecadados por um ente da federação,
a outros entes. Cf. OTTO, James M.. Fiscal Decentralization and Mining Taxation. The World Bank
Group Mining Department, Março, 2001, p. 1.
391
Cf. RUBINSTEIN, Flávio. A repartição de competências tributárias no Brasil sob a ótica da teoria
normativa do federalismo fiscal. In: VASCONCELLOS, Roberto França de (coord.). Direito Tributário:
Política Fiscal. São Paulo: Saraiva, 2009. (Série GVlaw).p.192.
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outras fontes, as receitas deste império provinham de um sofisticado sistema de
arrecadação tributária, cujos recursos eram distribuídos entre os governos central,
provincial e distrital392.
Nas federações primitivas, a atribuição de competências de arrecadação de receitas
foi realizada irrestritamente e de modo uniforme por todo o corpo político. Prevalecia,
nesse cenário, o contexto de pluralismo territorial, mediante o qual, não havendo
demarcação de competência material, todos os entes exerciam simultaneamente seus
poderes393.
Essa “indiscriminação de rendas privativas”, como afirma SAMPAIO DÓRIA, estava
fadada a revelar sérias consequências econômico-financeiras, não previstas pelo tratamento
prevalentemente político da questão394.
O sistema federal não pressupõe, necessariamente, uma discriminação de
competências próprias de arrecadação de receitas públicas 395 . O que se exige para a
verificação de tal sistema é uma adequada repartição de atribuições materiais e receitas
financeiras entre os entes que o compõem396.
Os métodos de alocação de receitas aos governos subnacionais diferem na
autonomia fiscal que proporcionam, no grau de facilidade na conformidade e
392

Cf. COSGEL, Metin M.; MICELI, Thomas J. Risk. Transaction Costs, and Tax Assignment: government
finance in the Ottoman Empire. The Journal of Economic History, vol. 65, n. 3, 2005, p. 814ss.
393
A limitação residia apenas em reservar ao governo central competência exclusiva para a tributação
aduaneira, de modo a garantir o poder regulatório deste governo sobre o comércio internacional. Cf.
SAMPAIO DÓRIA, Antônio Roberto. Discriminação de Rendas Tributárias. São Paulo: José Bushatsky,
1972, p. 13.
394
Ibidem
395
Cf. SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas Tributárias Indutoras e Intervenção Econômica. Rio de
Janeiro:Forense, 2005, p. 343; SAMPAIO DÓRIA, Antônio Roberto. Discriminação de Rendas
Tributárias. São Paulo: José Bushatsky, 1972, P. 15.
396

Em alguns sistemas federais, as finanças públicas funcionam de modo adequado com a ausência de
competências tributárias atribuídas aos entes regionais e locais, que têm a autonomia garantida por
mecanismos de transferências intergovernamentais. Cf. OATES, Wallace E. Property Taxation and Local
Finance: an overview and some reflections. In: OATES, Wallace E. (Org.). Property Taxation and Local
Government Finance. Cambridge: Lincoln Institute of Land Policy, 2001, p. 25; NABAIS, José Casalta. O
Regime das Finanças Locais em Portugal. In: TÔRRES, Heleno Taveira (Org.) Tratado de Direito
Constitucional Tributário – estudos em homenagem a Paulo de Barros Carvalho. São Paulo: Saraiva,
2005, p. 567-568; HORTA, Raul Machado. Direito Constitucional. 4. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p.
305ss.; e MCLURE JR., Charles E. Tax Assignment and Subnational Fiscal Autonomy. Bulletin for
International Taxation, n. 12, 2000, p. 627.
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administração, no atendimento aos critérios de justiça e eficiência e nos patamares de
redistribuição inter-regional de renda que podem acomodar397.
A efetiva distribuição vertical das competências de arrecadação de receitas públicas
(revenue assignement problem) – que busca determinar quem deve arrecadar cada espécie
de receita, quando e como deve fazê-lo – representa um dos problemas centrais do
federalismo fiscal.
No contexto da presente tese, faz-se necessário compreender em que medida a
arrecadação de receitas públicas oriundas da exploração de recursos naturais deve ser
centralizada ou partilhada entre os diversos níveis de governo que compõe uma
federação398, questão esta que se reveste de considerável polêmica399.
O modo como as receitas oriundas da exploração de recursos naturais são
distribuídas entre os diferentes níveis de governo influi diretamente no equilíbrio fiscal das
federações.
Trata-se, é claro, de discussão que, apesar de fundada em aspectos técnicos de
finanças públicas e direito financeiro, está intimamente ligada à distribuição de poder
político nas federações. Afinal, como observa OTTO, quem controla o dinheiro, acaba por
controlar as ações do Estado400.
Os recursos naturais, por definição, situam-se nos locais específicos em que a
natureza os gera, com distribuição geográfica desigual, locais estes que, em muitos casos,
caracterizam-se como áreas remotas com pouca ou quase nenhuma vantagem para o
desenvolvimento econômico401.
397

Cf. MCLURE JR., Charles E. . Tax Assignment and Subnational Fiscal Autonomy. Bulletin for
International Taxation, n. 12, 2000,p. 627.
398
Idem. The Assignment of Oil Tax Revenue. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO,
Annalisa. Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing Countries. Washington DC:
International Monetary Fund, 2003, p. 204.
399
Cf. HUMPHREYS, Macartan; SACHS, Jeffrey; STIGLITZ, Joseph. Future Directions for the
Management of Natural Resources. In: Escaping the resource curse, p. 326. Disponível em:
http://www.columbia.edu/~mh2245/papers1/erc12.pdf. Último acesso em: 16/08/2012.
400
Cf. OTTO, James M.. Fiscal Decentralization and Mining Taxation. The World Bank Group Mining
Department, Março, 2001, p. 2.
401
Cf. BOADWAY, Robin; SHAH, Anwar. Fiscal Federalism. Principles and Practice of Multiorder
Governance. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p. 210; e 223-224.
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De fato, enquanto algumas nações (ou regiões) são contempladas pela natureza com
uma abundância de tais recursos, outras sofrem com a sua falta ou disponibilidade
exígua402.
A questão da concentração dos recursos naturais em determinadas regiões assume
especial relevo nas nações organizadas como federações, nas quais as variações interregionais na distribuição de tais recursos costumam ser significativamente amplas403.
Essa preocupação é bem demonstrada na distribuição de recursos naturais no
território brasileiro, a qual revela disparidade intensa entre regiões, na medida em algumas
são “abençoadas” com reservas enormes, ao passo em que outras tantas não têm a mesma
sorte.

À semelhança do Brasil, a concentração geográfica de recursos naturais pode ser
observada em outras federações, podendo-se citar como exemplo a Austrália, o Canadá, a
Malásia, a Nigéria, a África do Sul e os Estados Unidos404.

Outras federações apresentam concentrações geográficas ainda mais drásticas.
Poucas regiões na Colômbia (apenas duas províncias), na Argentina (Província de
Neuquén), ou mesmo na Rússia (Tyumen, na Sibéria, produz quase dois terços de toda a
produção petrolífera russa), são responsáveis pela maior parte da produção nacional. Em
alguns destes países, ademais, a produção de recursos naturais se dá de forma esparsa,
muitas vezes em áreas pouco povoadas (Tyumen, já citada, possui apenas 1% da população
da Rússia e Neuquén, na Argentina, 1,5% de toda a população do país)405.

402

Cf. BONIN, Pierre-Yves. La Justice Internationale et la Répartition des Ressources Naturelles.
Québec: PUL – Presse de l’Université Laval, 2010, p. 69; e MCKENZIE, Kenneth J. Fiscal Federalism and
the Taxation of Nonrenewable Resources. In: BIRD, Richard; VAILLANCOURT (eds.). Perspectives on
Fiscal Federalism. Washington: World Bank, 2006, p. 247.
403
Cf. BROSIO, Giorgio; JIMENEZ, Juan Pablo. The Intergovernmental Assignment of Revenue from
Natural Resources: A Difficult Balance between Centripetal and Centrifugal Tendencies. Fiscal Policy
Seminar. Preliminary version for comments, p.2-3; e 403 BOADWAY, Robin; SHAH, Anwar. Fiscal
Federalism. Principles and Practice of Multiorder Governance. Cambridge: Cambridge University Press,
2009, p. 207.
404
Cf. BOADWAY, Robin; SHAH, Anwar. Op. Cit., p. 210-211.
405
Cf. BROSIO, Giorgio. Oil Revenue and Fiscal Federalism. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando;
FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing Countries.
Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p.244-45.
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No caso brasileiro, veja-se, por exemplo, o caso das reservas de gás natural e de
petróleo (inclusive da camada do pré-sal), fortemente concentradas nas áreas costeiras dos
Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, e das reservas minerais, situadas de
forma destacada nos Estados de Minas Gerais e Pará. Só o primeiro concentra, sozinho,
80% da produção e das reservas conhecidas de petróleo no País406.
De modo análogo, o potencial hidrelétrico brasileiro é fortemente concentrado na
Bacia Amazônica, que responde por 42,2% deste potencial, seguida pela Bacia do Paraná
(23%) e pela Bacia do Tocantis/Araguaia (11,2%); as outras 9 bacias hidrográficas
brasileiras somam os 23,6% restantes do potencial407.
Além dessas diferenças inter-regionais na distribuição geográfica de recursos
naturais, também podem ser verificadas no Brasil variações intensas dentro da mesma
região ou até do mesmo Estado, no que se pode chamar de disparidades intrarregionais.

Nesse contexto, como se discutirá de forma detalhada nos próximos tópicos, a
concentração geográfica de recursos naturais pode ampliar as disparidades fiscais
horizontais nas federações, gerar desigualdades distributivas, levar a decisões ineficientes
de alocação de recursos e prejudicar a responsabilidade fiscal408, bem como potencializar
os conflitos políticos federativos409.

De fato as questões relacionadas ao papel do governo na gestão das reservas de
recursos naturais e na administração das receitas repúblicas fundadas nestes recursos, que

406

Cf. GOBETTI, Sergio Wulff; PINTO JR., Helder Queiroz; e SARDINHA, Juliana de Carvalho. Brazil. In:
ANDERSON, George (org.). Oil and Gas in Federations. Toronto: Oxford, 2012, p. 66.
407
Cf. AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Atlas da Energia Elétrica no Brasil. 3ª ed.
Brasília: Agência Nacional de Energia Elétrica, 2008, p. 36.
408
Cf. MCLURE JR., Charles E.. The Assignment of Oil Tax Revenue. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI,
Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing
Countries. Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p. 212-213.
409
Cf. BROSIO, Giorgio; JIMENEZ, Juan Pablo. The Intergovernmental Assignment of Revenue from
Natural Resources: A Difficult Balance between Centripetal and Centrifugal Tendencies. Fiscal Policy
Seminar. Preliminary version for comments, p. 2-3. Paradoxalmente, os conflitos políticos – até quando, no
extremo, tornam-se conflitos armados – pouco afetam o ritmo de exploração de recursos naturais, como se
pôde observar na prática nos casos de Angola e da Colômbia. Trata-se de característica bastante peculiar a
esta atividade, uma vez que as instabilidades sociais e políticas tendem a afetar todos os outros setores
econômicos e a credibilidade externa do país. Cf. DABÁN, Teresa; HÉLIS, Jean-Luc. A Public Financial
Management Framework for Resource-Producing Countries. IMF Working Paper. Fiscal Affairs
Department. Março, 2010, p. 08.
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já são complexas em Estados unitários, ganham relevância e dificuldades adicionais nos
países organizados como federações410.
No debate sobre os contornos de finanças públicas das receitas de recursos naturais
nas federações, de acordo com a síntese proposta por SEARLE, as seguintes indagações
devem ser respondidas:
(i)

Quais níveis de governo devem ter acesso direto, por meio de arrecadação
própria, a essas receitas?

(ii)

Como essas receitas devem ser distribuídas entre os entes federativos?411

Antes que se passe à análise dessas questões, cabe fazer uma breve ressalva. As
tentativas doutrinárias de definir as "melhores práticas" para o federalismo fiscal apenas
demonstram a inviabilidade de uma solução ótima universal. Cada nação, na estruturação
de seu próprio sistema fiscal, deve levar em conta as circunstâncias sociais, econômicas e
políticas típicas à sua realidade412.

2.1.2

Arrecadação Centralizada de Royalties de Recursos Naturais nas
Federações

Em uma primeira aproximação, a discussão sobre quais níveis de governo devem
ter acesso direto, por meio de arrecadação própria, aos royalties de recursos naturais,
parece de fácil solução. Afinal, de forma desavisada poder-se-ia supor que, uma vez que
tais recursos costumam ser de titularidade exclusiva do governo central, não haveria
porquê se cogitar acerca da atribuição de competências de arrecadação daquelas receitas a
outros níveis de governo.
A questão, contudo, é bem mais complexa. Em parte porque há diversas federações
nas quais os recursos naturais não são de titularidade exclusiva do governo central, como
410

Cf. BOADWAY, Robin; SHAH, Anwar. Fiscal Federalism. Principles and Practice of Multiorder
Governance. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p. 218.
411
Cf. SEARLE, Bob. Revenue Sharing, Natural Resources and Fiscal Equalization. In: MARTINEZVASQUEZ, Jorge & SEARLE, Bob (ed.). Fiscal Equalization: Challenges in the Design of
Intergovernmental Transfers. New York: Springer, 2007. p. 386.
412
Cf. OTTO, James M.. Fiscal Decentralization and Mining Taxation. The World Bank Group Mining
Department, Março, 2001, p. 15.
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são os caso do Canadá 413 , da Austrália 414 , dos EUA 415 e, na América Latina, da
Argentina416, países em que os governos subnacionais avocam para si tal titularidade e
cobram royalties diretamente dos produtores. Mas também porque uma série de
preocupações jurídicas econômicas, sociais e políticas exigem que o debate seja
aprofundado.

Os argumentos tradicionais em defesa da arrecadação centralizada de receitas de
recursos naturais na federações podem ser sistematizados da seguinte forma: (i) eficiência
econômica; (ii) instabilidade das receitas; (iii) concentração geográfica dos recursos
naturais; (iv) responsabilidade fiscal; e (v) complexidade administrativa.
Em relação ao primeiro ponto, concernente à eficiência econômica, o governo
central seria mais apto a lidar com as questões de mobilidade de fatores, como capital e
trabalho, que decorrem da arrecadação de receitas da exploração de recursos naturais417.

413

Cf. WHYTE, John D.. A Constitutional Perspective of Federal-Provincial Sharing of Revenues from
Natural Resources. In: MCLURE JR., Charles E.; MIESZKOWSKI, Peter. Fiscal Federation and the
Taxation of Natural Resources. Massachusetts/Toronto: Lexington Books, 1983, p. 213; e 413 BOADWAY,
Robin; SHAH, Anwar. Fiscal Federalism. Principles and Practice of Multiorder Governance.
Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p. 229.
414
Cf. SEARLE, Bob. Revenue Sharing, Natural Resources and Fiscal Equalization. In: MARTINEZVASQUEZ, Jorge & SEARLE, Bob (ed.). Fiscal Equalization: Challenges in the Design of
Intergovernmental Transfers. New York: Springer, 2007. p.394.
415
Nos EUA, além de receberem royalties pelo uso de suas terras, os Estados também os recebem da
produção energética ou mineral em terras federais que lhes façam fronteira. Destes royalties, fixados em
12,5%, os Estados recebem metade do montante arrecadado, com exceção do Alaska, em que esta parcela
chega a 90% dos royalties pagos pelo uso de terras federais. No caso do petróleo, o Alaska, tem titularidade
das reservas, cobrando royalties pela sua exploração. Cf. MIESZKOWSKI, Peter; TODER, Eric. Taxation of
Energy Resources. In: MCLURE JR., Charles E.; MIESZKOWSKI, Peter. Fiscal Federation and the
Taxation of Natural Resources. Massachusetts/Toronto: Lexington Books, 1983, p. 76-77; e MCLURE JR.,
Charles E.. The Assignment of Oil Tax Revenue. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO,
Annalisa. Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing Countries. Washington DC:
International Monetary Fund, 2003, p. 206.
416
Na Argentina, sob a vigência da constituição mais recente, modificou-se o sistema anterior, que se
baseava na arrecadação direta pelas unidades subnacionais alternada com transferências do governo central
às provinciais, estas últimas tendo como base a arrecadação de tributos sobre o lucro das empresas
exploradoras. No sistema atual, a gestão das atividades de petróleo e gás, seja sua prospecção ou exploração,
foi atribuída às províncias, que passam a ser responsáveis pela administração dos contratos com as empresas
e pela cobrança de royalties. Cf. BROSIO, Giorgio; JIMENEZ, Juan Pablo. The Intergovernmental
Assignment of Revenue from Natural Resources: A Difficult Balance between Centripetal and
Centrifugal Tendencies. Fiscal Policy Seminar. Preliminary version for comments, p. 22-23; e BROSIO,
Giorgio. Oil Revenue and Fiscal Federalism. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO,
Annalisa. Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing Countries. Washington DC:
International Monetary Fund, 2003, p. 255-257.
417
Cf. AHMAD, Ehtisham; MOTTU, Eric. Oil Revenues Assignments: Country Experiences and Issues. In:
DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation and
Implementation in Oil-Producing Countries. Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p. 217;
e BROSIO, Giorgio; JIMENEZ, Juan Pablo. The Intergovernmental Assignment of Revenue from
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Além disso, o governo central, como responsável pela promoção de políticas
macroeconômicas, estaria em posição melhor para evitar que tais receitas influenciem de
modo negativo a balança de pagamentos, o câmbio e o déficit público418, adotando políticas
anticíclicas quando necessário419.
Nessa mesma linha de raciocínio, o governo central poderia, de forma mais
adequada, enfrentar aos desafios de financiamento dos investimentos de grande porte
necessários ao país no contexto da exploração dos recursos naturais420..
Ainda, considerando-se que as companhias exploradoras de recursos naturais
operam no plano internacional, parece lógico que o mesmo nível de governo que lide com
a questão dos royalties de recursos naturais seja responsável pelas relações de comércio
internacional, papel esse exercido pelo governo central na maioria dos casos421.
O segundo argumento em defesa da centralização da arrecadação de receitas de
recursos naturais consiste na instabilidade destas receitas. Conforme se explicou no
Capítulo I, a volatilidade dos preços dos recursos naturais, principalmente os não
renováveis, gera uma tendência a flutuações das receitas do setor e, consequentemente, da
parcela destas receitas que será transmitida ao governo.
Nesse contexto, os governos regionais e locais, por contarem com escopo restrito
de fontes de financiamento (especialmente tributárias), seriam mais vulneráveis àquelas
Natural Resources: A Difficult Balance between Centripetal and Centrifugal Tendencies. Fiscal Policy
Seminar. Preliminary version for comments, p.5-7;
418
Cf. BAHL, Roy; TUMENNASAN, Bayar. How should Revenues from Natural Resources be Shared in
Indonesia?. International Studies Program, Working Paper 02-14. Georgia State University. School of
Political Studies. Maio, 2002, p. 16-17.
419
Cf. ROSS, Michael. How Should States Manage the Distributive Aspects of Mineral Wealth?.
Prepared for “Escaping the Resource Curse Project”, Columbia University. Julho, 2005, p. 11-13.
420
A descentralização, nesse caso, deslocaria o financiamento de despesas relevantes do governo nacional ao
local, o que pode parecer de difícil aceitação se o país é altamente dependente destes recursos. Se
normalmente os governos centrais idealizam projetos visando o desenvolvimento em longo prazo e de
impacto nacional (ao contrário do que normalmente ocorre aos governos locais) então não conferir a estes
planos as receitas necessárias seria inviabilizar este tipo de prioridade. Cf BAHL, Roy; TUMENNASAN,
Bayar. How should Revenues from Natural Resources be Shared in Indonesia?. International Studies
Program, Working Paper 02-14. Georgia State University. School of Political Studies. Maio, 2002, p. 1617.
421
Cf. SEARLE, Bob. Revenue Sharing, Natural Resources and Fiscal Equalization. In: MARTINEZVASQUEZ, Jorge & SEARLE, Bob (ed.). Fiscal Equalization: Challenges in the Design of
Intergovernmental Transfers. New York: Springer, 2007. p.394.
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oscilações, sofrendo o risco de enfrentar instabilidades excessivas, as quais poderiam
requerer cortes em gastos essenciais nos serviços que prestam a seus habitantes422.
De outra parte, o governo central poderia melhor absorver essas mesmas
oscilações, por contarem com maior capacidade orçamentária para contrabalançar seus
efeitos, em virtude de base de arrecadação de receitas mais ampla, acesso mais fácil à
contratação de crédito no mercado423.
O terceiro argumento pela centralização da arrecadação de receitas públicas de
recursos naturais tem como fundamento a já aludida concentração geográfica destes
recursos.
Isso porque, sendo desigual a distribuição de recursos naturais pelo território
nacional, atribuir competências e receitas apenas à região onde se localizam as reservas
seria a causa de profundas desigualdades regionais424, opondo os entes federativos “ricos”
em recursos aos “pobres”425.
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Cf. HUMPHREYS, Macartan; SACHS, Jeffrey; STIGLITZ, Joseph. Future Directions for the
Management of Natural Resources. In: Escaping the resource curse, p. 326. Disponível em:
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Country Experiences and Issues. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal
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Ao mesmo tempo, o governo central pode, com as receitas auferidas por conta de
tal atividade econômica, promover políticas de distribuição destas receitas entre os entes da
federação 426 . Esta questão, extremamente relevante para o federalismo fiscal brasileiro,
será discutida no próximo subitem.
O quarto argumento, em favor da atribuição exclusiva de competência de
arrecadação de receitas de recursos naturais ao governo central, diz respeito à
responsabilidade fiscal.
Especificamente, trata-se aqui da necessidade de controlar as contas públicas dos
governos subnacionais, diante do receio de que estes governos não seriam capazes de
gastar tais recursos de forma eficiente e responsável427.
Esse receio ganharia dimensão especialmente problemática nos casos de aumento
intenso das receitas em tela (principalmente por ocasião de grandes descobertas de petróleo
e minérios), o qual gera pressões políticas por gastos crescentes, intensificando-se então os
riscos de comportamentos rentistas, bem como de contração dos sintomas da Maldição dos
Recursos Naturais (fenômeno já estudado no Capítulo I)428.

Assignment of Revenue from Natural Resources: A Difficult Balance between Centripetal and
Centrifugal Tendencies. Fiscal Policy Seminar. Preliminary version for comments, p. 15.
426
Cf. SEARLE, Bob. Revenue Sharing, Natural Resources and Fiscal Equalization. In: MARTINEZVASQUEZ, Jorge & SEARLE, Bob (ed.). Fiscal Equalization: Challenges in the Design of
Intergovernmental Transfers. New York: Springer, 2007. p. 393; e ROSS, Michael. How Should States
Manage the Distributive Aspects of Mineral Wealth?. Prepared for “Escaping the Resource Curse
Project”, Columbia University. Julho, 2005, p. 11-13.
427
Cf. BAHL, Roy; TUMENNASAN, Bayar. Op. Cit., p. 03-05; HUMPHREYS, Macartan; SACHS, Jeffrey;
STIGLITZ, Joseph. Future Directions for the Management of Natural Resources. In: Escaping the resource
curse, p. 326. Disponível em: http://www.columbia.edu/~mh2245/papers1/erc12.pdf. Último acesso em:
15/08/2012; ROSS, Michael. How Should States Manage the Distributive Aspects of Mineral Wealth?.
Prepared for “Escaping the Resource Curse Project”, Columbia University. Julho, 2005, p. 11-13; BROSIO,
Giorgio; JIMENEZ, Juan Pablo. The Intergovernmental Assignment of Revenue from Natural
Resources: A Difficult Balance between Centripetal and Centrifugal Tendencies. Fiscal Policy Seminar.
Preliminary version for comments, p. 14-15; e AHMAD, Ehtisham; MOTTU, Eric. Oil Revenues
Assignments: Country Experiences and Issues. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO,
Annalisa. Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing Countries. Washington DC:
International Monetary Fund, 2003, p. 224.
428
Cf. BAHL, Roy; TUMENNASAN, Bayar. How should Revenues from Natural Resources be Shared in
Indonesia?. International Studies Program, Working Paper 02-14. Georgia State University. School of
Political Studies. Maio, 2002, p. 20-21.
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Com efeito, o governo central tende a ser mais preparado, tanto técnica quanto
politicamente, para suportar a pressão de flexibilizar o controle dos gastos quando as
receitas de recursos naturais aumentam429.
Por óbvio, o argumento da responsabilidade fiscal deve ser analisado com base no
contexto de cada região e país, uma vez que os próprios governos centrais podem não estar
preparados a suportar as referidas pressões pelo aumento de gastos430.
Finalmente, como quinto argumento, parece claro que o governo central é mais
capaz do que os governos regionais e locais para lidar com os complexos esquemas de
arrecadação e fiscalização de receitas públicas de recursos naturais, como é o caso dos
royalties431.
Em síntese, as considerações acima sugerem que a competência para a arrecadação
de receitas públicas advindas da exploração de recursos naturais, especialmente aqueles
não renováveis, deve ser reservada ao governo central432.
Não se trata, contudo, de recomendação universalmente aceita pela literatura,
havendo aqueles que defendem a arrecadação direta de royalties por governos

429

Cf. MCLURE JR., Charles E.. The Assignment of Oil Tax Revenue. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI,
Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing
Countries. Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p. 209-210.
430
Cf. BROSIO, Giorgio; JIMENEZ, Juan Pablo. The Intergovernmental Assignment of Revenue from
Natural Resources: A Difficult Balance between Centripetal and Centrifugal Tendencies. Fiscal Policy
Seminar. Preliminary version for comments, p. 14-15.
431
Cf. SEARLE, Bob. Revenue Sharing, Natural Resources and Fiscal Equalization. In: MARTINEZVASQUEZ, Jorge & SEARLE, Bob (ed.). Fiscal Equalization: Challenges in the Design of
Intergovernmental Transfers. New York: Springer, 2007. p. 393; e ROSS, Michael. How Should States
Manage the Distributive Aspects of Mineral Wealth?. Prepared for “Escaping the Resource Curse
Project”, Columbia University. Julho, 2005, p. 11-13.
432
Cf. MCLURE JR., Charles E.. The Assignment of Oil Tax Revenue. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI,
Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing
Countries. Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p. 213-214; BROSIO, Giorgio; JIMENEZ,
Juan Pablo. The Intergovernmental Assignment of Revenue from Natural Resources: A Difficult
Balance between Centripetal and Centrifugal Tendencies. Fiscal Policy Seminar. Preliminary version for
comments, p. 5; ROSS, Michael. How Should States Manage the Distributive Aspects of Mineral
Wealth?. Prepared for “Escaping the Resource Curse Project”, Columbia University. Julho, 2005, p. 15-16; e
BROSIO, Giorgio. Oil Revenue and Fiscal Federalism. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando;
FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing Countries.
Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p.248.
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subnacionais433. Na prática, ademais, as peculiaridades da realidade de cada país podem
levar a conclusões diferentes434.
A orientação sobre a centralização da competência de arrecadação de receitas de
recursos naturais, outrossim, não traz respostas sobre quais entes da federação devem se
beneficiar destas mesmas receitas.
Nesse ponto, considerações políticas e jurídicas entram em cena, demandando uma
análise detida sobre os contornos da repartição daquelas receitas entre os diversos entes
federativos435. É do que se passará a tratar a seguir.

2.1.3

Repartição Federativa das Receitas de Royalties de Recursos Naturais

Como se disse acima, a centralização da competência de arrecadação de receitas de
recursos naturais parece ser mais sensata, de modo geral, do que a fragmentação de tal
competência entre os diversos entes federativos.
De outra parte, parece correto afirmar que as vantagens da centralização da referida
competência de arrecadação, por melhores que sejam, não afastam os interesses políticosociais e as necessidades de financiamento dos entes subnacionais em contar com uma
parcela daquelas receitas públicas.
Nesse passo, com o objetivo de atender tais interesses, o sistema fiscal de uma
federação produtora de recursos naturais deve adotar mecanismos de repartição das
receitas

públicas

oriundas

de

tais

recursos,

por

meio

de

transferências

intergovernamentais436.
433

Cf. MIESZKOWSKI, Peter; TODER, Eric. Taxation of Energy Resources. In: MCLURE JR., Charles E.;
MIESZKOWSKI, Peter. Fiscal Federation and the Taxation of Natural Resources.
Massachusetts/Toronto: Lexington Books, 1983, p. 76-77.
434
Cf. SEARLE, Bob. Revenue Sharing, Natural Resources and Fiscal Equalization. In: MARTINEZVASQUEZ, Jorge & SEARLE, Bob (ed.). Fiscal Equalization: Challenges in the Design of
Intergovernmental Transfers. New York: Springer, 2007. p.394
435
Cf. MCLURE JR., Charles E..Op. Cit., p. 213-214.
436
Cf. BROSIO, Giorgio. Oil Revenue and Fiscal Federalism. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando;
FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing Countries.
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Desse modo, podem-se manter os benefícios da arrecadação centralizada de receitas
de recursos naturais, como royalties, e transferir parte destas receitas aos níveis
subnacionais de governo.
Longe de se tratar de uma inovação, essa solução tem sido adotada em diversas
federações, merecendo destaque os casos da Austrália, do Brasil, da Argentina, da Rússia e
do Canada437.
Pode-se observar, inclusive, uma tendência internacional de aumento da
participação das transferências de receitas de recursos naturais nos orçamentos dos
governos regionais e locais, especialmente nas federações, mas também em Estados
unitários com algum grau de descentralização fiscal438.
Adotando-se como premissa a repartição de receitas de recursos naturais com os
governos subnacionais, surge a seguinte questão, revestida de intensa polêmica: como esta
repartição deve ser estruturada?

439

.

De modo geral, a partilha federativa de royalties pode ser efetuada de acordo com
critérios que tomem por base a origem dos recursos, o tamanho da população, as
necessidades do ente receptor ou a capacidade fiscal deste último440.

Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p. 248; AHMAD, Ehtisham; MOTTU, Eric. Oil
Revenues Assignments: Country Experiences and Issues. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando;
FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing Countries.
Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p. 218.
437
Cf. A propósito, com exceção da Venezuela e do Chile, todos os demais países da América Latina
reconhecem a repartição de receitas do setor em benefício dos governos subnacionais. Cf. BROSIO, Giorgio;
JIMENEZ, Juan Pablo. The Intergovernmental Assignment of Revenue from Natural Resources: A
Difficult Balance between Centripetal and Centrifugal Tendencies. Fiscal Policy Seminar. Preliminary
version for comments, p. 20-2; e BROSIO, Giorgio. Op. Cit., p. 257-258.
438
Como exemplos de Estados unitários, mas com política de descentralização fiscal, que adotam essa
prática, podem ser citados Colômbia, Bolívia, Papua Nova Guiné e Itália. Cf. BROSIO, Giorgio. Oil
Revenue and Fiscal Federalism. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal
Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing Countries. Washington DC: International
Monetary Fund, 2003, p. 244; e 257-258.
439
Cf. HUMPPHREYS, Macartan; SACHS, Jeffrey D.;STIGLITZ, Joseph E. Future Directions for the
Management of Natural Resources. In: Escaping the Resource Curse, p. 326.
440
Cf. AHMAD, Ehtisham; MOTTU, Eric. Oil Revenues Assignments: Country Experiences and Issues. In:
DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation and
Implementation in Oil-Producing Countries. Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p. 228229.
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As soluções específicas, obviamente, variam consideravelmente de federação para
federação, em cada momento histórico, de acordo com a complexidade do esquema de
transferências intergovernamentais adotado441. Quanto da arrecadação de royalties deve ser
repartido e com base em que critérios esta repartição deve ser feita são questões que
costumam ser movidas por um debate acalorado, baseado em noções políticas de justiça e
equidade442.
Trata-se de arranjos institucionais de alocação intergovernamental de receitas que,
embora geralmente fundados em parâmetros e princípios constitucionais, acabam por ser
detalhados na legislação infraconstitucional443.

Os próximos subitens ingressarão nessa temática, buscando analisar os
fundamentos daquela repartição federativa de receitas, de modo a compreender e criticar,
na sequência, o arranjo institucional adotado pelo Brasil, bem como as mudanças que tem
sido propostas no âmbito das discussões relativas à exploração na área do pré-sal.

Essencialmente, a discussão concentra-se no dilema entre repartir as receitas de
royalties de recursos naturais (i) apenas com os entes federativos produtores, isto é,
aqueles nos quais se situam as reservas daqueles recursos ou que tenham territórios
confrontantes com tais reservas, ou (ii) com todos os entes federativos.

441

Cf. BOADWAY, Robin; SHAH, Anwar. Fiscal Federalism. Principles and Practice of Multiorder
Governance. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p. 224-225.
442
Cf. BAHL, Roy; TUMENNASAN, Bayar. How should Revenues from Natural Resources be Shared in
Indonesia?. International Studies Program, Working Paper 02-14. Georgia State University. School of
Political Studies. Maio, 2002, p. 03-05.
443
Como ressalta BROSIO, A natureza das federações, determinada pelas suas respectivas constituições, não
resolve, por si, a resolução de disputas federativas sobre recursos naturais. Cf. BROSIO, Giorgio. Oil
Revenue and Fiscal Federalism. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal
Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing Countries. Washington DC: International
Monetary Fund, 2003, p.254-255.
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2.1.3.1

Argumentos pela Repartição Exclusiva com Entes Federativos
Produtores

2.1.3.1.1

Perda da Riqueza Territorial

Diante da exploração de reservas de recursos não renováveis, as classes políticas
que representam as unidades federativas nas quais se situam tais reservas, bem como as
comunidades locais, tendem a expressar um forte sentimento de “perda de propriedade”
dos recursos de seu território, mesmo nos casos em que estes recursos, por força
constitucional, sejam de titularidade exclusiva do governo central. Para os mencionados
grupos, portanto, as receitas públicas decorrentes da exploração dos mesmos recursos
naturais nada mais seriam do que prestações pelo desgaste de sua “herança natural”; como
sintetizam BAHL e TUMENNASAN no contexto do petróleo, seria algo como “transformar o
óleo do subsolo em dinheiro no banco”444.
Na prática de diversas federações, de fato, algumas unidades federativas costumam
se sentir portadoras de um direito particular sobre a riqueza advinda da exploração de
recursos naturais, especialmente se elas forem as regiões nas quais a atividade de
exploração se desenvolve, procurando negar, portanto, o direito de outras unidades
federativas de usufruir da mesma riqueza.445
Desse modo em uma primeira aproximação, a repartição das receitas de recursos
naturais não renováveis somente com as jurisdições em cujos territórios eles se localizam
poderia ser justificada como uma forma de devolver-lhes parte da riqueza extraída de seus
territórios446.

Ao exigirem direitos diferenciados sobre os recursos explorados em seus territórios,
os governos subnacionais lançam luz sobre uma questão filosófica interessante, sobre se o
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Cf. BAHL, Roy; TUMENNASAN, Bayar. How should Revenues from Natural Resources be Shared in
Indonesia?. International Studies Program, Working Paper 02-14. Georgia State University. School of
Political Studies. Maio, 2002, p. 12-13.
445
Cf. DABÁN, Teresa; HÉLIS, Jean-Luc. A Public Financial Management Framework for ResourceProducing Countries. IMF Working Paper. Fiscal Affairs Department. Março, 2010, p. 12.
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Cf. BAHL, Roy; TUMENNASAN, Bayar. Op. Cit., p. 03-05.

125

patrimônio destes recursos pertence a todos residentes da nação ou aos residentes da
unidades subnacionais447.
Trata-se assim, ao lado das justificativas concernentes à compensação de danos
ambientais e sociais e ao reembolso de custos de infraestrutura (que serão exploradas
abaixo), de argumentação favorável à repartição exclusiva dos royalties com os chamados
entes federativos “produtores”, com base unicamente em um critério de origem, ou de
pertinência geográfica.
Esses argumentos, que se fundamentam na mesma lógica da origem geográfica,
como se explicará adiante, sujeitam-se a questionamentos decorrentes de preocupações
políticas, socioeconômicas e jurídicas no contexto do federalismo fiscal.

2.1.3.1.2

Compensação de Danos Ambientais e Sociais

Ainda que a exploração de recursos naturais não renováveis em regra proporcione
empregos e desenvolvimento para as comunidades onde se situam os recursos explorados,
ele também pode marcá-las com a geração de impactos ambientais e sociais negativos448.
Quanto aos impactos ambientais negativos, as atividades de exploração de recursos
naturais não renováveis geralmente ocasionam danos significativos ao meio ambiente no
qual se situam tais recursos, desde as fases iniciais de prospecção e desenvolvimento até o
próprio encerramento da exploração (e.g., com o fechamento de minas)449.
447

Cf. MCLURE JR., Charles E.. The Assignment of Oil Tax Revenue. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI,
Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing
Countries. Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p. 213-214.
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Cf. MUTZ, Kathryn M.. Mineral Development. Protecting the Land and Communities. In: MUTZ,
Kathryn M.; BRYNER, Gary C.; KENNEY, Douglas S.(eds.). Justice and Natural Resources. Concepts,
Strategies and Applications. Washington: Island Press, 2001, p. 308-309; e BROSIO, Giorgio. Oil Revenue
and Fiscal Federalism. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy
Formulation and Implementation in Oil-Producing Countries. Washington DC: International Monetary
Fund, 2003, p.250.
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In: DANIEL, Philip; KEEN, Michael; MCPHERSON, Charles (org.). The Taxation of Petroleum and
Minerals: Principles, Problems and Practice. Oxon: Routledge, 2010, p. 123-124. No mesmo sentido, cf.
GETCHES, David H.; PELLOW, David N.. Beyond ‘Traditional’ Environmental Justice. In: MUTZ,
Kathryn M.; BRYNER, Gary C.; KENNEY, Douglas S.(eds.). Justice and Natural Resources. Concepts,
Strategies and Applications. Washington: Island Press, 2001, p. 1ss; e BOADWAY, Robin; KEEN,
Michael. Theoretical perspectives on resource tax design. In: DANIEL, Philip; KEEN, Michael;
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A mineração é particularmente problemática nesse aspecto, ainda que, como
qualquer outra atividade econômica, possa ser desenvolvida tanto de modo destrutivo
quanto com parâmetros de sustentabilidade e responsabilidade ambiental450.
Os processos de extração de minérios costumam demandar ampla remoção de
vegetação e camadas superfícies do solo, bem como intenso uso de água, tendendo a
inutilizar a área explorada para uso agrícola futuro ou, ao menos, dificultar a recuperação
de tal área para esta finalidade. As emissões de gases e resíduos líquidos tóxicos e a
geração de grandes quantidades de sobras (que podem chegar a uma proporção de 1.000
unidades de sobras para cada unidade de minério puro) também podem ser um fator de
danos ambientais e riscos à saúde dos mineradores e das comunidades locais451.
No caso da geração de energia hidrelétrica, não obstante esta seja geralmente
considerada como “limpa” e “sustentável”, não se pode esquecer que, em muitos casos
grandes áreas – antes cobertas por vegetação natural ou utilizadas como zonas urbanas ou
rurais – precisam ser inundadas para a criação artificial de reservatórios d’água, por meio
de barragens452. Ainda, das mais de 2.000 represas que foram criadas no Brasil, cerca de
1.500 simplesmente foram abandonadas ao longo dos anos453.

MCPHERSON, Charles (org.). The Taxation of Petroleum and Minerals: Principles, Problems and
Practice. Oxon: Routledge, 2010, p. 18-19; e SEARLE, Bob. Revenue Sharing, Natural Resources and
Fiscal Equalization. International Studies Program, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State
University. Working. Paper 04-16. Novembro, 2004, p. 14-15.
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Cf. MUTZ, Kathryn M., Op. Cit., p. 307.
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Cf. WESTIN, Richard A. Intergenerational Equity and Third World Mining. In: University of
Pennsylvania Journal of International Business Law, vol. 13, nº, 1992, p. 184-185.
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plants: Dam Areas versus installed and Firm Power. In: Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol.
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Em alguns casos, também podem ser apontadas consequências culturais,
especialmente em regiões onde comunidades indígenas e aborígenes historicamente estão
enraizadas454.
As atividades de exploração de recursos naturais não renováveis, ademais, impõem
aos trabalhadores e às comunidades locais riscos sociais, especialmente quando se
localizam em áreas remotas. Isto porque tais atividades tendem a atrair movimentos
migratórios intensos em virtude do seu potencial econômico 455 , bem como gerar
externalidades pecuniárias (aumento do custo de vida e valorização imobiliária), em um
fenômeno conhecido como “boomtown” (em alusão ao progresso repentino que pode afetar
as cidades ricas em recursos naturais)456.
A título de exemplo, o dinamismo da indústria petrolífera do Estado do Rio de
Janeiro, nas últimas décadas têm sido responsável por levar a uma concentração
populacional no norte fluminense, com consequente decréscimo populacional da Região
Metropolitana457.
O impacto dos riscos ambientais e sociais vinculados à exploração de recursos
naturais não renováveis passou a ganhar destaque, sobretudo, a partir da década de 1980,
com o fortalecimento do movimento tradicional pela chamada “justiça ambiental”. Trata-se
de um conjunto de proposições voltadas a assegurar que as comunidades possam prosperar
em um ambiente seguro, democrático, produtivo e com boa qualidade de vida458.
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Não há como negar, contudo, que praticamente todas as decisões sobre o meio o
ambiente e seus recursos naturais são injustas a algum grupo da sociedade. Com efeito,
nem todos fazem o mesmo uso dos recursos explorados, tampouco são afetados pelos
benefícios econômicos ou riscos ambientais e sociais da mesma maneira. Para que se
busque determinar o quão “justa” será a exploração de recursos naturais não renováveis,
deve-se cogitar acerca de um ideal de sustentabilidade, ponderando-se questões
econômicas, sociais e ecológicas459.
Diante do crescente interesse no desenvolvimento sustentável e na maior
conscientização acerca dos impactos da exploração de recursos naturais não renováveis
sobre as comunidades locais, as questões relacionadas ao federalismo foram alçadas a um
ponto de vanguarda nos debates fiscais460.
Como bem sintetizam STIGLITZ, SACHS e HUMPHREYS, as unidades federativas
produtoras de recursos naturais não renováveis não deveriam ser submetidas aos danos,
que tendem a acompanhar a atividade de exploração destes recursos, sem que haja uma
contrapartida de aproveitamento dos louros decorrentes desta atividade461.
Nesse cenário, os potenciais danos ambientais e sociais causados pela exploração
de recursos naturais (especialmente aqueles não renováveis) fundamentam o pleito de
governos subnacionais ao recebimento de parcela das receitas sobre a exploração de
recursos naturais462, porquanto a contenção – ou a minimização – de tais danos demanda
capital e investimentos em capacitação técnica463.
Esse pleito, cumpre ressaltar, estaria adstrito aos riscos ambientais e sociais que a
atividade de exploração de recursos naturais causa de forma lícita. Por óbvio, caso esta
atividade gere danos em violação a normas legais (e.g., regras de proteção ambiental),
459
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461
Cf. HUMPPHREYS, Macartan; SACHS, Jeffrey D.;STIGLITZ, Joseph E. Future Directions for the
Management of Natural Resources. In: Escaping the Resource Curse, p. 326.
462
Cf. BAHL, Roy; TUMENNASAN, Bayar. How should Revenues from Natural Resources be Shared in
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Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p.250.
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poderá haver causa jurídica para que o Poder Público, adicionalmente, demande a
reparação dos danos mediante pagamento de indenização pelo particular464.
Essa dimensão adicional dos danos ambientais ganha maior relevância no caso de
acidentes, com destaque para os derramamentos de petróleo no mar e as explosões e
desabamentos de minas. Nesse contexto, o acidente com o petroleiro Exxon Valdez entrou
para a história de forma infame. Exemplos recentes também não faltam, como o drama da
mina chilena de San José, a explosão da plataforma Deep Horizon (no Golfo do México) e
os vazamentos de óleo na Bacia de Campos.

2.1.3.1.3

Reembolso de Custos de Infraestrutura

Além dos impactos ambientais e sociais acima referidos, a exploração de recursos
naturais (principalmente não renováveis) pode gerar altos custos públicos de infraestrutura
e prestação de serviços aos governos regionais e locais.
Os custos de infraestrutura compreendem tanto aqueles associados diretamente à
atividade econômica (como estradas, portos e aeroportos) quanto os custos de
infraestrutura social (e.g., serviços de saúde, saneamento, educação e segurança)
relacionados às necessidade da população onde tal atividade é exercida.
Com efeito, como explicam de forma didática BOADWAY e SHAH, a exploração de
recursos naturais em uma determinada região, em um primeiro momento, atrai grande
quantidade de capital e de trabalho, inclusive de outras regiões e até de fora do Estado. Os
salários, para atrair esta mão-de-obra, provavelmente serão maiores, e a demanda por
capital será alta, já que a exploração de recursos naturais exige altos investimento de
capital465.
Diante dessa demanda de capital e trabalho, a população da região produtora
crescerá, em função da imigração de mão de obra. O crescimento populacional, por seu
464

Cf. NUSDEO, Fabio. Desenvolvimento e Ecologia. São Paulo: Saraiva, 1975. p. 78-81.
Cf. BOADWAY, Robin; SHAH, Anwar. Fiscal Federalism. Principles and Practice of Multiorder
Governance. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p. 214-217.
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turno, exigirá mais gastos na prestação de serviços públicos, bem como investimentos em
infraestrutura466.
Os custos associados a tal fenômeno, apesar de essenciais ao desenvolvimento do
setor econômico de exploração dos recursos naturais, via de regra não serão integralmente
assumidos pela iniciativa privada, acabando (pelo menos em parte) internalizados pelo
Poder Público
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. Por esta razão, parece correto afirmar que esses custos,

independentemente de terem natureza extraordinária ou ordinária (i.e., recorrente), devam
ser compensados com o recebimento de parcela das receitas públicas de recursos
naturais468.
De fato, qualquer que seja o modelo federativo, uma jurisdição não deve ficar
desamparada por sofrer custos gerados pela exploração de recursos naturais em seu
território, exceto se – por razões políticas ou sociais – houver uma decisão de política
pública de subsidiar as atividades deste setor469.
Uma alternativa interessante à repartição federativa de receitas públicas, para
corrigir o problema da compensação de custos regionais e locais de infraestrutura, consiste
na atribuição dos chamados “in-kind royalties” (royalties em espécie), adotados em Papua
Nova Guiné. Neste sistema, a unidade subnacional produtora recebe parte dos recursos
gerados dentro da sua jurisdição por meio do fornecimento de infraestrutura pela
companhia exploradora470.
Na ausência de um arranjo alternativo como esse, diante das circunstâncias
apresentadas, o sistema fiscal de uma federação deve prever instrumento de transferências

466

Cf. Ibidem. , p. 214-217.
Cf. BROSIO, Giorgio; JIMENEZ, Juan Pablo. The Intergovernmental Assignment of Revenue from
Natural Resources: A Difficult Balance between Centripetal and Centrifugal Tendencies. Fiscal Policy
Seminar. Preliminary version for comments, p. 8-13; BAHL, Roy; TUMENNASAN, Bayar. How should
Revenues from Natural Resources be Shared in Indonesia?. International Studies Program, Working
Paper 02-14. Georgia State University. School of Political Studies. Maio, 2002, p. 13.
468
Cf. SEARLE, Bob. Revenue Sharing, Natural Resources and Fiscal Equalization. In: MARTINEZVASQUEZ, Jorge & SEARLE, Bob (ed.). Fiscal Equalization: Challenges in the Design of
Intergovernmental Transfers. New York: Springer, 2007. p. 390
469
Cf. Ibidem. , p. 390
470
Cf. BROSIO, Giorgio. Oil Revenue and Fiscal Federalism. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando;
FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing Countries.
Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p.258.
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intergovernamentais de recursos a unidades subnacionais, especialmente destinando-lhes
um percentual sobre os royalties arrecadados pelo governo central471.

A propósito, no que diz respeito às compensações financeiras no Brasil, RICARDO
LOBO TORRES afirma que a justificação para o direito dos entes federativos ao recebimento
destas compensações seria precisamente a “contraprestação pelas despesas que as empresas
exploradoras de recursos naturais causam aos poderes públicos, que se veem na
contingência de garantir a infraestrutura de bens e serviços e a assistência às populações
envolvidas em atividades econômicas de grande porte” 472.

Para fundamentar esse argumento, o professor fluminense cita como exemplo o
caso dos Municípios da região de Campos, no Estado do Rio de Janeiro, que teriam sido
compelidos a “investir recursos substanciais em políticas públicas de apoio à exploração de
plataforma marítima” 473.
À semelhança do que se disse em relação aos danos ambientais e sociais, a medição
dos custos de infraestrutura, contudo, configura tarefa de grande dificuldade,
especialmente porque muitas reservas de recursos naturais podem se estender por mais de
um ente federativo474.
Ademais, pode haver casos em que a infraestrutura de um ente federativo seja
necessária aos projetos de exploração de recursos naturais de outros entes próximos; a
propósito, imagine-se um porto situado em Município do “Estado A” que sirva para escoar
471

Cf. AHMAD, Ehtisham; MOTTU, Eric. Oil Revenues Assignments: Country Experiences and Issues. In:
DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation and
Implementation in Oil-Producing Countries. Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p. 224225; BAHL, Roy; TUMENNASAN, Bayar. How should Revenues from Natural Resources be Shared in
Indonesia?. International Studies Program, Working Paper 02-14. Georgia State University. School of
Political Studies. Maio, 2002, p. 21-22; BROSIO, Giorgio. Oil Revenue and Fiscal Federalism. In: DAVIS,
Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation and Implementation in
Oil-Producing Countries. Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p. 252; e SEARLE, Bob.
Revenue Sharing, Natural Resources and Fiscal Equalization. In: MARTINEZ-VASQUEZ, Jorge &
SEARLE, Bob (ed.). Fiscal Equalization: Challenges in the Design of Intergovernmental Transfers.
New York: Springer, 2007. p. 392- 393
472
Cf. TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. 18a ed. Rio de Janeiro:
Renovar, p. 464.
473
Cf. Ibidem., p. 464.
474
Cf. AHMAD, Ehtisham; MOTTU, Eric. Oil Revenues Assignments: Country Experiences and Issues. In:
DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation and
Implementation in Oil-Producing Countries. Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p. 224.
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a produção de recursos do “Estado B”. No Brasil, como se exporá adiante, esta situação é
verificada em diversas regiões mineradoras e produtoras de petróleo, contexto no qual
surgem acirradas disputas federativas.
Do ponto de vista da alocação dos recursos econômicos, portanto, nem sempre a
infraestrutura

necessária

a

um

empreendimento

estará

exatamente

onde

este

empreendimento se situa. Na verdade, em muitos casos, a infraestrutura pode ser
necessária em outras jurisdições475.
Ainda, o aumento de salários normalmente verificado em um primeiro momento
nas regiões produtoras de recursos naturais pode fazer com que as regiões vizinhas sofram
um declínio em suas atividades econômicas, pela fuga de mão-de-obra476.
A atribuição das receitas de royalties de recursos naturais às unidades subnacionais,
então, dá margem a divergências quanto à determinação de quais unidades federativas
devem receber os recursos, bem como quanto à proporção de tal atribuição para cada
unidade.
Diante dessas questões complexas, parece assentado questionar a aplicação da
concepção de “origem” (i.e., de pertinência territorial) como forma única de determinar a
distribuição federativa de receitas públicas de recursos naturais477.
Outrossim, diversas preocupações de ordem política e jurídica, que serão
explicadas em detalhes a seguir, parecem fortalecer esse questionamento e provocar a
discussão de soluções e critérios alternativos para a referida distribuição federativa de
receitas dos recursos naturais. Os próximos subitens tratam exatamente desta temática.

475

Cf. SEARLE, Bob. Revenue Sharing, Natural Resources and Fiscal Equalization. International
Studies Program, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University. Working. Paper 04-16.
Novembro, 2004, p. 13-14.
476
Cf. BOADWAY, Robin; SHAH, Anwar. Fiscal Federalism. Principles and Practice of Multiorder
Governance. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p. 214.
477
Cf. SEARLE, Bob. Op. Cit., p. 13-14.
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2.1.3.2

Argumentos pela Repartição com Todos os Entes Federativos478

2.1.3.2.1

Coesão Política

Como bem observa o sociólogo fiscal francês LEROY, o federalismo fiscal
representa mais do que uma mera designação mecânica de competências tributárias e
responsabilidades, pois que envolve as lógicas dos atores institucionais no poderoso jogo
das finanças públicas. Este jogo é regido por fatores econômicos (globais, nacionais ou
subnacionais), legais e políticos, todos eles demandando negociações complexas entre os
diferentes níveis de governo479.
Idealizando um modelo teórico, a literatura tradicional sobre o federalismo fiscal
tende a adotar como premissa geral a simetria das unidades territoriais. Na prática,
contudo, constata-se que as federações são socialmente, culturalmente e economicamente
heterogêneas480.

Não obstante, desigualdades extremadas entre regiões, quando não devidamente
enfrentadas e mitigadas, podem ameaçar a unidade dos estados federais, gerando protestos
nas jurisdições desfavorecidas e motivando a desunião e – em casos extremos – até a
eventual desintegração federativa481.

Nesse contexto, a já referida distribuição geográfica irregular de recursos naturais,
comum às federações, pode motivar ou majorar esse fenômeno, especialmente nos casos
478

Cf. RUBINSTEIN, Flávio. Promoção da equidade interjurisdicional no federalismo fiscal brasileiro: o
papel dos fundos de participação. In: CONTO, José Mauricio; SCAFF, Fernando Facury; BRAGA, Carlos
Eduardo Faraco (orgs.). FEDERALISMO FISCAL – Questões Contemporâneas. Conceito, 2012, p. 243250.
479
Cf. LEROY, Marc. La sociologie de l’impôt. Paris: Presse Universitaires de France, 2002, p. 26.
480
Na verdade, essa heterogeneidade pode ser considerada como uma característica mais comum à maioria
dos países (principalmente àqueles que estão organizados como federações), do que a própria
homogeneidade. Cf. BIRD, Richard M.; EBEL, Robert D. Fiscal Federalism and National Unity. In:
AHMAD, Ehtisham; BROSIO, Giorgio. Handbook of Fiscal Federalism. Cheltenham: Edward Elgar, 2006,
p. 499 e 505.
481
Cf. GUERRA, Susana Cordeira; HOFMAN, Bert. Ensuring Inter-Regional Equity and Poverty
Reduction. Working Paper 04-11. Georgia State University – Andrew Young School of Policy Studies,
2004,p.1; e SHAH, Anwar; SHANKAR, Raja. Regional Income Disparities and Convergence: Measurement
and Policy Impact Evaluation. In: SHAH, Anwar (Coord.). Macro Federalism and Local Finance.
Washington: World Bank, 2008, p. 143.
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em que, na presença de reservas de tais recursos altamente valiosas e intensamente
concentradas em poucas unidades federativas “abençoadas”, a alocação das receitas
públicas seja destinada apenas à unidades produtoras482.

Dentre outros exemplos que demonstram na prática o quão reais esses problemas
podem ser, cite-se o caso da Nigéria, em que o conflito inter-regional motivado pelos
recursos naturais tem gerado secessão, guerras civis e frequentes abalos às tentativas de
fortalecimento democrático483.

As transferências intergovernamentais para a repartição federativa de receitas de
recursos naturais, então, podem servir para apaziguar os conflitos federativos e solidificar
os laços nacionais484.

Com efeito, ainda que sejam frequentes as crises políticas decorrentes das
desigualdades entre os entes subnacionais nos países com alta concentração geográfica de
recursos naturais, as repercussões destas crises podem ser mitigadas ao garantir-se uma
distribuição federativa justa dos benefícios485.

Aliás, de modo geral, mesmo quando não se trata de receitas de recursos naturais,
as transferências intergovernamentais podem facilitar a criação de um senso de articipação
política nas várias regiões da federação486, atuando como uma espécie de “cola” para a
unidade nacional487.

482

Cf. BROSIO, Giorgio; JIMENEZ, Juan Pablo. The Intergovernmental Assignment of Revenue from
Natural Resources: A Difficult Balance between Centripetal and Centrifugal Tendencies. Fiscal Policy
Seminar. Preliminary version for comments, p. 2 e 15.
483
Cf. BROSIO, Giorgio. Oil Revenue and Fiscal Federalism. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando;
FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing Countries.
Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p.254-255.
484
Cf. HERBST, Jeffrey . The Politics of Revenue Sharing in Resource-Dependent States. United Nations
Univerty, World Institute for Economics Research (UNU/WIDER), Discussion Paper No. 2001/43. Julho
2001, p. 1
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Cf. HUMPHREYS, Macartan; SACHS, Jeffrey; STIGLITZ, Joseph. Future Directions for the
Management of Natural Resources. In: Escaping the resource curse, p. 326. Disponível em:
http://www.columbia.edu/~mh2245/papers1/erc12.pdf. Disponível em: 16/08/2012.
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Cf. A Practitioner’s Guide to Intergovernmental Fiscal Transfers. Policy Research Working Paper
No. 4039. Washington:World Bank, 2006, p.19. Segundo este autor, o impacto das transferências de
equalização fiscal sobre o movimento separatista em Quebec, Canadá, demonstraria este argumento. Sob o
mesmo ponto de vista, Susana Guerra e Cordeira Bert Hofman citam como casos mais extremos as
insurreições regionais das regiões muçulmanas de Mindanao, nas Filipinas, e Papua Ocidental, na Indonésia,
atribuídas ao aumento das disparidades fiscais. Cf. GUERRA, Susana Cordeira; HOFMAN, Bert. Ensuring
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Não obstante, o anverso da moeda também dever ser avaliado. De forma paradoxal,
a distribuição de receitas advindas da exploração de recursos naturais, que
costumeiramente ocupa papel central na vida política das federações ricas nestes recursos,
pode gerar tensões e conflitos federativos488, bem como exacerbar as disparidades entre os
entes federativos489.

Basta que, para tanto, as transferências não sejam estruturadas com base em
critérios justos e equitativos490, fazendo com que as unidades federativas que não tenham
direito ao recebimento dos valores transferidos (ou que fazem jus ao recebimento de
parcelas diminutas destes valores) sintam-se prejudicadas no arranjo federativo.

O argumento, aqui, é um velho conhecido dos debates políticos: os recursos
naturais, sendo riquezas “nacionais”, pertencentes ao “povo de todo o território do país”,
não podem ser monetarizadas em benefício de unidades selecionadas da federação, com
base em um pretenso critério de pertinência territorial.

Veja-se, por exemplo, o conflito de interesses entre províncias produtoras de
recursos naturais e províncias não produtoras no Canadá. Além disso, constituições podem
ser emendadas e sujeitas a interpretações mais restritivas, como nos casos do Canadá e da
Nigéria. No Canadá, as unidades não produtoras conclamam que ser o país uma única
nação e comunidade, de modo que o governo federal deve deter a propriedade de todas
Inter-Regional Equity and Poverty Reduction. Working Paper 04-11. Georgia State University – Andrew
Young School of Policy Studies, 2004, p.1.
487
Como exemplos, podem ser citados os casos da província separatista de Quebec, o maior beneficiário do
programa de equalização do Canadá, e as revisões do regime de compensação alemão desde 1990, que
faziam parte da política de dar e receber necessária para trazer de volta os novos Länder da Alemanha
Oriental para a federação. Cf. STARK, Kirk J. Rich States, Poor States (versão preliminar), p.4.
Disponível
em
<
http://cdn.law.ucla.edu/SiteCollectionDocuments/centers%20and%20programs/business%20law%20and%20
policy%20program/stark,%20rich%20states,%20poor%20states.pdf>. Último acesso em 31/07/2012.
488
Cf. HERBST, Jeffrey . The Politics of Revenue Sharing in Resource-Dependent States. United Nations
University, World Institute for Economics Research (UNU/WIDER), Discussion Paper No. 2001/43. Julho
2001, p. 1; BROSIO, Giorgio; JIMENEZ, Juan Pablo. The Intergovernmental Assignment of Revenue
from Natural Resources: A Difficult Balance between Centripetal and Centrifugal Tendencies. Fiscal
Policy Seminar. Preliminary version for comments, p. 2-3; e BAHL, Roy; TUMENNASAN, Bayar. How
should Revenues from Natural Resources be Shared in Indonesia?. International Studies Program,
Working Paper 02-14. Georgia State University. School of Political Studies. Maio, 2002, p. 21-22.
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Cf. BROSIO, Giorgio; JIMENEZ, Juan Pablo. Op. Cit., p. 3.
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Cf. HERBST, Jeffrey . The Politics of Revenue Sharing in Resource-Dependent States. United Nations
University, World Institute for Economics Research (UNU/WIDER), Discussion Paper No. 2001/43. Julho
2001, p. 1; e HUMPPHREYS, Macartan; SACHS, Jeffrey D.;STIGLITZ, Joseph E. Future Directions for the
Management of Natural Resources. In: Escaping the Resource Curse, p. 326.
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estas receitas e utilizá-las em propósitos nacionais. Já as províncias produtoras, com uma
visão oposta, defendem a primazia das comunidades provinciais, de modo que as maiorias
nacionais não devem ter o direito sobre recursos por elas produzidos491.
Novamente, trata-se de fenômeno que transcende a problemática das receitas de
recursos naturais, irradiando-se por todo o complexo de transferências intergovernamentais
de qualquer federação. Afinal, o próprio ideal federativo, consoante pontua HUGO

DE

BRITO MACHADO SEGUNDO, está intimamente vinculado à manutenção da unidade
nacional492.
Nesse passo, reconhecer os impactos políticos combinados das transferências de
intergovernamentais em diferentes federações ressalta a complexidade da questão e
evidencia que a função normativa de tais transferências é largamente afetada pela
constituição política de cada federação493. Os efeitos de tais transferências nas dinâmicas
do equilíbrio político, conforme advertem BIRD e EBEL, dependem fortemente do contexto
respectivo e não permitem generalizações simplificadas494.
De qualquer forma, parece correto afirmar que, em virtude da concentração
espacial dos recursos naturais em determinadas regiões da federação e da magnitude do
volume das receitas de royalties, uma distribuição que considere unicamente o critério de
origem geográfica de tais recursos poderá ampliar as desigualdades regionais de forma
indesejável, ameaçando a coesão nacional e a harmonia federativa495.
Então, deve-se buscar o equilíbrio em uma política de distribuição de royalties que
compense as jurisdições de origem dos recursos naturais – as quais inegavelmente são
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Cf. BROSIO, Giorgio. Oil Revenue and Fiscal Federalism. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando;
FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing Countries.
Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p.254-255.
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Cf. MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Contribuições e Federalismo. São Paulo: Dialética, 2005,
p.24.
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Cf. FUKUSAKU, Kiichiro; MELLO JR, LUIZ R. de. The Changing Role of the State in the Economy: An
Historical Perspective. In: FUKUSAKU, Kiichiro; MELLO JR., Luiz R. (Coords.). Fiscal Decentralization
in Emerging Economies: Governance Issues. Paris: OECD, 1997, p. 17.
494
Cf. BIRD, Richard M.; EBEL, Robert D. Fiscal Federalism and National Unity. In: AHMAD, Ehtisham &
BROSIO, Giorgio (Coords.). Handbook of Fiscal Federalism. Cheltenham: Edward Elgar, 2006, p. 508.
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Cf. SEARLE, Bob. Revenue Sharing, Natural Resources and Fiscal Equalization. In: MARTINEZVASQUEZ, Jorge & SEARLE, Bob (ed.). Fiscal Equalization: Challenges in the Design of
Intergovernmental Transfers. New York: Springer, 2007. p.393.
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profundamente impactados pela atividade de exploração –mas que, ao mesmo tempo, não
exacerbe as desigualdades entre os entes da federação496.
Aliás, pode-se observar que as recentes tendências de descentralização fiscal
ampliaram o papel institucional dos governos subnacionais e tornaram-nos mais exigentes
nas demandas por parte das receitas geradas dentro de sua jurisdição, gerando uma
significativa pressão política para que o governo central busque a harmonização dos
interesses conflitantes das unidades federativas produtoras com os das não produtoras497.
Esse fenômeno é intensificado nos casos em que a exploração dos recursos naturais
ocorre em territórios cuja população tem características étnicas distintas das demais regiões
da federação, como ocorre na província russa do Tartaristão, riquíssima em petróleo498.
No limite, um aumento da renda “esperada” maior do que da renda efetivamente
“ganha” pode incitar fragilidades e instabilidades políticas, na medida em que a população
nunca estará satisfeita com o que ganha se não lhe é possível satisfazer com essa renda
suas aspirações. Com base neste argumento, pode-se sustentar a relação entre altas receitas
do setor de exploração de recursos naturais não renováveis e riscos de guerras civis,
especialmente quando em um contexto de diferenças étnicas ou religiosas499.
Em última análise, o argumento que sustenta o pleito dos governos subnacionais
pela distribuição de receitas de recursos naturais acaba sendo de ordem política,
usualmente sustentado pela própria Constituição do país500.
De modo geral, as federações da América Latina têm lidado muito bem com tais
reivindicações regionais, ainda que em alguns casos desenvolvimentos recentes coloquem
496

Cf. SEARLE, Bob. Revenue Sharing, Natural Resources and Fiscal Equalization. In: MARTINEZVASQUEZ, Jorge & SEARLE, Bob (ed.). Fiscal Equalization: Challenges in the Design of
Intergovernmental Transfers. New York: Springer, 2007. p. 393
497
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Seminar. Preliminary version for comments, p.3.
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Cf. MCLURE JR., Charles E.. The Assignment of Oil Tax Revenue. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI,
Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing
Countries. Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p. 213-214.
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sob dúvida a manutenção dos sistemas atuais de repartição de receitas de recursos naturais,
com destaque para as descobertas da área do pré-sal no Brasil501.

2.1.3.2.2

Equalização Fiscal

Em países unitários, os residentes são teoricamente tratados de modo equitativo
pelo governo, submetendo-se à mesma pressão fiscal e recebendo os mesmos níveis de
serviços públicos. Nas federações, de outra parte, a descentralização fiscal expõe os
residentes às diferenças dos regimes fiscais dos entes federados, porquanto a cobrança de
receitas públicas subnacionais e a prestação de serviços públicos regionais e locais podem
variar entre as jurisdições502.

Ainda que um equilíbrio inicial seja atingido nas alocações de competências de
arrecadação de receitas e responsabilidades de gastos em todos os níveis de governo da
federação, equilíbrio semelhante pode não ser extensível individualmente a todos os entes
de cada um destes níveis. Na prática, mesmo os melhores sistemas de federalismo fiscal
não conseguirão evitar que alguns governos regionais ou locais tenham bases amplas de
receitas e baixas necessidades de gastos, ao passo em que outros tenham bases reduzidas
de receitas e altas necessidades de gastos503.

Essas variações entre os entes federados, relativas à capacidade de arrecadar
receitas próprias para o adequado financiamento das necessidades públicas de seus

501

Cf. BROSIO, Giorgio; JIMENEZ, Juan Pablo. The Intergovernmental Assignment of Revenue from
Natural Resources: A Difficult Balance between Centripetal and Centrifugal Tendencies. Fiscal Policy
Seminar. Preliminary version for comments, p.2.
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340.
503
Ademais, as competências descentralizadas podem sofrer modificações no decurso do tempo, em razão de
mudanças nas preferências de prestação de serviços subnacionais, bem como de tecnologia nesta prestação.
Há ampla evidência de que as receitas tributárias próprias dos governos regionais e locais não seguem o
mesmo caminho. Cf. DAFFLON, Bernard. Fiscal Capacity Equalization in Horizontal Fiscal Equalization
Programs. In: BOADWAY, Robin; SHAH, Anwar (Coord.). Intergovernmental fiscal transfers:
principles and practice. Washington: World Bank, p. 363.

139

respectivos residentes, são referidas na literatura especializada como “disparidades
fiscais”504.
No caso dos recursos naturais, as mudanças econômicas impostas pela região
produtora às demais exacerbariam as diferenças na habilidade destas em prestar serviços
públicos e arrecadar receitas. Isso implica reconhecer que em federações, tal situação
geraria ineficiências e desigualdades, especialmente diante da migração de pessoas e
negócios às regiões produtoras, induzida pelo maior nível de serviços públicos oferecidos a
um menor ônus tributário505.
Com efeito, as mudanças do fluxo de receitas públicas serão acompanhadas por
preocupações diferentes relacionadas ao seu gasto, especialmente diante das diferentes
consequências para regiões produtoras e não produtoras. Enquanto as primeiras precisarão
de mais serviços públicos a suprir as demandas de uma maior população, as últimas
passarão a sofrer com uma menor capacidade fiscal. 506

Com

o intuito de mitigar as

disparidades

fiscais

subnacionais

–

e,

consequentemente, também as desigualdades econômicas e sociais, as federações podem
adotara sistemas de “equalização fiscal”507.
504

Cf. DAFFLON, Bernard. Fiscal Capacity Equalization in Horizontal Fiscal Equalization Programs. In:
BOADWAY, Robin; SHAH, Anwar (Coord.). Intergovernmental fiscal transfers: principles and
practice. Washington: World Bank, p. 361.
A medição das disparidades entre regiões é uma tarefa árdua e delicada, que pode contar com vários
métodos diferentes, ainda que nenhuma medida estatística seja capaz de capturar com precisão a
multiplicidade das dimensões apresentadas por tais fenômenos. Outra dificuldade advém do fato de que a
maioria das medidas são “estáticas”, concentrando-se em um horizonte de tempo específico. Para analisar as
tendências das desigualdades inter-regionais e intrarregionais e, especialmente, as perspectivas das políticas
públicas para enfrentá-las ao longo do tempo, pode-se fazer um melhor uso de medidas “dinâmicas”. Esta
abordagem utiliza um perfil de tempo das medidas estáticas e determina se, por meio destas medidas,
aumentam ou diminuem as disparidades ao longo de um determinado prazo. Cf. SHAH, Anwar; SHANKAR,
Raja. Regional Income Disparities and Convergence: Measurement and Policy Impact Evaluation. In: SHAH,
Anwar (Coord.). Macro Federalism and Local Finance. Washington: World Bank, 2008, p.143-147.
505
Cf. BOADWAY, Robin; SHAH, Anwar. Fiscal Federalism. Principles and Practice of Multiorder
Governance. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p. 226.
506
Cf. BOADWAY, Robin; SHAH, Anwar. Fiscal Federalism. Principles and Practice of Multiorder
Governance. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p. 217.
507
Como Torsten Persson e Guido Tabellini afirmam em seu estudo sobre os determinantes políticos e
econômicos regionais de transferências públicas, “a descentralização politicamente viável tem de ser
acompanhada por um sistema de redistribuição regional , caso contrário as regiões mais pobres passariam a
perder muito”. Cf. PERSSON, Torsten; TABELLINI, Guido. Federal Fiscal Constitutions: Risk Sharing and
Redistribution. In: The Journal of Political Economy, vol. 104, n. 5, 1996, p.982. Entre outras federações,
as seguintes podem ser mencionadas como exemplos: Austrália, Brasil, Canadá, China, Dinamarca,
Alemanha, Indonésia, Letônia, Lituânia, Filipinas, Polônia, Federação Russa, Suécia, Suíça, Tailândia,
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A equalização fiscal consiste em um sistema de transferências, predominantemente
incondicionadas, entre os diferentes níveis de governo de uma federação508.
Essas transferências, como observa STARK, “podem ser vistas como uma tentativa
de conseguir o melhor dos dois mundos, i.e., um esforço para manter os benefícios do
federalismo (principalmente decisões políticas descentralizadas) ao mesmo tempo em ue se
minimizam os efeitos fiscais adversos associados à decisão de dividir o país em unidades
federadas”509.

A principal fundamentação para os regimes de equalização fiscal repousa em
argumentos de equidade510, relacionados à determinação de “quem ganha” e “quem perde”
na federação, de quem deve arcar com os custos das políticas públicas e de quem deve
colher os benefícios destas511.

A literatura acadêmica tradicionalmente divide a equidade em duas facetas, quais
sejam: (i) horizontal e (ii) vertical512. A primeira, que compreende a ideia de justiça entre
indivíduos, apresenta relação próxima com a temática da equalização fiscal

513

.

Diferentemente da equidade vertical, que está relacionada à redistribuição de riqueza e será
discutida no próximo subitem, a equidade horizontal demanda simplesmente que “iguais
sejam tratados de modo igual”514.
Ucrânia e Vietnã. Cf. e.g. GUERRA, Susana Cordeira; HOFMAN, Bert. Ensuring Inter-Regional Equity
and Poverty Reduction. Working Paper 04-11. Georgia State University – Andrew Young School of Policy
Studies, 2004, p.6; e A Practitioner’s Guide to Intergovernmental Fiscal Transfers. Policy Research
Working Paper n.4039. Washington: World Bank, 2006, p.32.
508
Cf. EICHHORST, Anja. Evaluating the need assessment in fiscal equalization schemes at the local
government level. The Journal of Socio-Economics, n. 36, 2007, p.747.
509
Cf. STARK, Kirk J. Rich States, Poor States (versão preliminar), p. 10 e 11. Disponível em <
http://cdn.law.ucla.edu/SiteCollectionDocuments/centers%20and%20programs/business%20law%20and%20
policy%20program/stark,%20rich%20states,%20poor%20states.pdf>. Último acesso em 31/07/2012.
510
Cf. OATES, Wallace E. An Essay on Fiscal Federalism, 37(3) Journal of Economic Literature, 1999,
p.1128. BOADWAY, Robin. The Imperative of Fiscal Sharing Transfers. 167 International Social Science
Journal, 2001, p.105.
511
Cf. DAFFLON, Bernard. Fiscal Capacity Equalization in Horizontal Fiscal Equalization Programs. In:
BOADWAY, Robin; SHAH, Anwar (Coord.). Intergovernmental fiscal transfers: principles and
practice. Washington: World Bank, p. 366.
512
Cf. BOADWAY, Robin. The Imperative of Fiscal Sharing Transfers. 167 International Social Science
Journal, 2001, p.105.
513
Cf. EICHHORST, Anja. Evaluating the need assessment in fiscal equalization schemes at the local
government level. The Journal of Socio-Economics, n. 36, 2007, p. 747.
514
Cf. KAPLOW, Louis. Horizontal Equity: Measures in Search of a Principle, 42(2) National tax journal,
1989, p.139.
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O argumento da equidade horizontal no contexto da equalização fiscal,
pioneiramente proposto por BUCHANAN, Prêmio Nobel de Ciências Econômicas, no início
da década de 1950515, pode ser explicado tanto intuitivamente como sob uma perspectiva
teórica.

Intuitivamente, pode-se alegar que, em uma federação, o mercado nacional traz
consigo grandes benefícios para todo o país em termos de produção, distribuição e
economias de escala administrativas. Outros benefícios de âmbito nacional são as políticas
fiscais e monetárias, a infraestrutura de transportes e comunicação, os sistemas de saúde e
educação e a estrutura judiciária. Esse conjunto de benefícios comuns a todos os entes
federados, por não alcançar apenas uma ou outra jurisdição, fundamentaria uma
distribuição “justa” entre tais entes516.

Sob uma perspectiva teórica, o argumento da equidade horizontal pode ser visto
como uma “declaração econômica sobre as implicações da cidadania”517, fundada na ideia
de que todos os cidadãos deveriam ter o mesmo “peso”518. Esta concepção serviria como
uma espécie de “guia para as atividades de um Estado democrático liberal, adotando a
premissa da igualdade dos cidadãos perante a lei” 519.

A promoção da equidade horizontal nas políticas de equalização fiscal envolve a
comparação da capacidade financeira e da necessidade de gastos de cada governo
subnacional individualmente. O resultado relativo à posição fiscal de determinado governo
subnacional, então, indicará a ordem de grandeza das transferências intergovernamentais
necessárias para ajustar os benefícios fiscais líquidos diferenciais 520.

515

Cf. BUCHANAN, James M. Federalism and Fiscal Equity. In: The American Economic Review, vol.
40, n. 4, 1950, p. 589-591.
516
Cf. AHMAD, Ehtisham; CRAIG, Jon. Intergovernmental Transfers. In: TER-MINASSIAN, Teresa
(Coord.). Fiscal Federalism in Theory and Practice. Washington: International Monetary Fund, 1997, p.
79.
517
Cf. BOADWAY, Robin. The Imperative of Fiscal Sharing Transfers. 167 International Social Science
Journal, 2001, p.105 ; SHAH, Anwar. The Reform of Intergovernmental Fiscal Relations in Developing
and Emerging Market Economies. World Bank, Policy and Research Series Paper No. 23, 1994, p.100.
518
Cf. ibidem, p. 100.
519
Cf. BUCHANAN, James M. Federalism and Fiscal Equity. In: The American Economic Review, vol.
40, n. 4, 1950, p.587.
520
Cf. EICHHORST, Anja. Evaluating the need assessment in fiscal equalization schemes at the local
government level. The Journal of Socio-Economics, n. 36, 2007, p. 747.
142

As preocupações de equalização fiscal e os instrumentos para implantá-la variam
amplamente entre as federações, dependendo de aspectos políticos, históricos e culturais,
bem como dos princípios econômicos e jurídicos subjacentes.
Em última análise, a força motriz por trás das transferências de equalização fiscal
acaba por ser a política, nua e crua521. Com efeito, estudos empíricos recentes ressaltam
que as variáveis políticas configuram determinantes adicionais e significativas das
transferências equalizadoras, porquanto eventuais variações nestas transferências não
podem ser completamente explicadas apenas com base nos critérios de eficiência e
equidade522.
Curiosamente, existem diferenças significativas entre os países industrializados e os
países emergentes no que diz respeito aos sistemas de equalização fiscal. Segundo
estimativas, enquanto 60% dos gastos subnacionais são financiados por transferências
fiscais intergovernamentais nas economias emergentes, apenas cerca de um terço de tais
despesas é financiado por transferências semelhantes em países da OCDE523.
Em relação à disciplina jurídica dos sistemas de equalização fiscal, algumas
federações optam por detalhar seus respectivos sistemas em normas constitucionais (por
exemplo, Canadá e Alemanha), enquanto outros lidam com tais sistemas por meio de
disposições da legislação ordinária (como na Austrália)524.

521

Esta constatação não implica a ausência de um ancoradouro normativo para as transferências
equalizadoras, revelando apenas que, como ocorre com todas as questões políticas complexas nas
democracias, as decisões sobre a alocação dos recursos destas transferências seria inescapavelmente políticas.
Cf. STARK, Kirk J. Rich States, Poor States (versão preliminar), p. 4. Disponível em <
http://cdn.law.ucla.edu/SiteCollectionDocuments/centers%20and%20programs/business%20law%20and%20
policy%20program/stark,%20rich%20states,%20poor%20states.pdf>. Último acesso em 31/07/2012.
522
Cf. KHEMANI, Stuti. The Political Economy of Equalization Transfers. Georgia State University’s
Andrew Young School of Policy Studies, Working Paper 04-13, 2004, p.1-2. Este autor cita evidências da
Índia e da Nigéria nesse contexto.
523

A OCDE (Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico) é uma organização
internacional que congrega a quase totalidade dos países com alto desenvolvimento
socioeconômico. Cf. WORLD BANK. Brazil: Issues in Fiscal Federalism. Working Paper no. 22523BR. Washington: World Bank, 2002, p. 42.
524
Cf. A Practitioner’s Guide to Intergovernmental Fiscal Transfers. Policy Research Working Paper
No. 4039. Washington: World Bank, 2006, p.32.
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No âmbito da exploração de recursos naturais o debate sobre as desigualdades
verticais e horizontais assume perspectivas relevantes, gerando um grande impacto no
equilíbrio fiscal entre os entes federativos525.

As unidades federativas produtoras, contando com recursos financeiros para
promover o desenvolvimento regional e investir em infraestrutura, tendem a desenvolver
uma capacidade fiscal diferenciada em relação a outras regiões não produtoras, resultando
em uma intensificação da competição assimétrica entre as unidades subnacionais. Além
disso, pode-se questionar o quanto desse desenvolvimento pode de fato ser eficiente, já que
não se baseia em uma racionalidade econômica ou geográfica526.

Um problema correlato consiste na possibilidade de os entes federativos com
grandes reservas de recursos naturais adotarem políticas agressivas de incentivos fiscais,
viabilizadas justamente pelo “colchão” de receitas de públicas e decorrentes da exploração
de tais recursos, provocando concorrência predatória com os demais entes da federação
pela atração de investimentos527.

Nesse passo, a realocação de recursos e de fatores de produção às regiões
exploradoras pode ainda ter efeitos inter-regionais e entre setores da economia, o que é
potencialmente reforçado se os governos subnacionais utilizam as receitas do setor de
recursos ativamente, para atrair atividades econômicas528.
A consequência esperada desses fenômenos será o aumento das disparidades
socioeconômicas entre regiões da federação 529 . Enquanto a renda per capita na região
525

SEARLE, Bob. Revenue Sharing, Natural Resources and Fiscal Equalization. International Studies
Program, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University. Working Paper 04-16.
Novembro, 2004, p. 12.
526
A região produtora de recursos naturais, neste caso, estaria em posição mais favorável para competir pela
atração de recuros econômicos. Uma vez que a região produtora somente se torna mais atrativa em face do
fluxo de receitas da produção de recursos naturais, a nova localização de empresas e indústrias poderia ser
considerada ineficiente sob a ótica econômica. 526 BOADWAY, Robin; SHAH, Anwar. Fiscal Federalism.
Principles and Practice of Multiorder Governance. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p.
225-228; e 231-234; e ROSS, Michael. How Should States Manage the Distributive Aspects of Mineral
Wealth?. Prepared for “Escaping the Resource Curse Project”, Columbia University. Julho, 2005, p. 8-9.
527
Cf. OATES, Wallace. An Essay on Fiscal Federalism. In: Journal of Economic Literature, vol. 37, nº ,
1999, p. 1128, nota 17.
528
Cf. BOADWAY, Robin; SHAH, Anwar. Fiscal Federalism. Principles and Practice of Multiorder
Governance. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p. 208.
529
Cf. ROSS, Michael. How Should States Manage the Distributive Aspects of Mineral Wealth?.
Prepared for “Escaping the Resource Curse Project”, Columbia University. Julho, 2005, p. 7-8.
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produtora aumentará, para as regiões não produtoras ela pode aumentar ou diminuir a
depender da disposição de capital e forças de trabalho, bem como da capacidade da
indústria local de complementar a atividade da região exploradora530.
A distribuição de royalties pode permitir aos governos subnacionais, ainda, utilizar
as receitas respectivas para diminuir o custo médio dos residentes da região em financiar
gastos públicos. Se apenas os governos subnacionais produtores tem acesso a tal benefício,
aumentam-se as disparidades fiscais federativas531.

Os desequilíbrios fiscais entre os federativos, gerados pela concentração geográfica
de recursos naturais em determinadas regiões, então, podem ser mitigados pelo governo
federal por meio de um sistema de equalização fiscal532.
Não se trata, é claro, de questão simples, porquanto a equalização fiscal no âmbito
das receitas de recursos naturais pressupõe a busca de uma estrutura distributiva que, em
equilíbrio ideal, agrade tanto às regiões produtoras quanto ao restante do país533.
Ainda que se adote como premissa que a distribuição de receitas de recursos
naturais seja mecanismo apto a enfrentar questões relacionadas à equalização fiscal, alguns
problemas específicos merecem ser abordados nessa temática.

530

Cf. BOADWAY, Robin; SHAH, Anwar. Op. Cit., p. 215-216.
No entanto, em alguns casos isso não diminuirá o custo marginal de bens públicos adicionais, pois a renda
pública em potencial, extraída do setor, pode ser muito menor do que as perspectivas de gasto público local.
Como exemplo, pode ser citado o Estado do Alaska, cujo orçamento “regular” estadual é menor do que a
arrecadação do Estado com os royalties do petróleo. Neste caso, o governo é incentivado a promover gastos
públicos de forma excessiva. MIESZKOWSKI, Peter; TODER, Eric. Taxation of Energy Resources. In:
MCLURE JR., Charles E.; MIESZKOWSKI, Peter. Fiscal Federation and the Taxation of Natural
Resources. Massachusetts/Toronto: Lexington Books, 1983, p. 84-85.
532
Cf. MCLURE JR., Charles E.. The Assignment of Oil Tax Revenue. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI,
Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing
Countries. Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p. 208-09; 532 BOADWAY, Robin; SHAH,
Anwar. Fiscal Federalism. Principles and Practice of Multiorder Governance. Cambridge: Cambridge
University Press, 2009, p. 233-234; ROSS, Michael. How Should States Manage the Distributive Aspects
of Mineral Wealth?. Prepared for “Escaping the Resource Curse Project”, Columbia University. Julho,
2005, p. 7; e BROSIO, Giorgio; JIMENEZ, Juan Pablo. The Intergovernmental Assignment of Revenue
from Natural Resources: A Difficult Balance between Centripetal and Centrifugal Tendencies. Fiscal
Policy Seminar. Preliminary version for comments, p. 27-28.
533
Cf. HERBST, Jeffrey . The Politics of Revenue Sharing in Resource-Dependent States. United Nations
University, World Institute for Economics Research (UNU/WIDER), Discussion Paper No. 2001/43. Julho
2001, p. 5.
531
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Primeiro, deve-se apontar uma dificuldade inerente a qualquer tentativa de
mitigação de disparidades fiscais, qual seja, a necessidade de determinar a extensão destas
disparidades. Embora a medição da capacidade financeira (i.e., da arrecadação de receitas
próprias) possa ser considerada relativamente simples534, a mensuração das necessidades
de gastos apresenta um dilema metodológico, com um debate político e acadêmico
subjacente. De qualquer modo, devem-se encontrar indicadores que representem estas
necessidades, com as duas opções principais sendo os dados sobre despesas públicas e uma
“cesta” padronizada de serviços públicos535.
Segundo, a depender da formula utilizada para tal distribuição, podem ser gerados
uma série de problemas macroeconômicos e de disciplina fiscal. Isto porque, além de
reduzir a quantidade de receitas que o governo central dispõe para estabilização econômica
ou para ajustes de política fiscal, tais arranjos deixam os governos subnacionais sensíveis à
já examinada volatilidade das receitas de recursos naturais, além de serem geralmente
politicamente instáveis e controversos536.

Terceiro, em um cenário típico, tanto a região exploradora de recursos naturais
como as outras regiões simultaneamente sofrerão mudanças em relação a sua necessidade
de serviços públicos. Estas mudanças podem ser causadas pela migração para a região da
atividade de exploração, especialmente de uma mão de obra mais jovem e mais capacitada,

534

Cf. EICHHORST, Anja. Evaluating the need assessment in fiscal equalization schemes at the local
government level. The Journal of Socio-Economics, n. 36, 2007, p. 747.
Como este autor explica, "os enfoques comuns procuram medir o potencial de receita que pode ser obtido
quando um nível médio de esforço fiscal tenha sido aplicado. A utilização de dados de receitas efetivamente
arrecadadas criaria um incentivo negativo para a geração de receitas subnacionais, já que reduziria as
transferências de equalização para os governos que coletam tributos de forma mais intensiva. Citando
Martinez-Vazquez e Boex, aquele autor observa que as quatro principais abordagens que podem geralmente
ser adotadas são: (i) o montante de receitas tributárias do ano corrente ou de anos anteriores, sob alíquotas
padronizadas; (ii) o nível per capita de renda pessoal; (iii) o produto interno bruto regional e (iv) sistemas de
receitas representativas. Determinar a melhor medida dependeria "do sistema fiscal, dos dados e das
preferências nacionais".
535
Cf. EICHHORST, Anja. Evaluating the need assessment in fiscal equalization schemes at the local
government level. The Journal of Socio-Economics, n. 36, 2007, p. 747 e 750. Segundo este autor,
"nenhum método, de longe, resolve o problema de uma avaliação imparcial das despesas necessárias". John
Yinger faz uma observação semelhante. Cf. YINGER, John. On Fiscal Disparities Across Cities. In: Journal
of Urban Economics, vol. 19, n. 3, 1986, p. 316-317.
536
Cf. AHMAD, Ehtisham; MOTTU, Eric. Oil Revenues Assignments: Country Experiences and Issues. In:
DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation and
Implementation in Oil-Producing Countries. Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p. 228229.
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ou em razão da própria localização da área produtora de recursos naturais, que pode tornar
mais cara a prestação de serviços públicos estiver, por exemplo, em uma região remota537.

Ainda que em princípio, esse problema possa ser tratado em um sistema de
equalização, a maior parte dos sistemas deste tipo lidam ao mesmo tempo com as
diferentes exigências de despesas e de capacidade fiscal das unidades subnacionais.
Normalmente os sistemas de transferências assumem que as necessidades de gastos são
iguais per capita, de modo que nenhum ajuste demográfico seria necessário.538

Quarto, como adverte STARK, os programas de equalização fiscal acarretam custos
consideráveis. Além das despesas orçamentárias explícitas envolvidas, as políticas de
compensação são notoriamente complicadas e difíceis de administrar. A simples
determinação de quais entes federados são “ricos” e quais são “pobres” torna-se uma
questão cercada de grande complexidade técnica, para não mencionar a controvérsia
política que lhe é inerente 539 . Estes custos, portanto, precisam ser cuidadosamente
avaliados pelos gestores públicos de forma conjunta com os benefícios promovidos pelos
programas de equalização fiscal.
Não obstante essas dificuldades, diversas federações, entendendo que aquelas
desigualdades seriam inaceitáveis, optaram por utilizar as receitas do setor de exploração
de recursos naturais (i) como parte de sistemas gerais de equalização fiscal ou (ii) em
sistemas próprios de equalização fiscal540.
Nos sistemas gerais de equalização, como aqueles adotados no Canadá e na
Austrália, as receitas advindas do setor de exploração de recursos naturais integram-se às
demais receitas arrecadadas de outros setores econômicos, compondo um sistema de

537

Cf. BOADWAY, Robin; SHAH, Anwar. Fiscal Federalism. Principles and Practice of Multiorder
Governance. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p. 225-226.
538
Cf. BOADWAY, Robin; SHAH, Anwar. Fiscal Federalism. Principles and Practice of Multiorder
Governance. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p. 226.
539
Cf. STARK, Kirk J. Rich States, Poor States (versão preliminar), p. 4. Disponível em <
http://cdn.law.ucla.edu/SiteCollectionDocuments/centers%20and%20programs/business%20law%20and%20
policy%20program/stark,%20rich%20states,%20poor%20states.pdf>. Último acesso em 31/07/2012.
540
Cf. BROSIO, Giorgio; JIMENEZ, Juan Pablo. The Intergovernmental Assignment of Revenue from
Natural Resources: A Difficult Balance between Centripetal and Centrifugal Tendencies. Fiscal Policy
Seminar. Preliminary version for comments, p. 15.
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transferências intergovernamentais verticais (do governo federal para os entes
subnacionais) fundado em critérios de equalização fiscal541.
Já os sistemas específicos de equalização fiscal, como aqueles utilizados na
Colômbia542 e na Nigéria543, são exclusivamente financiados por receitas da exploração de
recursos naturais, tendo como objetivo nuclear igualar em condições econômicas as regiões
onde se concentram a maior parte dos recursos naturais das demais regiões, de modo a
permitir que estas últimas participem em parte do crescimento econômico das primeiras544.
Alternativamente, pode-se também cogitar de um sistema de equalização fiscal que
opere apenas com receitas excedentes de recursos naturais, que seriam aquelas disponíveis
para distribuição apenas após a compensação da unidade produtora pelos danos ambientais
e custos de infraestrutura545.
Desde já, cabe notar que o Brasil, como se verá adiante de modo detalhado, não
adota sistemas explícitos de equalização fiscal aplicados às compensações financeiras pela
exploração de recursos naturais (previstas no parágrafo 1o do art. 20 da Constituição
Federal de 1988).

541

Cf. BROSIO, Giorgio; JIMENEZ, Juan Pablo. Op. Cit., p. 15-16. Em uma variação deste sistema, como a
que a Alemanha e a Dinamarca adotam, as transferências podem ser horizontais (isto é, entre entes
subnacionais, sem a atuação do governo federal). Cf. BROSIO, Giorgio. Oil Revenue and Fiscal Federalism.
In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation and
Implementation in Oil-Producing Countries. Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p.260264.
542
No caso da Colômbia, o Fondo Nacional de Regalías aloca recursos de acordo com o desenvolvimento de
projetos apresentados pelas jurisdições subnacionais, como forma de estimular que unidades subnacionais
não produtoras de petróleo partilhem algum crescimento de oportunidades criadas pela exploração de
petróleo e gás natural. Cf. BROSIO, Giorgio; JIMENEZ, Juan Pablo. The Intergovernmental Assignment
of Revenue from Natural Resources: A Difficult Balance between Centripetal and Centrifugal
Tendencies. Fiscal Policy Seminar. Preliminary version for comments, p. 15.
543
A Nigéria adota um sistema federativo particular destinado a promover a equidade entre as regiões que
produzem recursos naturais e as que não os produzem. Cf. HERBST, Jeffrey . The Politics of Revenue
Sharing in Resource-Dependent States. United Nations University, World Institute for Economics
Research (UNU/WIDER), Discussion Paper No. 2001/43. Julho 2001, p. 5.
544
Esses mecanismos podem, no entanto, aumentar as diferenças econômicas e sociais entre regiões se o
único critério de distribuição for a quantidade de recursos naturais presente em cada região, na medida em
que regiões ricas, mas sem recursos, podem ser equiparadas, para fins de transferências fiscais, às regiões
pobres e também sem recursos. Cf. BROSIO, Giorgio; JIMENEZ, Juan Pablo Op. Cit., p. 16-17.
545
Cf. BROSIO, Giorgio. Oil Revenue and Fiscal Federalism. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando;
FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing Countries.
Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p.259.
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Em qualquer uma das modalidades de sistemas de equalização fiscal, apenas fará
sentido cogitar-se de função equalizadora nas transferências intergovernamentais de
royalties de recursos naturais caso estas receitas não sejam baseadas apenas no critério da
origem geográfica.
Ao contrário, pode-se afirmar que transferências intergovernamentais de royalties
destinadas apenas aos entes federativos produtores não apenas deixariam de ter função
equalizadora, passando efetivamente a exacerbar as diferenças fiscais horizontais entre os
diversos entes federativos.
De fato, tal arranjo de alocação dos royalties (exclusivamente às unidades
subnacionais

produtoras), permitiria

que unidades

ricas

em

recursos naturais

desenvolvessem serviços públicos em patamares maiores do que as unidades não
produtoras. Este resultado, parece lógico, afetaria de forma negativa tanto a eficiência
econômica quanto a justiça, neste último aspecto por abalar a equidade horizontal na
federação546.

Por fim, deve-se apontar que os programas de equalização fiscal, apesar de seus
possíveis mértios, costumam ser insuficientes para a redução das disparidades interregionais, que tendem a persistir em parte. Esta insuficiencia demonstraria a necessidade
de adoção de políticas fiscais complementares para que se consigam resultados melhores
de equilíbrio federativo, com destaque para a tributação progressiva, os programas de
redistribuição de renda e os investimentos nacionais em serviços sociais básicos547.

2.1.3.2.3

Igualdade de Oportunidades

O argumento da igualdade de oportunidades vincula-se ao ressurgimento, na
literatura econômica, das teorias liberais igualitárias de justiça. Estas teorias, de modo

546

Cf. MCLURE JR., Charles E.. The Assignment of Oil Tax Revenue. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI,
Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing
Countries. Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p. 212-213.
547
Cf. BOADWAY, Robin; SHAH, Anwar. Fiscal Federalism. Principles and Practice of Multiorder
Governance. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p. 225-226; e 228-229.
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geral, afirmam que as sociedades devem indenizar os agentes contra resultados adversos
que resultam de fatores que não possam ser controlados por aqueles548.

O valor fundamental que informa esse argumento, conforme explica CALSAMIGLIA,
é o da solidariedade, o qual pode ser considerado um reflexo de preocupações coletivas
com justiça e igualdade, abrangendo dois aspectos complementares. O primeiro deles
consiste na determinação do conjunto de bens e serviços abrangidos pela concepção
subjacente de igualitarismo. O segundo aspecto diz respeito à definição do parâmetro de
preferências da sociedade na provisão igualitária destes bens essenciais549.

Uma eventual justificação da equalização fiscal na igualdade de oportunidades
partiria da premissa de que as diferenças existentes na satisfação das necessidades básicas
da população resultariam, simplesmente, do fato de que enquanto alguns governos
subnacionais “ricos” poderiam arcar com altos níveis de serviços públicos, os demais não
teriam recursos suficientes para fornecer níveis semelhantes dos mesmos serviços550.

Como um desdobramento do argumento da igualdade de oportunidades, YINGER
propõe a adoção de um parâmetro de equidade categórica para complementar a ideia
tradicional de equidade horizontal. Este parâmetro permitiria uma compensação justa para
as desigualdades entre regiões na federação, com o intuito de evitar que grupos de cidadãos
fossem submetidos a condições menos favoráveis simplesmente por residirem em
jurisdições com custos elevados ou poucos recursos551.

De acordo com a equidade categórica, todo cidadão mereceria receber, pelo menos,
um nível mínimo de serviços públicos relevantes, independentemente dos mencionados
custos elevados ou da falta de recursos na jurisdição em que tal sujeito reside. A
548

Cf. CAPPELEN, Alexander W.; TUNGODDEN, Bertil. Local Autonomy and Interregional
Inequality.Working Paper No. 17/06. Bergen: Institute for Research in Economics and Business
Administration, 2006, p. 2.
De outra parte, nenhuma indenização se justificaria quando os maus resultados fossem consequência de
fatores controláveis pelos agentes afetados.
549
Cf. CALSAMIGLIA, Xavier. Why do Differences in the Degree of Fiscal Decentralization Endure?
Cesifo, Working Paper No. 1877, 2006, p. 2-4.
550
Cf. Ibidem., p. 5.
Certamente, como alegam os autores, tais variações também poderiam ser causadas por diferenças de
preferências por bens públicos ou por diferenças de riqueza.
551
Cf. YINGER, John. On Fiscal Disparities Across Cities. In: Journal of Urban Economics, vol. 19, n. 3,
1986, p. 332; e OAKLAND, William H. Equalization: An Empty Box?. In: National Tax Journal, vol. 47,
n. 1, 1994, p. 200.
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concretização e a amplitude da equalização fiscal fundada na equidade categórica, parece
claro, dependem da determinação deste “nível mínimo” 552 , tarefa que pode se revelar
complexa e controversa.

No contexto das receitas de recursos naturais, elas podem ser alocadas a um sistema
de transferências que vise a garantir um índice mínimo de recursos para a prestação de
serviços públicos por toda a federação553.

Por fim, note-se que os argumentos aqui apresentados parecem estar relacionados à
discussão, apresentada acima, acerca da justificativa da equalização fiscal das
transferências intergovernamentais para a correção dos benefícios fiscais líquidos
diferenciais. De fato, a promoção da eficiência e da equidade horizontal na federação
ajudaria a permitir que governos subnacionais com menor grau de capacidade fiscal
prestassem serviços públicos básicos com níveis de qualidade razoavelmente comparáveis
aos dos demais entes da federação554.

2.1.3.2.4

Equidade Vertical e Redistribuição de Riqueza

A redistribuição de riqueza é fundada na lógica da equidade vertical (interpessoal),
a qual se refere à forma adequada de tratar as pessoas de diferentes níveis de bem-estar. A
preocupação principal que fundamenta tal lógica consiste em determinar quanto dos
recursos escassos de uma sociedade deve ser coletado dos mais ricos e transferido aos mais
552

Cf. Cf. YINGER, John. On Fiscal Disparities Across Cities. In: Journal of Urban Economics, vol. 19, n.
3, 1986, p. 332. A versão mais radical do argumento é a de que cada ente deveria fornecer o nível de serviço
que prestaria se tivesse os custos do ente mais pobre e os recursos do ente mais rico. A versão mais suave é a
de que cada ente deveria oferecer pelo menos o nível de serviços que prestaria se os seus custos e recursos se
equiparassem à média do conjunto de entes a serem considerados.
553
Cf. AHMAD, Ehtisham; MOTTU, Eric. Oil Revenues Assignments: Country Experiences and Issues. In:
DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation and
Implementation in Oil-Producing Countries. Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p. 218.
554
Cf. AHMAD, Ehtisham; CRAIG, Jon. Intergovernmental Transfers. In: TER-MINASSIAN, Teresa
(Coord.). Fiscal Federalism in Theory and Practice. Washington: International Monetary Fund, 1997, p.
83; e STARK, Kirk J. Rich States, Poor States (versão preliminar), p. 15. Disponível em <
http://cdn.law.ucla.edu/SiteCollectionDocuments/centers%20and%20programs/business%20law%20and%20
policy%20program/stark,%20rich%20states,%20poor%20states.pdf>. Último acesso em 31/07/2012. A

propósito, vale fazer nova referência à Seção 36 da Constituição Canadense, segundo a qual o
objetivo da equalização fiscal é assegurar que governos provinciais tenham receitas suficientes para
fornecer níveis razoavelmente comparáveis de serviços públicos a níveis razoavelmente
comparáveis de tributação.
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pobres, o que exige um julgamento valorativo básico relacionado à extensão do processo
de redistribuição e aos custos associados a este processo555.
Ainda que os sistemas de equalização fiscal não sejam idealizados para enfrentar
questões relativas à equidade vertical

556

, esta faceta da equidade não pode ser

completamente cindida dos debates sobre aqueles sistemas557.
Afinal, as transferências intergovernamentais equalizadoras, em última análise, não
são propriamente transferências do governo federal para Estados e Municípios (ou dos
Estados para os Municípios), mas transferências de recursos – por intermédio de um
determinado nível de governo – para cidadãos residentes em uma jurisdição específica da
federação558.
No âmbito das receitas públicas de recursos naturais, a fundamentação das políticas
de redistribuição de renda ganham relevância destacada, considerando-se as amplas
iniquidades que costumam marcar os países com grande dependência de tais recursos559.
Parece essencial, portanto, que as políticas fiscais das federações levem em conta
em que medida as receitas públicas do setor de recursos naturais aumentam ou diminuem
desigualdades verticais (entre ricos e pobres) 560.

555

Cf. A Practitioner’s Guide to Intergovernmental Fiscal Transfers. Policy Research Working Paper
No. 4039. Washington: World Bank, 2006, p.105.
556
As transferências de equalização fiscal apresentariam questionável eficácia para o incremento da equidade
vertical na federação, já que elas não se destinam a ser um instrumento de redistribuição entre grupos de alta
e baixa renda, tampouco se condicionam a qualquer avaliação especial sobre a medida em que o sistema
fiscal deva ser redistributivo. A redistribuição de renda, de acordo com essa linha de raciocínio, deveria ser
promovida por instrumentos de política pública direcionados diretamente aos próprios indivíduos. Cf.
WILSON, Leonard S. Macro Formulas for Equalization. In: BOADWAY, Robin; SHAH, Anwar (Coord.).
Intergovernmental fiscal transfers: principles and practice. Washington: World Bank, 2007, p. 342. ; e
BOADWAY, Robin. The Imperative of Fiscal Sharing Transfers. 167 International Social Science
Journal, 2001, p.107.
557
Cf. OATES, Wallace E. An Essay on Fiscal Federalism, 37(3) Journal of Economic Literature, 1999,
p.1128.
558
Cf. USHER, Dan. The Reform of Equalization Payments. In: Canadian Public Policy – Analyse de
Politiques, vol. 33, n. 3, 2007, p.362 (analisando-se no contexto da federação canadense).
559
Cf. BROSIO, Giorgio; JIMENEZ, Juan Pablo. The Intergovernmental Assignment of Revenue from
Natural Resources: A Difficult Balance between Centripetal and Centrifugal Tendencies. Fiscal Policy
Seminar. Preliminary version for comments, p. 27-28; e HUMPPHREYS, Macartan; SACHS, Jeffrey
D.;STIGLITZ, Joseph E. Future Directions for the Management of Natural Resources. In: Escaping the
Resource Curse, p. 326.
560
Cf. ROSS, Michael. How Should States Manage the Distributive Aspects of Mineral Wealth?.
Prepared for “Escaping the Resource Curse Project”, Columbia University. Julho, 2005, p. 7.
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Nesse contexto, deve-se reconhecer a relevância das políticas nacionais voltadas à
redução da desigualdade de renda entre as unidades federativas, por meio da distribuição
de receitas públicas de recursos naturais, promovendo-se assim o desenvolvimento
socioeconômico nacional561.
Esse objetivo pode alcançado pela via de transferências intergovernamentais
distributivas (direcionadas às jurisdições menos favorecidas) ou pelo financiamento federal
de serviços públicos básicos562.
Como exemplos dos benefícios de tais políticas de equalização sobre as
disparidades de renda, podem ser comparados os casos da Indonésia e da Nigéria, relatados
por ROSS, ambas federações com grandes reservas de petróleo. O primeiro país, nas
décadas de 1960 e 1970, promoveu políticas de universalização da educação primária e
projetos voltados aos trabalhadores rurais, dentre outras medidas; a Nigéria, no mesmo
período, não adotou políticas semelhantes. Enquanto o coeficiente GINI da Indonésia
permaneceu baixo e estável entre 1970 e 2000, o da Nigéria subiu em 1/3563.

Com base exposto, o argumento da equidade vertical poderia ser considerado uma
justificativa plausível para as transferências intergovernamentais em federações com
amplos níveis de desigualdade regional, como a brasileira, especialmente no âmbito das
receitas públicas de recursos naturais.

Não obstante os méritos teóricos dessa argumentação, devem ser discutidas
algumas ressalvas antes que se possa avaliar corretamente a validade de tal argumento.

561

Cf. AHMAD, Ehtisham; MOTTU, Eric. Oil Revenues Assignments: Country Experiences and Issues. In:
DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation and
Implementation in Oil-Producing Countries. Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p. 218;
ROSS, Michael. How Should States Manage the Distributive Aspects of Mineral Wealth?. Prepared for
“Escaping the Resource Curse Project”, Columbia University. Julho, 2005, p. 4.
562
Cf. BOADWAY, Robin; SHAH, Anwar. Fiscal Federalism. Principles and Practice of Multiorder
Governance. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p. 217; e ROSS, Michael. How Should States
Manage the Distributive Aspects of Mineral Wealth?. Prepared for “Escaping the Resource Curse
Project”, Columbia University. Julho, 2005, p. 7.
563
Cf. ROSS, Michael. Op. Cit., p. 7.
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Primeiramente, deve-se reconhecer que há ainda faltam estudos empíricos mais
amplos e detalhados sobre os impactos específicos da atividade de exploração de recursos
naturais sobre as desigualdades de renda entre regiões564.
De modo mais amplo, no contexto geral da redistribuição de renda dos “ricos” para
os “pobres”, como OATES adverte, as transferências intergovernamentais equalizadoras
apresentam efeitos perversos, pois em parte redistribuem, inevitavelmente, recursos de
pessoas pobres residentes em jurisdições ricas para as pessoas ricas residentes em áreas
pobres565.

Além disso, de acordo com OAKLAND, recursos das transferências de equalização
podem acabar sendo capturados por aqueles cidadãos que não necessitam deles, deixando
de ser gastos em benefícios dos mais pobres. Devido ao fato de que as jurisdições
subnacionais raramente são homogêneas em relação à renda, tais recursos – mesmo quando
gastos diretamente em nome dos pobres – tendem a beneficiar tanto os cidadãos carentes
quanto os ricos que residem na comunidade receptora566.

Por fim, como AHMAD

E

CRAIG constataram, a repartição de receitas pela

federação, com o objetivo de redistribuir renda das jurisdições mais ricas para as mais
pobres, pode também levar à migração fiscal induzida, o que certamente configura um
efeito indesejável das políticas aqui discutidas567.

Com base nessas ressalvas, diversos críticos afirmam que as transferências
intergovernamentais, além de não serem instrumentos próprios para promover a equidade

564

Cf. ROSS, Michael. How Should States Manage the Distributive Aspects of Mineral Wealth?.
Prepared for “Escaping the Resource Curse Project”, Columbia University. Julho, 2005, p. 4.
565
Cf. OATES, Wallace E. An Essay on Fiscal Federalism, 37(3) Journal of Economic Literature, 1999,
p.1127, na nota de rodapé 16. Trata-se de um argumento simplificado, pois se baseia em uma premissa de
incidência tributária proporcional.
Na verdade, como observa William H. Oakland, de fato, a capacidade de exportar tributos para não residentes
pode influenciar a carga tributária efetivamente suportada por uma determinada comunidade. Cf.
OAKLAND, William H. Equalization: An Empty Box?. In: National Tax Journal, vol. 47, n. 1, 1994,
p.201.
566
Cf. OAKLAND, William H. Equalization: An Empty Box?. 47-1 National Tax Journal, 1994, p.201.
567
Cf. AHMAD, Ehtisham; CRAIG, Jon. Intergovernmental Transfers. In: TER-MINASSIAN, Teresa
(Coord.). Fiscal Federalism in Theory and Practice. Washington: International Monetary Fund, 1997, p.
82.
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vertical

568

, apresentam eficácia bastante inferior aos programas tradicionais de

redistribuição de renda dos indivíduos ricos aos pobres 569 . Em casos extremos, tais
transferências poderiam até atrapalhar as necessárias políticas subnacionais de estímulo ao
desenvolvimento de regiões pobres, por dificultarem o fluxo inter-regional de recursos
necessários570.

Não obstante essas críticas, a defesa da promoção da equidade vertical no contexto
dos programas de equalização fiscal encontraria fundamentação nos valores sociais que
devem pautar as federações571, como mitigação das disparidades regionais, solidariedade
entre os governos subnacionais e redução da pobreza.

O pressuposto dessa contra-argumentação consiste no reconhecimento de que
variações fiscais expressivas na federação reduzem a eficácia de políticas públicas
nacionais de promoção dos referidos valores sociais, as quais são geralmente baseadas na
prestação de serviços públicos subnacionais básicos, especialmente assistência à saúde e
ensino. Assim, intensas variações qualitativas destes serviços poderiam perpetuar
desigualdades dos níveis de renda entre as regiões da federação572.

Assim, a adoção de transferências intergovernamentais destinadas a fornecer
recursos adicionais para a prestação de serviços públicos subnacionais básicos, os quais
possuem significativas implicações distributivas em áreas relativamente de baixa renda,
poderia ser vista como um objetivo relevante nos sistemas de federalismo fiscal573.

Ainda que, à primeira vista, tais transferências pareçam exercer função de
equalização fiscal, seria mais apropriado considerá-las uma extensão da lógica de

568

Cf. OAKLAND, William H. Equalization: An Empty Box?. In: National Tax Journal, vol. 47, n. 1,
1994, p.201.
569
Cf. OATES, Wallace E. An Essay on Fiscal Federalism, 37(3) Journal of Economic Literature, 1999,
p. 1128.
570
Cf. Ibidem., p. 1128.
571
Cf. Ibidem., p. 1127.
572
Cf. GUERRA, Susana Cordeira; HOFMAN, Bert. Ensuring Inter-Regional Equity and Poverty
Reduction. Working Paper 04-11. Georgia State University – Andrew Young School of Policy Studies,
2004,p.1; e WORLD BANK. Brazil: Issues in Fiscal Federalism. Working Paper no. 22523-BR.
Washington: World Bank, 2002, p. 39.
573
Cf. OATES, Wallace E. Op. Cit., p. 1125 ss.
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centralização dos custos das políticas de redistribuição de renda nos sistemas
federativos574.

Em síntese, pode-se afirmar que os programas de equalização fiscal indiretamente
resultam em algum grau de redistribuição de renda dos indivíduos mais ricos para os mais
pobres, uma vez que as jurisdições com população mais abastada são justamente aquelas
que costumam proporcionar maiores benefícios fiscais líquidos. O problema da
redistribuição de renda, contudo, não pode ser considerado como o objetivo de tais
programas. A questão da equidade vertical deve ser enfrentada a partir da adoção de outras
espécies de programas de transferências de recursos, sem características de equalização
fiscal, com destaque para as transferências diretas destinadas aos indivíduos de baixa
renda575.

2.2

Contornos Legais da
Financeiras no Brasil

2.2.1

Distribuição

Federativa

das

Compensações

Federalismo Cooperativo Brasileiro576

A federação brasileira apresenta uma ampla diversidade regional que evidencia
heterogeneidades577 sociais, fiscais e econômicas, historicamente enraizadas e exacerbadas
pelo modelo de federalismo fiscal adotado.

Em relação às heterogeneidades fiscais, pode-se afirmar que as amplas variações
horizontais relativas à capacidade de arrecadação de receitas tributárias próprias e à

574

Cf. OAKLAND, William H. Equalization: An Empty Box?. In: National Tax Journal, vol. 47, n. 1,
1994, p. 199.
575
Cf. WILSON, Leonard S. Macro Formulas for Equalization. In: BOADWAY, Robin; SHAH, Anwar
(Coords.). Intergovernmental fiscal transfers: principles and practice. Washington: World Bank, 2007, p.
343.
576
Cf. RUBINSTEIN, Flávio. Promoção da equidade interjurisdicional no federalismo fiscal brasileiro: o
papel dos fundos de participação. In: CONTI, José Mauricio; SCAFF, Fernando Facury; BRAGA, Carlos
Eduardo Faraco (orgs.). FEDERALISMO FISCAL – Questões Contemporâneas. Conceito, 2012, p. 250257.
577
Cf. MELLO JR., Luiz R. de. Fiscal Federalism and Macroeconomic Stability in Brazil: Background and
Perspectives. In: FUKUSAKU, Kiichiro; MELLO JR., Luiz R. (Coords.). Fiscal Decentralization in
Emerging Economies: Governance Issues. Paris: OECD, 1997, p.179.

156

necessidade de gastos públicos dos entes subnacionais afetam de forma significativa os
custos e a qualidade da prestação de serviços públicos estaduais e municipais.

Embora essas variações possam ser vistas como inerentes à estrutura federativa de
um país com território tão vasto como o Brasil, causa preocupação o fato de que elas
refletem e perpetuam os níveis duradouros das profundas disparidades sociais e
econômicas inter-regionais e intrarregionais578.

Com base em análises dinâmicas de várias medições entre 1985 e 1997, SHANKAR e
SHAH argumentam que a desigualdade regional brasileira nesse período, “manteve-se
estável dentro de um conjunto muito estreito”, evidenciando que a descentralização fiscal
promovida pela Constituição de 1988 não criou um impacto significativo sobre as
duradouras desigualdades que historicamente têm maculado a federação brasileira.

Parece plausível supor que as disparidades entre as regiões brasileiras tenham sido
afetadas negativamente, dentre outros fatores, pelas profundas transformações resultantes
da globalização 579 . Este impacto seria consistente com a afirmação, feita por alguns
especialistas em finanças públicas, de que a globalização agrava as disparidades entre as
regiões nos estados federais 580 . Na verdade a globalização adiciona um prêmio às
habilidades profissionais, favorecendo as regiões ricas, que tendem a ter trabalhos mais
qualificados e especializados581. Esse fenômeno levaria à concentração de bases tributárias
e aumentaria a desigualdade na repartição das receitas nas federações, resultando em
desequilíbrios fiscais horizontais e – em menor grau – verticais582.

578

Cf. TER-MINASSIAN, Teresa. Brazil. In: TER-MINASSIAN, Teresa (Coord.). Fiscal Federalism in
Theory and Practice. Washington: International Monetary Fund, 1997, p.455.
579
Cf. MELLO JR., Luiz R. de. Fiscal Federalism and Macroeconomic Stability in Brazil: Background and
Perspectives. In: FUKUSAKU, Kiichiro; MELLO JR, Luiz R. de. (Coords.). Fiscal Decentralization in
Emerging Economies: Governance Issues. Paris: OECD, 1997, p. 181.
580
Cf. BIRD, Richard M.; EBEL, Robert D. Fiscal Federalism and National Unity. In: AHMAD, Ehtisham &
BROSIO, Giorgio (Coords.). Handbook of Fiscal Federalism. Cheltenham: Edward Elgar, 2006, p. 510; e
SHAH, Anwar; SHANKAR, Raja. Regional Income Disparities and Convergence: Measurement and Policy
Impact Evaluation. In: SHAH, Anwar (Coord.). Macro Federalism and Local Finance. Washington: World
Bank, 2008, p. 143.
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SHAH, Anwar; SHANKAR, Raja. Op. Cit., p. 143.
582

Cf. REZENDE, Fernando. Os Desafios do Federalismo Fiscal. In: REZENDE, Fernando (Coord.).
Desafios do Federalismo Fiscal. Rio de Janeiro: FGV, 2006, p.15.
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Em tal cenário, as disparidades regionais, aprofundadas pela globalização, tornam
ainda mais complexa a concepção de normas jurídicas capazes de sustentar o equilíbrio e a
coesão interna entre os governos subnacionais nas federações 583 , aumentando assim os
desafios gerados por essas disparidades para a adoção de políticas de desenvolvimento
nacional584.

Tanto as disparidades inter-regionais quanto as intrarregionais, na federação
brasileira, têm sido bem documentadas na literatura e em dados empíricos reunidos por
várias organizações governamentais e não governamentais.

Em primeiro lugar, como uma medida quantitativa da distribuição desigual dos
gastos na federação brasileira, é ilustrativo observar que os Estados menos desenvolvidos
apresentam valores per capita de despesas que podem ser até duas vezes inferiores aos
daqueles mais desenvolvidos585.

Outra evidência da disparidade de despesas, desta vez feita a partir de uma
perspectiva qualitativa, pode ser derivada do Índice de Desenvolvimento Humano, bastante
útil como indicador para medir os padrões de prestação de serviços públicos586. Enquanto
em 2005, Santa Catarina e São Paulo apresentaram índices de 0,840 e 0,833,
respectivamente, em Alagoas e no Maranhão (ambos localizados no Nordeste e,
atualmente, os estados menos desenvolvidos do Brasil) os índices foram de 0,677 e
0,683587.

583

Cf. Ibidem. , p.15.
SHAH, Anwar; SHANKAR, Raja. Regional Income Disparities and Convergence: Measurement and
Policy Impact Evaluation. In: SHAH, Anwar (Coord.). Macro Federalism and Local Finance. Washington:
World Bank, 2008, p. 143.
585
Cf. SOUZA, Celina. Brazil: The Prospects of a Center-constraining Federation in a Fragmented Polity. In:
Publius, 32-2, 2002, p.43-44.
586
O Índice de Desenvolvimento Humano, calculado pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas
(UNDP), é um índice composto por um apanhado que mede as conquistas médias de um país em três
aspectos básicos do desenvolvimento humano: saúde, conhecimento e padrão de vida. A saúde é medida pela
expectativa de vida ao nascer, o conhecimento é medido por uma combinação da taxa de alfabetização de
adultos e da taxa de escolarização dos ensinos primário, secundário e terciário unidos; e o padrão de vida,
pelo PIB per capita. Para notas técnicas e detalhes de cálculo, Cf. Programa de Desenvolvimento das Nações
Unidas [UNDP], Emprego, Desenvolvimento Humano e Trabalho Decente: A Experiência Brasileira
Recente,
2008.
Disponível
em:
<http://www.pnud.org.br/pobreza_desigualdade/reportagens/index.php?id01=3039&lay=pde>.
Último
acesso em: 16/08/2012.
587
Para colocar esses índices em perspectiva basta assinalar que o índice da média nacional brasileira no
mesmo ano foi de 0,794. Id.
584
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Variações de renda per capita entre os estados são ainda mais acentuadas. Enquanto
os cinco Estados com economias mais fortes e dinâmicas representam cerca de 70% do
PIB nacional, permitindo elevados padrões de infra-estrutura local e bem-estar social, os
22 Estados restantes ficam muito aquém. O Nordeste, com menos de 30% da população do
Brasil, concentra cerca de dois terços dos cidadãos mais pobres do país588.

Deve ser considerado o fato de que as desigualdades inter-regionais são muitas
vezes acompanhadas de desigualdades intrarregionais, uma vez que em vários Estados,
especialmente nos do Norte e Nordeste, existem diferenças enormes nos padrões
econômicos e sociais entre as áreas prósperas e as demais, que permanecem largamente
subdesenvolvidas589.

Desigualdades entre os Municípios são, de fato, um motivo de preocupação
adicional na federação pátria. Cerca de 50% da população brasileira residem nas 4.147
cidades mais pobres, que representam 21,64% do PIB nacional, enquanto uma parcela de
22,74% da população do país vive em 339 cidades que centralizam a metade do PIB590.

Além disso, cerca de ¾ dos Municípios brasileiros arrecadam menos de 10% de sua
receita total com a cobrança de seus próprios tributos, assim como na quase totalidade dos
Municípios com até 10.000 habitantes as transferências federais e estaduais representam ao
menos 90% da receita local591.

Esses elevados níveis de desigualdades na federação resultam, em grande parte, da
capacidade desigual dos governos subnacionais de prestar serviços sociais, como discutido
588

Cf. WORLD BANK. Brazil: Issues in Fiscal Federalism. Working Paper no. 22523-BR. Washington:
World Bank, 2002, p.40.
589
Esse problema resulta, dentre outras razões, de incentivos fiscais destinados a determinadas áreas. Como
alguns autores apontam, foi só nos últimos anos que o governo federal, através das ações do Ministério da
Integração Nacional, começou a reconhecer a necessidade de abordar as desigualdades intrarregionais na
atribuição de subsídios. Cf. ALMEIDA, Mansueto Facundo; SILVA, Alexandre Manoel Angelo da;
RESENDE, Guilherme Mendes. Uma Análise dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Nordeste
(FNE), Norte (FNO) e Centro-Oeste (FCO). Paper No. 1206. Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada – IPEA, 2006, p.13.
590
Cf. ALENCAR, André Amorim; GOBETTI, Sérgio Wulff. Justiça Fiscal na Federação Brasileira: uma
Análise do Sistema de Transferências Intergovernamentais entre 2000 e 2007, p.31. Disponível em:
<www.tesouro.fazenda.gov.br/premio_TN/XIIIpremio/financas/1tefpXIIIPTN/Justica_Fiscal_Federacao_B
rasileira.pdf>. Último acesso em: 16/08/2012.
591
Cf. SOUZA, Celina. Brazil: The Prospects of a Center-constraining Federation in a Fragmented Polity. In:
Publius, 2002, p. 41. No Nordeste, como sublinha esta autora, mais de 200 municípios não têm chance de
expandir as suas bases tributárias ou financiar algo além da folha de pagamentos.
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anteriormente, configurando uma realidade histórica que o processo de descentralização
previsto na Constituição de 1988 – desprovido de consenso e planejamento racional – não
conseguiu resolver592.

Os dados empíricos apresentados acima sugerem um grau preocupante de variações
horizontais dos indicadores econômicos, sociais e fiscais no Brasil593.

Sensível a esse cenário, o constituinte de 1988 dispôs, no inciso III do artigo 3º, que
são objetivos fundamentais da República Federativa a erradicação da pobreza e da
marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais.

Trata-se de princípio constitucional plenamente eficaz, como se passe, de resto,
com todos os demais preceitos constitucionais. É que, como ensina Regis FERNANDES DE
OLIVEIRA, “sabidamente não há mais as denominadas normas meramente programáticas”,
porquanto “todas têm um mínimo de eficácia, seja ao menos de impedir que se criem
normas em descompasso com os direitos encampados no ordenamento”594.

Tratando-se de princípio jurídico, a redução das disparidades existentes na
federação, como valor protegido por este princípio, deve ser sopesada com os demais
valores presentes na formulação e implantação das políticas públicas de todos os níveis de
governo.

Para que essa meta seja alcançada, parece claro que uma forte cooperação entre as
unidades federadas faz-se necessária595.

592

Cf. Ibidem., p. 41.
Essa conclusão é coerente com a análise comparativa de Anwar Shah, o qual argumenta que as
desigualdades fiscais nos países em desenvolvimento tendem a ser maiores e mais sérias do que os
desequilíbrios fiscais verticais (i.e. descompassos entre as atribuições de competências materiais e tributárias.
Cf. SHAH, Anwar. The Reform of Intergovernmental Fiscal Relations in Developing and Emerging
Market Economies. World Bank, Policy and Research Series Paper No. 23, 1994, p.61; ALENCAR, André
Amorim; GOBETTI, Sérgio Wulff. Justiça Fiscal na Federação Brasileira: uma Análise do Sistema de
Transferências
Intergovernamentais
entre
2000
e
2007,
p
50.
Disponível
em:
<www.tesouro.fazenda.gov.br/premio_TN/XIIIpremio/financas/1tefpXIIIPTN/Justica_Fiscal_Federacao_B
rasileira.pdf>. Último acesso em: 16/08/12.
594
Cf. OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Gastos Públicos. São Paulo: RT, 2012, p.144.
595
Cf. FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Guerra Fiscal, Fomento e Incentivo na Constituição Federal. In:
SHOUERI, Luís Eduardo; ZILVETI, Fernando Aurélio (Coords.). Direito Tributário – Estudos em
Homenagem a Brandão Machado. São Paulo: Dialética, 1998, p. 277-278.
593
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Nesse contexto, as amplas disparidades fiscais inter-regionais e intrarregionais da
federação brasileira justificariam a adoção de políticas de equalização. A equalização
fiscal encontraria forte justificação no fundamento da eficiência, dentre outros que serão
abordados a seguir, desde que os instrumentos para implementá-la fossem adequadamente
projetados. As transferências intergovernamentais equalizadoras indiscutivelmente
poderiam reduzir as diferenças de benefícios fiscais líquidos entre jurisdições, contribuindo
para mitigar as disparidades fiscais na federação brasileira.
Portanto, os benefícios fiscais líquidos diferenciais verificados na federação –
agravados pelas práticas de guerra fiscal estadual e municipal – poderiam, teoricamente,
justificar a adoção de transferências equalizadoras para promover a eficiência.

O quadro das disparidades fiscais também causa preocupações relativas à equidade
vertical e à igualdade de oportunidades, uma vez que os governos regionais e locais são
responsáveis pela prestação de diversas espécies de serviços públicos com importantes
impactos distributivos, incluindo educação e saúde. Deixados à própria sorte, os governos
subnacionais mais pobres seriam duramente pressionados para financiar efetivamente estes
serviços com suas próprias receitas tributárias596.

À primeira vista, o argumento da equidade vertical também poderia ser considerado
uma justificativa plausível para as transferências de equalização fiscal, considerando-se
que, apesar dos duradouros esforços para a distribuição de renda, o Brasil permanece um
país

caracterizado

por

grandes

desigualdades,

tanto

interjurisdicionais

quanto

interpessoais597.

Além disso, como se disse, a Constituição Federal de 1988 adota uma concepção
solidária de justiça social, demandando de todos os níveis de governo a adoção de políticas
para atenuar as desigualdades sociais e econômicas, um comando normativo que poderia
também ser visto como um argumento adicional para fundamentar o argumento da
equalização vertical.

596

Cf. WORLD BANK. Brazil: Issues in Fiscal Federalism. Working Paper no. 22523-BR. Washington:
World Bank, 2002, p. 40.
597
Cf. TER-MINASSIAN, Teresa. Brazil. In: TER-MINASSIAN, Teresa (Coord.).Fiscal Federalism in
Theory and Practice. Washington: International Monetary Fund, 1997, p. 440.
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No Brasil, as transferências intergovernamentais – tanto do governo federal para
Estados e Municípios, quanto dos Estados aos Municípios – estão consagradas na
Constituição Federal de 1988. Além disso, as disposições constitucionais estipulam
requisitos para tais transferências com um alto nível de detalhe e sofisticação.

A

opção

brasileira

para

enraizar

o

seu

sistema

de

transferências

intergovernamentais na Constituição não pode ser entendida como meramente formal, uma
vez que tem implicações relevantes. Analogamente ao que BOADWAY e FLATTERS
observam no contexto canadense 598 , no Brasil os contornos atuais do sistema de
transferências intergovernamentais tornaram-se uma espécie de dogma nos círculos
políticos, virtualmente imunizado de objeções levantadas por especialistas em finanças
públicas599.

O modelo de federalismo fiscal vislumbrado pelo constituinte brasileiro
teoricamente facilitaria a tarefa de equalização fiscal, incrementando o bem-estar e a
equidade e reduzindo as desigualdades sociais, fiscais e econômicas em toda a federação,
principalmente através do uso de transferências intergovernamentais.

Curiosamente, contudo, na federação brasileira não se adotam programas
específicos de equalização fiscal para corrigir as disparidades entre os Estados e entre os
Municípios600. Os objetivos da equalização são implicitamente e indiretamente promovidos

598

No Canadá a equalização fiscal é consagrada como princípio na Lei Constitucional de 1982, em sua Seção
36 (2), destinada a assegurar que as capacidades fiscais de cada província sejam, no mínimo, equivalentes à
média nacional. Esta prática permite que as províncias, se assim quiserem, financiem níveis médios de
despesa com níveis médios de carga tributária própria. Cf. BOADWAY, Robin; FLATTERS, Frank.
Efficiency, Equity and the Allocation of Resource Rents. In: MCLURE JR., Charles E.; MIESZKOWSKI,
Peter. Fiscal Federation and the Taxation of Natural Resources. Massachusetts/Toronto: Lexington
Books, 1983, p. 1 e 4.
599
Essa crítica será mais explorada na discussão de alternativas de reforma apresentada na parte final deste
trabalho.
600
As políticas públicas brasileiras que mais se assemelham a programas de equalização fiscal são as
transferências obrigatórias para o FUNDEB e para o Fundo Nacional; de Saúde, que procuram, em certa
medida, corrigir as disparidades nas necessidades de gastos dos entes subnacionais, respectivamente nas
áreas de educação
básica e saúde. Contudo, considerando o escopo limitado destes fundos e a ausência de critérios que
permitam a mensuração da capacidade fiscal de tais entes, parece correto afirmar que o SUS e FUNDEB não
seriam, propriamente, programas de equalização fiscal.
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através

das

transferências

intergovernamentais

obrigatórias

601

,

as

quais

são

primordialmente estruturadas para a consecução de outras finalidades diversas da referida
equalização602.

2.2.2

Fundamentos Legais e Percentuais de Distribuição

Como se viu no Capítulo I, com o advento da Constituição Federal de 1988, ganhou
status constitucional o direito dos entes federativos, afetados pela exploração de
determinados recursos naturais (petróleo, gás natural, minérios e recursos hídricos para
geração de energia), sobre os benefícios financeiros advindos desta exploração.
De fato, o parágrafo 1º do art. 20 confere aos entes federativos, bem como aos
órgãos da administração direta da União, o direito de receber compensação financeira por
tal exploração, compensação esta que, conforme se discutiu no primeiro capítulo, teria a
natureza jurídica de receita originária e consistiria em gênero de royalties, comportando
diversas espécies introduzidas pelo legislador ordinário.
Como também se anteviu no Capitulo I, a sistemática das compensações financeiras
encontra suas origens no art. 27 da na Lei no 2004/53, o qual previa que os Estados e
Territórios onde se fizessem a lavra de petróleo e xisto betuminoso e a extração de gás
teriam direito ao recebimento de uma “indenização”, a ser paga pela Petrobras e suas
subsidiárias, correspondente a uma porcentagem fixa, no montante de 5%, do valor da
exploração.
Abaixo serão examinados os principais dispositivos legais vigentes que disciplinam
a repartição federativa das compensações financeiras do Direito pátrio.

601

Cf. SHAH, Anwar. A Practitioner’s Guide to Intergovernmental Fiscal Transfers. Policy Research
Working Paper No. 4039. Washington: World Bank, 2006, p.35.
602
A promoção indireta e implícita da equalização fiscal por meio de transferências intergovernamentais
dotadas de outros objetivos também pode ser verificada na maioria dos países emergentes organizados como
federação (com a notável exceção da Indonésia, que conta com um programa de equalização fiscal explícito).
A propósito, podem ser mencionados os sistemas de federalismo fiscal da África do Sul, da Argentina, da
Colômbia, da Índia, da Nigéria, do México, do Paquistão. Cf. AHMAD, Ehtisham; CRAIG, Jon.
Intergovernmental Transfers. In: TER-MINASSIAN, Teresa (Coord.). Fiscal Federalism in Theory and
Practice. Washington: International Monetary Fund, 1997, p.76; e SHAH, Anwar, Op. Cit., p.35.

163

2.2.2.1 Compensações Financeiras do Petróleo e do Gás Natural
Conforme se explicou no Capítulo I, os “royalties do petróleo” são espécie de
compensação financeira devida a Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como a
órgãos da administração direta da União, em virtude da exploração de petróleo, xisto
betuminoso e gás natural, extraídos de bacia sedimentar terrestre e de plataforma
continental pelas empresas concessionárias exploradoras.
Ainda de acordo com o que se explicou de forma detalhada naquele capítulo, a
distribuição dos royalties do petróleo e gás natural resulta da conjugação de dois critérios:
a alíquota e a localização da lavra (ou produção)603. A Lei nº 9.478/97 (Lei do Petróleo),
estabeleceu em 10% a alíquota básica dos royalties604, subdivida em dois componentes: (i)
um primeiro, fixado em 5%, que é distribuído aos beneficiários de acordo com os critérios
constantes da Lei n.º 7.990/89 e do Decreto n.º 01/91; e (ii) um componente variável,
também denominado “parcela acima dos 5%” ou “parcela excedente aos 5%”, que é
distribuído de acordo com os critérios constantes da Lei n.º 9.478/97 e do Decreto n.º
2.705/98605.
Tanto para a parcela fixa, quanto para a “parcela excedente aos 5%”, como se
anteviu, a legislação prevê formas diferenciadas de distribuição, conforme a lavra dos
hidrocarbonetos ocorra em terra (ou em lagos, rios, ilhas fluviais e lacustres) ou na
plataforma continental (mar)606.
Do produto da arrecadação da parcela de 5%, em relação à lavra de hidrocarbonetos
em terra (na modalidade de regime de concessão), a distribuição do montante arrecadado
atenderá aos seguintes parâmetros, em conformidade com o art. 7o da Lei n.º 7.990/89 e
com o Decreto no 1/91:
(i)

70% aos Estados produtores;

603

Definida pelo inciso XVI do art. 6o da Lei nº 9.478/97 como o “conjunto de operações coordenadas de
extração de petróleo ou gás natural de uma jazida e de preparo para sua movimentação”
604
A alíquota básica poderá, contudo, ser reduzida pela Agência Nacional do Petróleo – ANP, até um
mínimo de 5%, tendo em conta os riscos geológicos, as expectativas de produção e outros fatores. Esta
redução deverá ser prevista no edital de licitação correspondente.
605
A alíquota divide-se em duas parcelas, portanto: uma, fixa, de 5% da produção (valor mínimo) e outra,
excedente aos 5%, representada pela diferença entre a alíquota básica e os 5% mínimos.
606
Cf. TCU. Transferências Governamentais Constitucionais. Brasília: TCU, Secretaria de
Macroavaliação Governamental, 2008.
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(ii)

20% aos Municípios produtores; e

(iii)

10% aos Municípios onde se localizarem instalações marítimas ou terrestres
de embarque ou desembarque de óleo ou gás.

Ainda em relação ao produto da arrecadação da parcela de 5%, mas para os casos
de lavra de hidrocarbonetos na plataforma continental (também na modalidade de regime
de concessão), a distribuição do montante arrecadado, conforme preveem os já citados art.
7o da Lei n.º 7.990/89 e Decreto no 1/91, será feita da seguinte forma:
(i)

30% aos Estados e ao Distrito Federal produtores e suas respectivas
áreas geoeconômicas;

(ii)

30% aos Municípios produtores e suas respectivas áreas geoeconômicas;

(iii)

20% ao Ministério da Marinha (para atender aos encargos de fiscalização
e proteção das atividades econômicas das referidas áreas).

(iv)

10% aos Municípios onde se localizarem instalações marítimas ou
terrestres de embarque ou desembarque; e

(v)

10% para a constituição de um fundo especial a ser distribuído entre
todos os Estados, Territórios e Municípios607.

Já em relação à “parcela excedente aos 5%”, nos casos de lavra em terra, de acordo
com o inciso I do art. 49 da Lei nº 9.478/97 e com o Decreto nº 2.705/98, a distribuição
será feita como segue:
(i)

52,5% aos Estados onde ocorrer a produção;

(ii)

25% ao Ministério da Ciência e Tecnologia608;

(iii)

15% aos Municípios onde ocorrer a produção; e

(iv)

7,5% aos Municípios que sejam afetados pelas operações de embarque e
desembarque de petróleo e gás natural, na forma e segundo os critérios
estabelecidos pela ANP.

607

Esse fundo, conforme prevê o art. 6o da Lei nº 7.525/86, terá seus recursos distribuídos “de acordo com os
critérios estabelecidos para o rateio dos recursos dos Fundos de Participação dos Estados, dos Territórios e
dos Municípios,” obedecida a proporção de 20% para os Estados e 80% (oitenta por cento) para os
Municípios.
608
De acordo com a Lei nº 11.921/09 e o Decreto nº 7.403/10, essa verba deve ser destinada 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.
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Também no âmbito da “parcela excedente aos 5%”, mas nos casos de lavra na
plataforma continental, de acordo com o caput do art. 49 da Lei nº 9.478/97 e o Decreto nº
2.705/98, a distribuição será feita em conformidade com os critérios abaixo:
(i)

25% para o Ministério da Ciência e Tecnologia609;

(ii)

22,5% aos Estados produtores confrontantes;

(iii)

22,5% aos Municípios produtores confrontantes;

(iv)

15% ao Ministério da Marinha, para atender aos encargos de fiscalização e
proteção das áreas de produção;

(v)

7,5% aos Municípios que sejam afetados pelas operações de embarque e
desembarque de petróleo e gás natural, na forma e Segundo os critérios
estabelecidos pela ANP; e

(vi)

7,5% para a constituição de um Fundo Especial, a ser distribuído entre todos
os Estados, Territórios e Municípios610.
É interessante notar, nesse ponto, que a estrutura de repartição das

participações especiais é mais centralizada do que a dos royalties, na medida em que
aquelas se distribuem de forma agregada entre a União, Estados e Municípios nas
proporções respectivas de 50%, 40% e 10%611.
Em síntese, atualmente coexistem duas lógicas diferenciadas para a repartição de
royalties – a alíquota mínima de 5%, distribuída de acordo com a Lei nº 7990/89 e o
Decreto nº 01/91; e a alíquota excedente a 5%, distribuída de acordo com a Lei nº 9478/97
e o Decreto nº 2705/98. O rateio dos recursos dos royalties, diante destas duas lógicas,
acaba variando em função da alíquota vigente nos campos petrolíferos612.

A segunda modalidade de compensação financeira, pela exploração de petróleo e
gás natural, que tem receitas repartidas entre os entes da federação, é a chamada

609

Idem.
Esse fundo, conforme prevê o art. 6o da Lei nº 7.525/86, terá seus recursos distribuídos “de acordo com os
critérios estabelecidos para o rateio dos recursos dos Fundos de Participação dos Estados, dos Territórios e
dos Municípios,” obedecida a proporção de 20% para os Estados e 80% (oitenta por cento) para os
Municípios.
611
Cf. SERRA, Rodrigo. Concentração espacial das rendas petrolíferas e sobrefinanciamento das esferas de
governo locais. In: PIQUET, Rosélia; SERRA, Rodrigo (org.). Petróleo e Região no Brasil: O desafio da
Abundância. Rio de Janeiro: Garamond, 2007, pp. 83.
612
Cf. Ibidem., pp. 81.
610
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“participação especial”, prevista no art. 50 da Lei nº 9.478/97 e explicada em detalhes no
referido Capítulo I.
Essa modalidade de compensação financeira, devida nos casos em que haja grande
volume de produção, ou de grande rentabilidade, será aplicada sobre a receita bruta da
produção, deduzidos os royalties, os investimentos na exploração, os custos operacionais, a
depreciação e os tributos previstos na legislação vigente.
Os recursos da participação especial serão distribuídos da seguinte forma:
(i)

40% para o Ministério de Minas e Energia613;

(ii)

10% ao Ministério do Meio Ambiente;

(iii)

45% para o Estado onde ocorrer a produção em terra, ou confrontante com a
plataforma continental onde se realizar a produção; e

(iv)

10% para o Município onde ocorrer a produção em terra, ou confrontante
com a plataforma continental onde se realizar a produção.

Cabe mencionar, ainda, que no contexto de todas as modalidades de compensação
financeira aqui descritas, a tradução e a aplicação do conceito de Estados e Municípios
confrontantes, assim como o de pertencentes às áreas geoeconômicas, quando aplicáveis,
são de competência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE614.
Consoante dispõe o art. 35 do Decreto nº 2.705/98, os pagamentos dos royalties são
efetuados mensalmente à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que os repassa aos
respectivos beneficiários por intermédio de contas específicas no Banco do Brasil, de
acordo com os coeficientes individuais de participação de cada um deles, calculados pela
ANP com base em informações do IBGE. Semelhante sistemática é adotada em relação aos
valores da participação especial, com a diferença de que a apuração faz-se trimestralmente
pela empresa exploradora (concessionária).

613

Desse montante, 70% destinam-se para o financiamento de estudos e serviços de geologia e geofísica
aplicados à prospecção de combustíveis fósseis, a serem promovidos pela ANP, nos termos dos incisos II e
III do art. 8o da Lei nº 9.478/97, e pelo Ministério em questão; 15% destinam-se para o custeio dos estudos de
planejamento da expansão do sistema energético e 15% destinam-se para o financiamento de estudos,
pesquisas, projetos, atividades e serviços de levantamentos geológicos básicos no território nacional.
614
Cf. AFONSO, José Roberto Rodrigues; GOBETTI, Sergio Wulff. Rendas do Petróleo no Brasil: Alguns
Aspectos Fiscais e Federativos. In: Revista do BNDES, vol. 15, no 30, 2008, p. 237, nota 13.
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Finalmente, abaixo serão apresentadas algumas considerações sobre a repartição
federativa das compensações financeiras no contexto da exploração de petróleo e gás
natural na área do pré-sal, quais sejam, os (i) royalties e o (ii) bônus de assinatura.
De acordo com o que preveem os parágrafos 3º e 4º da Lei no 9.478/97 (com a
redação determinada pelo parágrafo 1º do art. 49 da Lei n° 12.351/10)615, as parcelas
dos royalties e do bônus de assinatura que cabem à administração direta da União serão
integralmente destinadas ao Fundo Social do Pré-Sal, o qual será analisado no Capítulo III
desta tese.

2.2.2.2 Compensações Financeiras dos Minérios
Em consonância com o que se expôs no Capítulo I, a Compensação Financeira pela
Exploração de Recursos Minerais – CFEM é a contraprestação pelo aproveitamento
econômico dos recursos minerais, calculada sobre o valor do faturamento líquido resultante
da venda do produto mineral (nos moldes descritos naquele capítulo), mediante a aplicação
de alíquotas que variam de acordo com a substância mineral.
O parágrafo segundo do art. 2º da Lei 8.001/90 dispõe sobre os percentuais da
CFEM destinados aos entes subnacionais e aos órgãos diretos da Administração, a saber:
(i)

23% (vinte e três por cento) para os Estados e o Distrito Federal;

(ii)

65% (sessenta e cinco por cento) para os Municípios;

(iii)

2% (dois por cento) para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico

e Tecnológico - FNDCT616; e
(iv)

10% (dez por cento) para o Ministério de Minas e Energia, a serem

integralmente repassados ao Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM,
que destinará 2% (dois por cento) desta cota-parte à proteção mineral em regiões
mineradoras, por intermédio do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis – Ibama.
615

O cumprimento dessas regras, em conformidade com o parágrafo 2º do mesmo art. 49 da Lei n° 12.351/10
obedecerá a regra de transição, a critério do Poder Executivo, estabelecida na forma do regulamento. Trata-se
do Decreto nº 7.403/10.
616
Esse fundo, instituído pelo Decreto-Lei no 719, de 31 de julho de 1969, e restabelecido pela Lei no 8.172,
de 18 de janeiro de 1991, será explicado em detalhes no Capítulo III.
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Os Municípios beneficiários da CFEM, parece correto afirmar, são apenas aqueles
onde ocorre a lavra mineral, não havendo previsão específica para o pagamento desta
compensação financeira a Municípios contíguos a áreas de exploração mineral.
As receitas da CFEM devem ser creditadas, nas datas especificadas na legislação,
nas Contas de Movimento Específicas abertas no Banco do Brasil pelos Estados e
Municípios beneficiários617.

2.2.2.3 Compensações Financeiras dos Recursos Hídricos
De acordo com o que se adiantou no Capítulo I, quando os recursos hídricos são
explorados para fins de geração de energia elétrica, podem ser cobradas duas espécies de
royalties: (i) Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos – CFURH; e
(ii) Royalties de Itaipu.
A CFURH, valor que os titulares de concessão ou autorização de usinas pagam para
exploração de potencial hidráulico, para fins de geração de energia elétrica 618 , será de
6,75% sobre o valor da energia elétrica produzida, conforme determina o art. 17 da Lei
9.648/98 (alterado pela Lei 9.984/00).
Dessa compensação financeira, (i) 6% do valor da energia produzida serão
distribuídos entre os Estados, Municípios e órgãos da administração direta da União e
(ii) 0,75 % do valor da energia produzida serão destinados ao Ministério do Meio
Ambiente, para aplicação na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e
do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
A distribuição mensal da parcela dos 6% será feita da seguinte forma:
(i) 45% aos Estados;
(ii) 45% aos Municípios;
617

Cf. TCU. Transferências Governamentais Constitucionais.
Macroavaliação Governamental, 2008, p. 70-71.
618
Mediante quaisquer dos regimes previstos em lei.

Brasília: TCU, Secretaria de
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(iii) 4,4% ao Ministério do Meio Ambiente
(iv) 3,6% ao Ministério de Minas e Energia;
(v) 2% ao Ministério da Ciência e Tecnologia.
Nessa partilha, o Distrito Federal receberá o montante correspondente às parcelas
de Estado e de Município.
Nos casos em que o potencial hidráulico atinja mais de um Estado ou Município,
conforme prevê o art. 5 o da Lei no 7.990/89, a distribuição dos percentuais deverá ser feita
de maneira proporcional, levando-se em consideração as áreas inundadas e outros
parâmetros de interesse público regional ou local619.
Já em relação aos valores de compensação financeira devidos pela geração de
energia na usina de Itaipu Binacional, cujos percentuais legais são definidos em tratados
internacionais, a divisão federativa deve seguir os seguintes critérios, conforme prevê o art.
1o da Lei no 8.001/90:
(i) 45% aos Estados;
(ii) 45% aos Municípios;
(iii) 3% ao Ministério do Meio Ambiente
(iv) 3% ao Ministério de Minas e Energia; e
(v) 4% ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(FNDCT).
Da parcela de 90% que cabe aos entes subnacionais (45% aos Estados e 45% aos
Municípios), 85% dos royalties em questão deverão ser distribuídos aos Estados e
Municípios diretamente afetados pela Usina de Itaipu, com a parcela remanescente de 15%
sendo direcionada aos Estados e Municípios afetados pelos reservatórios desta usina.
À semelhança do que se disse acima quanto aos royalties pela utilização de recursos
hídricos distintos de Itaipu, o Distrito Federal receberá o montante correspondente às
parcelas de Estado e de Município.
619

De acordo com o parágrafo único desse dispositivo, o Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica
- DNAEE, deveria elaborar, anualmente, os estudos necessários à operacionalização dos critérios
estabelecidos no caput deste artigo. Atualmente, em virtude da extinção do DNAEE por força da Lei nº
9.427/96, esta atribuição é exercida pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.
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Em ambas as modalidades de compensação financeira pela exploração de recursos
hídricos, o rateio da quantia destinada a cada município segue dois critérios:
a) a proporção de área inundada por reservatórios de usinas hidrelétricas620; e
b) o repasse por “ganho de energia”, conforme a regularização de vazão do rio621.
O primeiro critério, parece correto afirmar, visa a compensar o conjunto de
impactos socioeconômicos e ambientais sobre os entes federativos afetados pela formação
de reservatórios de hidrelétricas622.
Já o segundo critério parece considerar o fato de que, em muitos casos, a água
existente no reservatório da usina hidrelétrica não é a única responsável pela quantidade
total de energia gerada. Nestes casos, uma parcela desta geração resultará da água
represada nos reservatórios de outras usinas, situadas “a montante” (ou seja, rio acima) 623.
Deve-se notar, ainda, que os Municípios onde estão localizadas as casas de
máquinas das usinas hidrelétricas, ainda que não tenham áreas inundadas pelo reservatório,
têm direito ao recebimento das compensações financeiras em tela. Nesta hipótese, as
receitas serão divididas em parcelas iguais, correspondentes ao número de municípios
envolvidos; ao Município da casa de máquinas caberá uma destas frações ideais e as

620

Cf. AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. A Compensação Financeira e o seu
município. Disponível em: http://www.aneel.gov.br/arquivos/pdf/cartilha_compensacao_financeira_2.pdf.
Último acesso em: 16/08/2012.
621
O “ganho de energia” é verificado quando uma central geradora produz mais em razão da operação de
outras usinas que regularizam o volume de água do rio. Estas usinas adicionais são situadas acima (“a
montante”) das centrais geradoras e funcionam como caixas d'água, nas quais a água armazenada na época de
cheia é utilizada em períodos de seca. Assim, as usinas “caixa d'água” são capazes de regularizar a vazão do
rio e diminuir a oscilação natural existente entre os períodos de cheia e de seca. O ganho de energia deve ser
distribuído aos Municípios onde estas usinas caixa d’água estão localizadas. Para tanto a ANEEL estabelece
coeficientes de repasse, de modo a indicar o percentual de recursos que cabe a cada usina. Por fim, cabe notar
que quando uma nova usina entra em operação, procede-se à revisão dos coeficientes de repasse do ganho de
energia de todas as usinas que já funcionam na respectiva bacia hidrográfica. Cf. AGÊNCIA NACIONAL
DE ENERGIA ELÉTRICA. A Compensação Financeira e o seu Município. Disponível em:
http://www.aneel.gov.br/arquivos/pdf/cartilha_compensacao_financeira_2.pdf.
Último
acesso
em:
16/08/2012.
622
Nesse sentido, cf. FARIA, Ivan Dutra. Compensação ambiental: os Fundamentos e as Normas; A
Gestão e os Conflitos. Consultoria Legislativa do Senado Federal – Coordenação de estudos. p. 67.
Disponível em: http://www.senado.gov.br/senado/conleg/textos_discussao/TD43-IvanDutraFaria.pdf. Último
acesso em: 16/08/2012.
623
Nesse sentido, cf. Ibidem.
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frações remanescentes serão repartidas entre Municípios diretamente atingidos pelo
reservatório, com base proporcional nas respectivas áreas inundadas624.
Cabe à Secretaria do Tesouro Nacional distribuir os valores arrecadados das
geradoras de energia hidrelétrica, com base no cálculo feito pela Agência Nacional de
Energia Elétrica – ANEEL625. O Banco do Brasil, após a identificação dos valores a serem
distribuídos, efetua os créditos respectivos aos Estados e Municípios e órgãos da
administração direta beneficiários626.

2.3 Críticas à Repartição das Receitas de Recursos Naturais no Federalismo
Brasileiro

2.3.1

Regionalização dos Royalties e Sobrefinanciamento Subnacional

O critério da origem geográfica, que, como se viu acima, informa a repartição
federativa da quase totalidade das compensações financeiras no Brasil, gera significativos
efeitos de regionalização desta repartição e de alta concentração de receitas em poucos
governos subnacionais.

Em relação às compensações financeiras do petróleo e do gás natural distribuídas
aos governos subnacionais, como se viu, a maior parcela é alocada aos Estados-membros e
Municípios onde ocorre a produção ou que confrontam áreas de exploração na plataforma
continental (entes federativos “confrontantes”). A segunda maior parcela é transferida aos
Estados-membros e Municípios que abrigam estruturas para as operações de embarque e
624

A título de exemplo, cite-se o caso da Usina Hidrelétrica de Governador Parigot de Souza no Paraná, cuja
casa de máquinas está no Município de Antonina e o reservatório atinge somente as cidades de Bocaiúva
do Sul e Campina Grande do Sul. Cf. AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. A Compensação
Financeira
e
o
seu
Município.
Disponível
em:
http://www.aneel.gov.br/arquivos/pdf/cartilha_compensacao_financeira_2.pdf.
Último
acesso
em:
16/08/2012.
625
Os recursos da compensação financeira não são recolhidos nem distribuídos pela ANEEL, e sim, como se
disse, pela Secretaria do Tesouro Nacional. Cf. AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. A
Compensação
Financeira
e
o
seu
Município.
Disponível
em:
http://www.aneel.gov.br/arquivos/pdf/cartilha_compensacao_financeira_2.pdf.
Último
acesso
em:
16/08/2012.
626
Cf. TCU. Transferências Governamentais Constitucionais. Brasília: TCU, Secretaria de
Macroavaliação Governamental, 2008, p. 73.
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desembarque (portos ou dutos) ou que são afetados por estas operações. Finalmente, um
montante residual das mencionadas receitas é repartido entre todos os estados e
municípios, através do já explicado Fundo Especial627.

Os Estados-membros mais beneficiados com as compensações financeiras do
petróleo e do gás natural são, em ordem decrescente, o Rio de Janeiro, o Rio Grande do
Norte628, o Espírito Santo629 e o Amazonas630. Também no âmbito municipal verifica-se
que poucas localidades, em cada um destes Estados-membros, são beneficiadas de forma
desproporcional.
A concentração espacial dessas receitas evidencia a grande importância da Bacia de
Campos, uma vez que os Municípios mais beneficiados situam-se nos Estados do Rio de
Janeiro e do Espírito Santo. O fato de tais Municípios serem costeiros indica a importância
da produção de petróleo na plataforma continental631.

627

Cf. MENDES, Marcos; MIRANDA, Rogério Boueri; COSIO, Fernando Blanco. TRANSFÊRENCIAS
INTERGOVERNAMENTAIS NO BRASIL: diagnóstico e proposta de reforma. Consultoria Legislativa
do
Senado
Federal
–
Coordenação
de
estudos,
p.
90.
Disponível
em:
http://www.senado.gov.br/senado/conleg/textos_discussao/TD40MarcosMendes_RogerioBoueri_FernandoB.Cosio.pdf. Último acesso em: 16/08/2012.
628
O Estado do Rio Grande do Norte figura como o segundo maior produtor de hidrocarbonetos do Brasil,
em virtude da exploração dos campos localizados na Bacia do Potiguar. Um total de 93 Municípios deste
Estado-membro (com destaque para Mossoró, Guamaré, Macau e Areia Branca) recebe cerca de 5% das
compensações financeiras de petróleo e gás natural pátrias. Cf. GUTMAN, José. Participações
Governamentais: passado, presente e futuro. In: PIQUET, Rosélia; SERRA, Rodrigo (org.). Petróleo e
Região no Brasil: O desafio da Abundância. Rio de Janeiro: Garamond, 2007, p. 48-56; e Cf. CRUZ,
Bruno de Oliveira; RIBEIRO, Márcio Bruno. Sobre Maldições e Bençãos: É possível gerir recursos
naturais de forma sustentável? Uma análise sobre os royalties e as compensações financeiras no Brasil,
p. 23. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/pdf/08_10_29_Royalties.pdf. Último acesso em:
16/08/2012.
629
O Espírito Santo, apesar de ser o segundo maior Estado-membro brasileiro em reservas provadas de
hidrocarbonetos, em razão das reservas localizadas na Bacia de Campos e na Bacia do Espírito Santo,
atualmente figura como o terceiro maior recebedor das compensações financeiras em tela, com todos os 78
Municípios capixabas fazendo jus ao recebimento de parcelas de tais compensações financeiras (com
destaque para os Municípios de Linhares, São Mateus, Presidente Kennedy, Jaguaré, Aracruz e Itapemirim).
Cf. GUTMAN, José. Op. Cit., p. 57-64.
630
O Estado do Amazonas, tradicional produtor de hidrocarbonetos na Bacia Solimões, recebe compensações
financeiras especialmente dos campos produtores da região do Urici, localizados no Município de Coari.. Cf.
GUTMAN, José. Participações Governamentais: passado, presente e futuro. In: PIQUET, Rosélia; SERRA,
Rodrigo (org.). Petróleo e Região no Brasil: O desafio da Abundância. Rio de Janeiro: Garamond, 2007,
p. 43-48.
631
Cf. CRUZ, Bruno de Oliveira; RIBEIRO, Márcio Bruno. Sobre Maldições e Bençãos: É possível gerir
recursos naturais de forma sustentável? Uma análise sobre os royalties e as compensações financeiras
no Brasil, p. 25. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/pdf/08_10_29_Royalties.pdf. Último
acesso em: 16/08/2012.
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Com efeito, o Município produtor, no caso de exploração em plataforma
continental, é aquele contíguo à área marítima delimitada pelas linhas de projeção onde se
situa o campo produtor de petróleo ou gás natural632.

O critério da proximidade física dos Estados-membros e Municípios, em relação
aos campos petrolíferos, gera elevada concentração espacial de receitas públicas em poucas
regiões do Brasil. Se a produção ocorrer em terra, os entes federativos onde se localizam os
campos fazem jus ao recebimento de compensações financeiras, incluindo-se neste
conjunto os Municípios limítrofes à zona de produção. Se a produção for marítima, terão
tal direito os entes cujas projeções de seus respectivos limites na plataforma continental
incorporam campos ou poços petrolíferos, incluindo-se aqui, também, os Municípios
limítrofes às zonas de produção principal633.

O Rio de Janeiro é o Estado-membro brasileiro com as maiores reservas provadas
de petróleo e gás natural e também aquele em que se localiza a parte majoritária da
exploração destes recursos naturais no País, posição de liderança que deverá ser mantida
pelos próximos anos634.

Tendo-se em vista o critério espacial da distribuição das compensações financeiras,
não causa surpresa, portanto, que o Estado do Rio de Janeiro, cujas confrontações
geográficas abrangem os maiores campos petrolíferos atualmente em operação no Brasil
(tanto em terra quanto no mar), concentre os maiores recebimentos de royalties e
participação especial de petróleo e gás natural635.

632

Cf. FREITAS, Paulo Springer de. RENDAS DO PETRÓLEO, QUESTÃO FEDERATIVA E
INSTITUIÇÃO DE FUNDO SOBERANO. Consultoria Legislativa do Senado Federal – Coordenação de
estudos, p. 10. Disponível em: http://www.senado.gov.br/senado/conleg/textos_discussao/TD53PauloSpringer.pdf. Último acesso em: 16/08/2012.
633
Cf. SERRA, Rodrigo. Concentração espacial das rendas petrolíferas e sobrefinanciamento das esferas de
governo locais. In: PIQUET, Rosélia; SERRA, Rodrigo (org.). Petróleo e Região no Brasil: O desafio da
Abundância. Rio de Janeiro: Garamond, 2007, pp. 78; e SERRA, Rodrigo Valente; FERNANDES, Ana
Cristina. A distribuição dos Royalties Petrolíferos no Brasil e os Riscos de sua “Financeirização”. In: Revista
de Direito Econômico, nº 11, 2005, p. 31.
634
Cf. GUTMAN, José. Participações Governamentais: passado, presente e futuro. In: PIQUET, Rosélia;
SERRA, Rodrigo (org.). Petróleo e Região no Brasil: O desafio da Abundância. Rio de Janeiro:
Garamond, 2007, p. 64-73.
635
Cf. SERRA, Rodrigo. Op. Cit., pp. 94-95; e GOBETTI, Sergio Wulff; PINTO JR., Helder Queiroz; e
SARDINHA, Juliana de Carvalho. Brazil. In: ANDERSON, George (org.). Oil and Gas in Federations.
Toronto: Oxford, 2012, p. 61.

174

Assim, apesar de contar com apenas 8,4% da população brasileira, o Estado do Rio
de Janeiro recebe, sem computar os recursos do Fundo Especial, mais de 80% do montante
daquelas compensações financeiras destinado aos Estados-membros e mais de 70% da
parcela distribuída entre os Municípios636.

Entre os Municípios beneficiados pelas compensações financeira do petróleo e do
gás natural, também há disparidades consideráveis nas proporções dos respectivos
recebimentos. A propósito, pouco mais de 900 Municípios brasileiros (cerca de 16% do
total), em 17 Estados-membros (RJ, SP, ES, MG,RN, SE, BA, PE, CE, AL, PB, RS, SC,
PR, PA, AM e AP), recebem algum tipo de receita a título de compensação financeira
proveniente da atividade petrolífera637.

Do total de receitas compensações financeiras do petróleo e gás natural distribuídas
aos governos municipais, 62% foram creditadas a um grupo de apenas 20 Municípios no
ano de 2010638.
A participação especial639 é distribuída atualmente com somente 34 Municípios (13
dos quais são fluminenses), em 6 Estados-membros. O volume de recursos desta
modalidade de compensação financeira é significativo, tendo atingido R$ 6,3 bilhões em
2011640.

636

Note-se que 73 dos 92 Municípios fluminenses sejam beneficiados com compensações financeiras do
petróleo e do gás natural . Cf. CRUZ, Bruno de Oliveira; RIBEIRO, Márcio Bruno. Sobre Maldições e
Bençãos: É possível gerir recursos naturais de forma sustentável? Uma análise sobre os royalties e as
compensações
financeiras
no
Brasil,
p.
23.
Disponível
em:
http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/pdf/08_10_29_Royalties.pdf. Último acesso em: 16/08/2012.; e
GUTMAN, José. Participações Governamentais: passado, presente e futuro. In: PIQUET, Rosélia; SERRA,
Rodrigo (org.). Petróleo e Região no Brasil: O desafio da Abundância. Rio de Janeiro: Garamond, 2007,
p. 64-73.
637
Cf. CRUZ, Bruno de Oliveira; RIBEIRO, Márcio Bruno. Op. Cit., p. 24. Disponível em:
http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/pdf/08_10_29_Royalties.pdf. Último acesso em: 16/08/2012. Do total de
Municípios beneficiados, cerca de ¼ ficam com 99% das receitas de compensações financeiras do petróleo e
do gás natural distribuídas. Cf. AFONSO, José Roberto Rodrigues; GOBETTI, Sergio Wulff. Rendas do
Petróleo no Brasil: Alguns Aspectos Fiscais e Federativos. In: Revista do BNDES, vol. 15, nº 30, p. 242.
638
Cf.
ZIULKOSKI,
Paulo.
Royalties
de
Petróleo
e
Gás.
Disponível
em:
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cme/audienciaspublicas/anos-anteriores/2011/13-07-2011-discussao-sobre-a-distribuicao-dos-royalties-do-petroleo-noregime-de-partilha/cnm-paulo. Último acesso em: 16/08/2012.
639
Como se explicou no Capítulo I, a participação especial, prevista no art. 50 da Lei nº 9.478/97, é
modalidade de compensação financeira devida nos casos em que haja grande volume de produção, ou de
grande rentabilidade.
640
Segundo dados do Portal da Transparência, da Controladoria geral da União. Disponível em:
http://www.transparencia.gov.br. Último acesso em: 16/08/2012.
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Como observam AFONSO e PACHECO DE CASTRO, tendo em vista que o critério de
rateio das participações especiais é diferente do critério dos royalties, compreender os
contornos de cada uma destas modalidades de compensação financeira mostra-se bastante
relevante. As participações especiais, diferentemente dos royalties, são destinadas apenas
aos estados e municípios produtores de petróleo. E em razão deste critério grande parte
dos recursos permanece altamente concentrada em poucas localidades, especialmente
quando são observados os municípios beneficiários641.
Para ilustrar a discrepância entre os recebimentos municipais de compensações
financeiras, mencione-se que no ano de 2010 o Município de Campos dos Goytacazes,
primeiro colocado nos rankings estadual e nacional nesse quesito642, recebeu R$ 1,1 bilhão
(dos quais cerca de 60% a título de participação especial); no mesmo ano, o Município do
Rio de Janeiro, quinto em ambos os rankings, ficou com uma parcela 7,5 vezes menor, de
R$ 148,5 milhões643.
Via de regra, a discrepância no recebimento das receitas sob análise é explicada
pela mera proximidade física do Município com o campo produtor de petróleo,
especialmente nos casos de exploração na plataforma continental.

641

Em 1998 e 1999, a totalidade das rendas de petróleo provinha exclusivamente dos royalties. A partir de
2000, contudo, as participações especiais passam a ter um papel destacável, chegando em diversos anos a se
equiparar ou até a superar o montante da arrecadação de royalties. Cf. AFONSO, José Roberto; PACHECO
DE CASTRO, Kleber. Tributação do Setor de Petróleo: Evolução e Perspectivas. Texto para Discussão nº
12 da ESAF. Brasília; ESAF, 2010, p. 15-16.
642
O município de Campos dos Goytacazes (RJ) fica com cerca de 25% do total das compensações
financeiras municipais, em virtude de um fator de “sorte geográfica”: uma costa convexa que, no
prolongamento das linhas ortogonais, engloba a maior parte dos campos do litoral fluminense. AFONSO,
José Roberto Rodrigues; GOBETTI, Sergio Wulff. Rendas do Petróleo no Brasil: Alguns Aspectos Fiscais e
Federativos. In: Revista do BNDES, vol. 15, nº 30, p. 242, nota 20.
643
Em ordem decrescente, os Municípios que em 2010 receberam as maiores parcelas de receitas de
compensações financeiras de petróleo e gás natural são os seguintes: Campos dos Goytacazes/RJ (R$
1.113.102.435); Macaé/RJ (R$ 468.255.278); Rio das Ostras/RJ (R$ 306.474.101); São João da Barra/RJ (R$
209.199.713); Cabo Frio/RJ (R$ 190.129.733); Rio de Janeiro/RJ (R$ 148.541.657); Presidente Kennedy/ES
(R$ 114.386.093); Angra dos Reis/RJ (R$ 97.470.559); Quissamã/RJ (R$ 96.686.803); Casimiro de
Abreu/RJ (R$ 74.309.444); Duque de Caxias/RJ (R$ 70.416.854); Paraty/RJ (R$ 56.340.160); Armação dos
Búzios/RJ (R$ 55.026.525); São Sebastião/SP (R$ 53.576.514); Linhares/ES (R$ 53.084.282); Niterói/RJ
(R$ 49.818.059); Guararema/SP (R$ 45.450.422); Maricá/RJ (R$ 42.767.809); Magé/RJ (R$ 38.606.705); e
Aracruz/ES (R$ 35.836.380). Cf. ZIULKOSKI, Paulo. Royalties de Petróleo e Gás. Disponível em:
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cme/audienciaspublicas/anos-anteriores/2011/13-07-2011-discussao-sobre-a-distribuicao-dos-royalties-do-petroleo-noregime-de-partilha/cnm-paulo. Último acesso em: 16/08/2012.
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Nesse passo, parece oportuno notar que São Francisco de Itabapoana, Município
vizinho a Campos de Goytacazes, recebe apenas R$ 7 milhões, pelo mero fato de não
possuir território em confrontação com campos de petróleo 644.
Se a exploração na camada do pré-sal prosperar, como observa SPRINGER, a
concentração de receitas de compensações financeiras para o Estado do Rio de janeiro
tenderá a se ampliar de forma significativa, uma vez que muitos campos produtores são
confrontantes a municípios do Rio de Janeiro645.
Ainda a propósito da influencia da questão geográfica na concentração regional de
compensações financeiras, cite-se outro exemplo curioso, desta feita referente a Angra dos
Reis. Este Município fluminense, mesmo sem produzir uma gota de petróleo, desponta
como os 8º maior recebedor de compensações financeiras do petróleo e do gás natural no
País646, em virtude de abrigar grande parte da logística de apoio em terra da Petrobrás para
as atividades de exploração da Bacia de Campos647.
Surge, aqui um conflito federativo que compreende disputas entre Municípios
vizinhos pela caracterização como locais de apoio para a exploração de petróleo e gás
natural na plataforma continental, por meio de instalações de embarque e desembarque dos
recursos explorados. Este conflito surge, como seria de se supor, por motivos financeiros e
644

Cf.
ZIULKOSKI,
Paulo.
Royalties
de
Petróleo
e
Gás.
Disponível
em:
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cme/audienciaspublicas/anos-anteriores/2011/13-07-2011-discussao-sobre-a-distribuicao-dos-royalties-do-petroleo-noregime-de-partilha/cnm-paulo. Último acesso em: 16/08/2012.
645
Cf. FREITAS, Paulo Springer de. RENDAS DO PETRÓLEO, QUESTÃO FEDERATIVA E
INSTITUIÇÃO DE FUNDO SOBERANO. Consultoria Legislativa do Senado Federal – Coordenação de
estudos, p. 16. Disponível em: http://www.senado.gov.br/senado/conleg/textos_discussao/TD53PauloSpringer.pdf. Último acesso em: 16/08/2012.
646
Em ordem decrescente, os Municípios que em 2010 receberam as maiores parcelas de receitas de
compensações financeiras de petróleo e gás natural são os seguintes: Campos dos Goytacazes/RJ (R$
1.113.102.435); Macaé/RJ (R$ 468.255.278); Rio das Ostras/RJ (R$ 306.474.101); São João da Barra/RJ (R$
209.199.713); Cabo Frio/RJ (R$ 190.129.733); Rio de Janeiro/RJ (R$ 148.541.657); Presidente Kennedy/ES
(R$ 114.386.093); Angra dos Reis/RJ (R$ 97.470.559); Quissamã/RJ (R$ 96.686.803); Casimiro de
Abreu/RJ (R$ 74.309.444); Duque de Caxias/RJ (R$ 70.416.854); Paraty/RJ (R$ 56.340.160); Armação dos
Búzios/RJ (R$ 55.026.525); São Sebastião/SP (R$ 53.576.514); Linhares/ES (R$ 53.084.282); Niterói/RJ
(R$ 49.818.059); Guararema/SP (R$ 45.450.422); Maricá/RJ (R$ 42.767.809); Magé/RJ (R$ 38.606.705); e
Aracruz/ES (R$ 35.836.380). Cf. ZIULKOSKI, Paulo. Royalties de Petróleo e Gás. Disponível em:
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cme/audienciaspublicas/anos-anteriores/2011/13-07-2011-discussao-sobre-a-distribuicao-dos-royalties-do-petroleo-noregime-de-partilha/cnm-paulo. Último acesso em: 16/08/2012.
647
Cf. AGÊNCIA ESTADO: Angra vira a maior exportadora do país. Estadão. São Paulo, 29 ago. 2010.
Disponível
em:
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia+geral,angra-dos-reis-vira-a-maiorexportadora-do-pais,33381,0.htm. Último acesso em: 16/08/2012.
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políticos, porquanto a legislação, como se viu, considera que os Municípios com tais
instalações teriam direito a receber compensações financeiras648.
A título ilustrativo, mencione-se que a ANP já determinou que fossem excluídos
diversos Municípios do rol de recebedores de royalties do petróleo e do gás natural por
entender que as estruturas neles existentes não se qualificariam como instalações de
embarque e desembarque para os fins de enquadramento legal para recebimento daqueles
royalties. Inconformados com tal decisão, parte dos Municípios afetados ajuizou ações
judiciais e logrou êxito quanto ao deferimento de medidas liminares, as quais
determinaram que os royalties deveriam continuar a ser pagos até que se formasse um
melhor entendimento da matéria por ocasião do julgamento em definitivo da questão649.
Comparando disparidades de renda per capita, SERRA conclui que os cinquenta
municípios que mais recebem rendas petrolíferas, em regra, são aqueles que possuem
orçamentos mais ricos em relação à média nacional. Muitos destes Municípios, como se
observou acima, estão situados na mesma região, em diversos casos sendo territorialmente
contíguos650.
A elevada concentração espacial de receitas públicas em determinadas regiões
petrolíferas no Brasil traz consigo, ainda, a preocupação com o grau de sobrefinanciamento
(i.e., de excesso de receitas transferidas) dos entes federativos que mais se beneficiam de
tais receitas651.
648

Cf. BARBOSA, Décio Hamilton. ANP, Royalties & Liminares. Campos dos Goytacazes/RJ: Boletim de
Difusão das Informações e Promoção do Debate sobre a Distribuição dos Royalties do Petróleo, Ano V, nº
19, Março/2008, p. 9-10.
649
Nesse caso, a maioria dos Municípios tinha instalações do tipo “city gate”, que consiste em trecho de
gasoduto no qual o gás é medido e vendido pelo produtor para a companhia de distribuição de gás. Cf.
BARBOSA, Décio Hamilton. Op. Cit., p. 9-10.
650
Cf. SERRA, Rodrigo. Concentração espacial das rendas petrolíferas e sobrefinanciamento das esferas de
governo locais. In: PIQUET, Rosélia; SERRA, Rodrigo (org.). Petróleo e Região no Brasil: O desafio da
Abundância. Rio de Janeiro: Garamond, 2007, pp. 94-95. Com efeito, 84,1% do total dos royalties são
destinados a Municípios em regiões de Alta Renda ou Dinâmica. Os Municípios de Alta Renda teriam um
PIB per capita anual médio de R$ 12.725,31, o que equivale a 1,67 vezes a média nacional. Os Municípios
beneficiados no rateio dos royalties e nas regiões de alta renda tiveram uma média de PIB per capita de R$
15.927,48, superior à média de todos os Municípios de alta renda. Cf. CRUZ, Bruno de Oliveira; RIBEIRO,
Márcio Bruno. Sobre Maldições e Bençãos: É possível gerir recursos naturais de forma sustentável?
Uma análise sobre os royalties e as compensações financeiras no Brasil, p. 26. Disponível em:
http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/pdf/08_10_29_Royalties.pdf. Último acesso em: 16/08/2012.
651
Cf. BRAGA, Tania Moreira; SERRA, Rodrigo; TERRA, Denise Cunha Tavares. Sobrefinanciamento e
desenvolvimento institucional nos municípios petro-rentistas da Bacia de Campos. In: PIQUET, Rosélia;
SERRA, Rodrigo (org.). Petróleo e Região no Brasil: O desafio da Abundância. Rio de Janeiro:
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Não se trata de problema exclusivamente brasileiro, podendo ser verificado em
outras federações. A propósito, cite-se o Estado do Alasca, nos EUA, cujo orçamento
estadual é menor do que a arrecadação com os royalties do petróleo652.
Uma possível solução para o problema do sobrefinanciamento subnacional, de
acordo com SERRA, seria a adoção de um teto de repasse de compensações financeiras a
Municípios, estabelecido em razão do volume produzido, como ocorre no Estado da
Dakota do Norte, nos EUA653.
Quanto à CFEM e à CFURH, o problema da concentração espacial das
compensações financeiras também se manifesta, embora ele seja consideravelmente menor
(em virtude do escopo das regras de distribuição e do montante inferior das receitas
arrecadadas).
A CFEM, como se viu, é distribuída apenas aos Estados-membros e Municípios
onde ocorre a lavra mineral, não havendo previsão legal específica para o pagamento desta
compensação financeira a Municípios contíguos a áreas de exploração mineral.
Os estados com as maiores arrecadações de CFEM são Minas Gerais e Pará, que no
último semestre de 2011 arrecadaram mais do que 80% de todas as receitas brasileiras,
respondendo respectivamente por 50,9% e 29,8% do total nacional. Na sequência,
estiveram os Estados de Goiás (3,8%), São Paulo (3,1%), Bahia (2,1%), Mato Grosso do
Sul (2,1%) e Amapá (1,2%). Os demais Estados tiveram participação individual inferior a
1% da arrecadação nacional desta modalidade de compensação financeira654.

Garamond, 2007, p. 174; e SERRA, Rodrigo. Concentração espacial das rendas petrolíferas e
sobrefinanciamento das esferas de governo locais. In: PIQUET, Rosélia; SERRA, Rodrigo (org.). Petróleo e
Região no Brasil: O desafio da Abundância. Rio de Janeiro: Garamond, 2007, pp. 78.
652
Cf. MIESZKOWSKI, Peter; TODER, Eric. Taxation of Energy Resources. In: MCLURE JR., Charles E.;
MIESZKOWSKI, Peter. Fiscal Federation and the Taxation of Natural Resources.
Massachusetts/Toronto: Lexington Books, 1983, p. 84-85.
653
Cf. SERRA, Rodrigo. Op. Cit., pp. 96-97.
654
Cf. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL. Informe Mineral. Julho/dezembro
2011. Disponível em: http://www.dnpm.gov.br/mostra_arquivo.asp?IDBancoArquivoArquivo=6950. Último
acesso em: 16/08/2012.
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Essa proeminência dos Estados de Minas Gerais e do Pará no recebimento de
valores da CFEM não causa surpresa, uma vez que eles respondem pela maior parte da
produção de minérios no Brasil655.
No topo do ranking dos dez maiores municípios que mais geraram receitas de
CFEM figuram nove municípios produtores de minério de ferro: Paraupebas (PA) com
aproximadamente 24,2% de toda a CFEM do segundo semestre de 2011, seguido dos
municípios mineiros de Nova Lima (8,0%), Itabira (7,8%), Mariana (6,2%), São Gonçalo
do Rio Abaixo (5,4%), Itabirito (3,8%), Brumadinho (3,6%) e Congonhas (3,5%). Na
sequencia ainda está o município paraense de Canaã dos Carajás, produtor de minério de
cobre, com 1,9% de toda a CFEM nacional656.
No âmbito municipal, a crítica que se apresenta à concentração das receitas da
CFEM em poucos Municípios é que esta concentração resulta em potencial
sobrefinanciamento destes entes federativos, ao passo em que outros Municípios, inclusive
aqueles situados na mesma região e afetados pela mineração, não seriam beneficiados de
modo significativo.
Nesse sentido, como observa HELENILSON CUNHA PONTES, seria recomendável que
a legislação brasileira passasse a adotar, para fins de distribuição das receitas da CFEM, o
conceito de “região mineradora”, contemplando Municípios de uma mesma região que,
mesmo sem atividade de extração mineral em seus respectivos território, também sofreriam
os impactos negativos da mineração657.
Em relação à CFURH e aos royalties de Itaipu, como também já se explicou, são
beneficiários os Estados-membros e Municípios onde haja áreas inundadas pelos
reservatórios das usinas hidrelétricas, bem como aqueles responsáveis pelo “ganho de
655

No caso do Pará, para que se tenha uma ideia da dimensão da produção mineral em seu território, as
receitas de CFEM anualmente transferidas ao Estado representam pouco mais de 1% do valor de tal produção
no mesmo período. Mesmo se somadas as receitas de ICMS, o benefício financeiro auferido pelo Estado do
Pará não chega a superar 2% do valor da produção mineral em seu território. Cf. PONTES, Helenilson
Cunha. Os Royalties e o Pará I. Disponível em: http://www.cunhapontes.com.br/pt/artigos.php. Último
acesso em: 16/08/2012.
656
Cf. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL. Informe Mineral. Julho/dezembro
2011. Disponível em: http://www.dnpm.gov.br/mostra_arquivo.asp?IDBancoArquivoArquivo=6950. Último
acesso em: 16/08/2012.
657
Cf. PONTES, Helenilson Cunha. Os Royalties e o Pará II. Disponível em:
http://www.cunhapontes.com.br/pt/artigos.php. Último acesso em: 16/08/2012.
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energia” (conforme a vazão do rio) e, finalmente, os Municípios em que se localizem as
casas de máquinas de tais usinas.
Em 2012 os valores dessas compensações financeiras, decorrentes da produção de
energia hidrelétrica, foram distribuídos a 709 Municípios, situados em 22 Estados.
Especificamente, 342 Municípios em 6 Estados receberam royalties de Itaipu e 367
Municípios em 21 Estados receberam valores de CFURH658.
Deve-se notar que uma única usina hidrelétrica pode beneficiar vários Municípios
situados no seu entorno, como é o caso de Furnas, que possui 34 cidades às margens de seu
lago artificial de 1.473 km², todas elas beneficiadas com o recebimento de compensações
financeiras 659.
Os Municípios mais beneficiados pela CFURH e pelos royalties de Itaipu
geralmente são de pequeno e médio portes, com economia predominantemente
agroindustrial e níveis de renda razoavelmente altos660.
O problema central do sobrefinanciamento dos entes federativos que mais se
beneficiam das compensações financeiras (especialmente no caso do petróleo e gás
natural), inundados pelo recebimento de compensações financeiras polpudas661, podem se
ver desestimulados a arrecadar receitas próprias662, a promover a diversificação econômica,

658

Como se disse no Capítulo I, No ano de 2011, 92 empresas geradoras de energia hidrelétrica no Brasil,
responsáveis por 174 usinas hidrelétricas e 184 reservatórios, pagaram um total de R$ 2,005 bilhões em
compensações financeiras pelo uso de recursos hídricos no ano de 2011. Desse montante, R$ 1,635 bilhão
referiu-se à CFURH e R$ 370,1 milhões aos royalties de Itaipu. Fonte: site da ANEEL. Os dados constam no
relatório de arrecadação disponível na página da Agência na Internet.
659
Cf. SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Utilização de Royalties e
Compensações Financeiras da Exploração da Energia Hidroelétrica na Promoção do Desenvolvimento
Local, p. 15.
660
Cf. Ibidem., p. 20.
661
A título de exemplo, em Aracaju e Campos dos Goytacazes as receitas de compensações financeiras
representam mais de 60% de seus PIBs. Cf. CRUZ, Bruno de Oliveira; RIBEIRO, Márcio Bruno. Sobre
Maldições e Bençãos: É possível gerir recursos naturais de forma sustentável? Uma análise sobre os
royalties
e
as
compensações
financeiras
no
Brasil,
p.
28.
Disponível
em:
http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/pdf/08_10_29_Royalties.pdf. Último acesso em: 16/08/2012.
662
Como esclarecem AFONSO e GOBETTI, análises empíricas relevam que “a partir de um determinado ponto,
o aumento da receita per capita de royalties implica perda de eficácia tributária, na medida em que os
municípios com elevada renda oriunda do petróleo tendem a relaxar na arrecadação dos tributos próprios”.
Para os autores, esse fenômeno pode ser explicado, de forma intuitiva, pelo desincentivo que os prefeitos das
localidades mais privilegiadas têm em cobrar tributos dos seus cidadãos eleitores, sem realmente precisar de
receitas próprias para executar suas despesas. Cf. AFONSO, José Roberto Rodrigues; GOBETTI, Sergio
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a realizar investimentos, e a gastar com prudência, cenário que induz ao desperdício no
gasto público e prejudica a qualidade da gestão pública e a responsabilidade fiscal663, como
se detalhará no Capítulo III.

2.3.2

O Conflito Federativo entre Entes Produtores e Entes Não Produtores

Como bem anota REGIS FERNANDES

DE

OLIVEIRA, nas federações os conflitos

começam quando cada ente federativo luta pela parcela federativa que entende que deveria
lhe caber664.
Diante dos recursos financeiros arrecadados pela União, instaura-se um conflito
entre aqueles entes, que manipulam as situações de acordo com seus interesses para
equilibrar os pratos da federação. Tem-se aí, os reflexos de uma estrutura de dominação da
União, a quem não convém repartir o “bolo de dinheiro”, para poder atender os pleitos
formulados pelos governador e prefeitos665.
A realidade biopolítica do federalismo fiscal é dissecada pelo Professor Titular de
Direito Financeiro da USP da seguinte forma: “Arrecada-se, pois, o bolo de dinheiro,
Todos ficam de olho nele. Deixemos de lado a nobreza do comportamento de cada
parlamentar, de cada partido, de cada grupo. Não há nobreza. Há conflito. Há desejo” 666.
Esse conflito federativo acirra-se ainda mais diante de dúvidas quanto à
estabilidade das regras de repartição das receitas públicas ou à justiça destas mesmas
regras. Isto porque, como nota HERBST, os atores políticos tendem a adequar suas
estratégias de barganha de acordo com tais percepções667.

Wulff. Rendas do Petróleo no Brasil: Alguns Aspectos Fiscais e Federativos. In: Revista do BNDES, vol.
15, nº 30, 2008, p. 245.
663
Cf. DECAT, Erich. A maldição do Petróleo. In: Desafios do Desenvolvimento, n. 60, 2009, p. 60; e
AFONSO, José Roberto Rodrigues; GOBETTI, Sergio Wulff. Rendas do Petróleo no Brasil: Alguns
Aspectos Fiscais e Federativos. In: Revista do BNDES, vol. 15, nº 30, 2008, p. 236.
664
Cf. OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Gastos Públicos. São Paulo: RT, 2012, p.124.
665
Cf. Ibidem., p.124.
666
Cf. OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Gastos Públicos. São Paulo: RT, 2012, p.124.
667
Cf. HERBST, Jeffrey. The Politics of Revenue Sharing in Resource-Dependent States. United Nations
Univerty, World Institute for Economics Research (UNU/WIDER), Discussion Paper No. 2001/43. Julho
2001, p. 5.
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O principal ponto de conflito reside na forma de repartição – entre a União, os
Estados-membros e os Municípios – às receitas públicas decorrentes dessa riqueza668.
A cobiça federativa dos Estados-membros e Municípios não produtores
intensificou-se na medida do crescimento da relevância das receitas públicas de recursos
naturais no Brasil, especialmente em relação aos royalties do petróleo e do gás natural, cuja
participação no conjunto da receita pública nacional era bastante reduzida à época da
promulgação da Constituição Federal de 1988669.
A propósito, no final da década de 1980, quando o regime legal atual de repartição
federativa daqueles royalties começou a ser delineado, a produção de petróleo brasileira
somava cerca de 200 mil barris diários, menos de 1/3 do volume presente e uma proporção
ainda menor do volume esperado para as próximas décadas do presente século,
considerando-se a exploração da área do pré-sal670.
Com o aumento vertiginoso da produção nacional e do preço do petróleo 671 , a
repartição federativa das receitas de compensações financeiras passou a ocupar papel de
grande destaque nas finanças públicas subnacionais, superando até, para diversos entes
federativos, a relevância de outras fontes tradicionais de custeio das necessidades
públicas672.
As recentes descobertas de imensas reservas de petróleo na área do pré-sal podem
afetar de forma significativa o arranjo da federação brasileira, tanto sob o aspecto de
668

Cf. GOBETTI, Sergio Wulff; PINTO JR., Helder Queiroz; e SARDINHA, Juliana de Carvalho. Brazil. In:
ANDERSON, George (org.). Oil and Gas in Federations. Toronto: Oxford, 2012, p. 61.
669
Cf. AFONSO, José Roberto Rodrigues; GOBETTI, Sergio Wulff. Rendas do Petróleo no Brasil: Alguns
Aspectos Fiscais e Federativos. In: Revista do BNDES, vol. 15, no 30, 2008, p. 237-238.
670
Desde o ano 2000, as receitas dos royalties em questão aumentou mais de 300%. Cf. GOBETTI, Sergio
Wulff; PINTO JR.; Helder Queiroz; e SARDINHA, Juliana de Carvalho. Op. Cit., p. 61.
671
O aumento da produção resultou da flexibilização do monopólio da Petrobrás, dos investimentos em
tecnologia e das descobertas de novas jazidas. Cf. GUTMAN, José. Participações Governamentais: passado,
presente e futuro. In: PIQUET, Rosélia; SERRA, Rodrigo (org.). Petróleo e Região no Brasil: O desafio da
Abundância. Rio de Janeiro: Garamond, 2007, p. 72; e PONTES, Carla. Royalties: ameaças ao atual
padrão de distribuição. Campos dos Goytacazes/RJ: Boletim de Difusão das Informações e Promoção do
Debate sobre a Distribuição dos Royalties do Petróleo, Ano III, nº 11, Março/2006, p.8.
672
A título de comparação, em 1998 o somatório de royalties e participações especiais distribuídos ao setor
público (União, estados e municípios) foi de 0,03% do PIB daquele ano; em 2008, essa proporção chegou a
0,75% do PIB. Cf. AFONSO, José Roberto, PACHECO DE CASTRO, Kleber. Tributação do Setor de
Petróleo: Evolução e Perspectivas. Texto para Discussão nº 12 da ESAF. Brasília; ESAF, 2010, p. 15. Cf.
Tb. AFONSO, José Roberto Rodrigues; GOBETTI, Sergio Wulff. Rendas do Petróleo no Brasil: Alguns
Aspectos Fiscais e Federativos. In: Revista do BNDES, vol. 15, no 30, 2008, p. 234.
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finanças públicas quanto sob o aspecto político, tendo por essa razão gerado cobiça e
intensos conflitos entres os entes federativos673.
Não se trata de fenômeno endêmico ao Brasil. À semelhança do que se observa
aqui, em outras federações o crescimento exponencial das receitas de recursos naturais –
especialmente no caso do petróleo – costuma acirrar as disputas sobre a alocação
intergovernamental das receitas de royalties, tanto entre o governo federal e os governos
subnacionais quanto entre as regiões produtoras e as não produtoras674.
No contexto do supracitado conflito federativo brasileiro, enfrentam-se os
representantes políticos de unidades federativas “produtoras” (i.e., aquelas onde se
localizam as reservas de recursos naturais, que sejam confrontantes com estas reservas ou
que tenham estruturas de apoio para a exploração de tais reservas) e as demais.
Os entes produtores, exercendo forte e intransigente pressão política nos debates
nacionais, conclamam para si a manutenção do status quo da repartição federativa das
compensações financeiras, a qual, como se explicou acima, acaba por beneficiá-los. Os
demais entes procuram mudar as regras do jogo, desejosos de obter para si uma parcela
maior das benesses políticas e financeiras que são inerentes a tais receitas675.
Novamente, cabe lembrar que essa disputa ganha contornos mais dramáticos no
âmbito das receitas da reserva do pré-sal, tendo em vista o imenso potencial arrecadatório
que lhe é inerente. Quanto mais se concretizarem o potencial e a viabilidade de exploração
das novas reservas, mais as contradições federativas tenderão a aflorar disputa entre
interesses, recursos financeiros e poder676.
Assim, de um lado, os governadores do Rio de Janeiro e do Espírito Santo
reivindicam para seus governos um “direito natural” sobre as reservas do pré-sal e
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Cf. GOBETTI, Sergio Wulff; PINTO JR., Helder Queiroz; e SARDINHA, Juliana de Carvalho. Brazil. In:
ANDERSON, George (org.). Oil and Gas in Federations. Toronto: Oxford, 2012, p. 61.
674
Cf. BOADWAY, Robin; FLATTERS, Frank. Efficiency, Equity and the Allocation of Resource Rents. In:
MCLURE JR., Charles E.; MIESZKOWSKI, Peter. Fiscal Federation and the Taxation of Natural
Resources. Massachusetts/Toronto: Lexington Books, 1983, p. 99.
675
Cf. AFONSO, José Roberto Rodrigues; GOBETTI, Sergio Wulff. Rendas do Petróleo no Brasil: Alguns
Aspectos Fiscais e Federativos. In: Revista do BNDES, vol. 15, no 30, 2008, p. 233.
676
Cf. Ibidem. , p. 233.
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defendem a manutenção das regras atuais de repartição federativa das compensações
financeiras, com base na argumentação de que tais reservas estariam localizadas em região
lindeira aos territórios dos respectivos Estados-membros, em que pese a distância de
160km entre a costa e os recursos a serem explorados677.
De outro lado, um grande número de governadores de outros Estados-membros,
contra-argumentando que se trata de riqueza “de todo o povo brasileiro”, exercem sua
própria parcela pressão política para que se promovam alterações na distribuição federativa
das compensações financeiras, de modo a aumentar o quinhão a ser alocado às unidades
federativas não produtoras678.
As diversas fragilidades citadas quanto à distribuição federativa das compensações
financeiras, aliadas aos interesses dos governos subnacionais que se consideram
prejudicados, delimitam o cenário ideal para o surgimento de diversos projetos de lei que
pretendem modificar tal distribuição679.
Atualmente, há nada menos do que 29 projetos de lei em curso no Congresso
Nacional que tencionam a modificação da proporção utilizada para a distribuição, entre os
entes federativos, dos royalties pagos pela exploração de petróleo. Na maioria desses
projetos 680 , visualiza-se aquele claro embate federativo entre Estados e Município
produtores contra os não produtores, em que, como se explicou, os primeiros buscam a
manutenção do regime atual de partilha enquanto os demais procuram participar desta
importante fonte de receita pública681.

Cf. GOBETTI, Sergio Wulff; PINTO JR., Helder Queiroz; e SARDINHA, Juliana de Carvalho. Brazil.
In: ANDERSON, George (org.). Oil and Gas in Federations. Toronto: Oxford, 2012, p. 62.
678
Cf. Ibidem, p. 63.
679
As muitas ideias sobre o que fazer com os royalties. Campos dos Goytacazes/RJ: Boletim de Difusão
das Informações e Promoção do Debate sobre a Distribuição dos Royalties do Petróleo, Ano I, nº 3,
Março/2004, p.8.
680
Outras propostas de reforma legislativa pretendem vincular os royalties a determinadas destinações
específicas (nesse sentido, cf. PL 4.767/2005; PL 3.174/2008; PL 4.056/2012; e PL 3.531/2012) ou modificar
e racionalizar a partilha, nos moldes federativos em que se encontra (nesse sentido, cf. PL 1.636/2003; PL
2.117/2007; e PL 2137/2007).
681
Em relação aos projetos de lei com repercussão federativa no âmbito das compensações financeiras do
petróleo e do gás natural, merecem destaque os seguintes: (i) PL 1.618/2003; (ii) PL 4.887/2005; (iii) PL
299/2007; (iv) PL 5354/2009; (v) PL 8.051/2010; (vi) PL 1.896/2011; (vii) PL 2.565/2011; e (viii) PL
3.106/2012. No que concerne à CFURH, citem-se o PL 1.181/11 e o PL 5.287/09. Finalmente, quanto à
CFEM, vejam-se o PL 1651/11, o PL 6621/09 e o PL 1108/11.
677
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Esse embate foi escancarado de forma emblemática com a aprovação da
“Emenda Ibsen-Simon”682 pelo Congresso Nacional em 2010, no âmbito da deliberação
sobre a legislação do pré-sal.
Essa proposta promoveria, se entrasse em vigor, a mais abrangente mudança na
forma de distribuição federativa das compensações financeiras nas últimas duas décadas,
por meio da repartição destas compensações com todos os entes da Federação683.
Não obstante, como se anteviu no Capítulo I, o então Presidente da República, Luiz
Inácio Lula da Silva, ao sancionar o Projeto de Lei no 5.940/09 (no 7/10 no Senado
Federal), que deu origem à Lei n° 12.351/10, vetou os dispositivos que modificariam a
repartição federativa das compensações financeiras do petróleo e do gás natural.
Um dos dispositivos vetados, o art. 64, previa que, ressalvada a participação da
União, bem como a destinação direcionada aos Municípios que sejam afetados pelas
operações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural, a parcela restante dos
royalties e participações especiais oriunda dos contratos de partilha de produção ou de
concessão de que trata a Lei n° 9.478/1998, quando a lavra ocorresse na plataforma
continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, seria dividida entre Estados,
Distrito Federal e Municípios da seguinte forma:
(i)

50% para a constituição de fundo especial a ser distribuído entre todos
os Estados e Distrito Federal, de acordo com os critérios de repartição
do Fundo de Participação dos Estados – FPE;

(ii)

50% para a constituição de fundo especial a ser distribuído entre todos
os Município, de acordo com os critérios de repartição do Fundo de
Participação dos Municípios – FPM.

682

A “Emenda Ibsen Pinheiro” consiste na emenda 387, de autoria dos Deputados Ibsen Pinheiro (PMDBRS) e Humberto Souto (PPS-MG), ao projeto de lei que versava sobre a exploração da área do pré-sal. A
“Emenda Simon” refere-se à (Emenda nº 24 ao Projeto de Lei da Câmara nº 7/10), de autoria do Senador
Pedro Simon (PMDB-RS).
683
Cf. MENEZES, Vitor. Tudo ao mesmo tempo agora. Campos dos Goytacazes/RJ: Boletim de Difusão
das Informações e Promoção do Debate sobre a Distribuição dos Royalties do Petróleo, Ano VII, nº 27,
Março/2010, p.2-4.
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O parágrafo 1º do artigo vetado previa, ainda, que a União compensaria, com
recursos oriundos de sua parcela em royalties e participações especiais, bem como do que
lhe couber em lucro em óleo, tanto no regime de concessão quanto no regime de partilha
de produção, os Estados e Municípios que sofressem redução de suas receitas em virtude
desta Lei, até que estas viessem a se recompor mediante o aumento de produção de
petróleo no mar.
Nesse passo, até o advento de novas regras para a repartição federativa das
compensações federativas fundadas na exploração de petróleo na área do pré-sal, parece
correto afirmar remanescem vigentes os critérios de repartição acima apresentados para a
exploração nas demais áreas de petróleo e gás natural.
A fundamentação do veto considerou que o dispositivo acima citado, na forma
como fora redigido, não traria dados imprescindíveis ao cálculo da parte a ser repartida
entre os entes da Federação. Isto porque não teria sido estabelecida a fórmula ou a alíquota
para obtenção do montante total dos recursos provenientes dos royalties, tampouco teria
sido fixado o percentual destes valores que corresponderia à participação da União nem,
consequentemente, o percentual que seria destinado aos Estados-membros, Distrito Federal
e Municípios. Ainda segundo a mensagem de veto, a proposta também não deixaria claro
se as regras para a divisão dos recursos se restringiriam aos contratos futuros ou se seriam
aplicáveis aos já em vigor, bem como não teria adotado critério para a compensação de
receitas aos Estados e Municípios pela União, hipóteses que poderiam levar a “uma alta
litigiosidade entre os diversos atores”684.
Ainda que fundamentado em termos técnicos, esse veto, parece correto reconhecer,
foi impulsionado por forte pressão política de entes que sofreriam reduções de recebimento
de compensações financeiras de petróleo e gás natural com a novas regras.
Essa pressão foi especialmente exercida pelos governadores do Estado do Rio de
Janeiro (cujas receitas seriam reduzidas em cerca de R$ 7,5 bilhões por ano), Espírito

684

Cf. Mensagem de Veto nº 707, de 22 de Dezembro de 2010.
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Santo (com perda de arrecadação anual da ordem de cerca de R$ 500 milhões) 685 e São
Paulo (com semelhante redução de cerca de R$ 2 bilhões)686.
Diversas prefeituras, especialmente de cidades costeiras daqueles Estadosmembros, também se mobilizaram no mesmo sentido, tentando preservas suas receitas de
compensações financeiras do petróleo e do gás natural687.

Como advertem AFONSO e GOBETTI, quanto mais cedo as contradições
federativas entre entes produtores e não produtores – e as consequentes disputas de poder e
recursos financeiros – “forem explicitadas, discutidas e enfrentadas no campo das
instituições democráticas, mais curto será o atalho para buscar soluções que equacionem
minimamente os interesses divergentes” 688.
Nesse espírito, tendo em vista o que se expôs até aqui, passaremos a discutir no
próximo subitem os fundamentos de uma nova repartição federativa para as receitas de
compensações financeiras no Brasil.

2.3.3

Em Busca de uma Nova Repartição Federativa das Compensações
Financeiras

Consoante se explicou no subitem anterior, no feroz debate federativo que tem sido
travado no Brasil os entes produtores defendem a manutenção das regras atuais de
repartição federativa das compensações financeiras, uma vez que estas os beneficiam de
forma evidente. Os demais entes, de outra parte, reivindicam a adoção de alterações
685

Cf. RODRIGUES, Alexandre. Emenda Simon empurra Lula ao veto. Estadão, São Paulo, 12 jun. 2010.
Economia. Disponível em: http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,emenda-simon-empurra-lula-aoveto-diz-hartung,565470,0.htm
686
Cf. ANDRADE, Renato. AGÊNCIA ESTADO. Emenda Ibsen pode tirar R$ 2 bilhões de São Paulo.
Estadão,
São
Paulo,
24
mar.
2010.
Economia.
Disponível
em:
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia,emenda-ibsen-pode-tirar-r-2-bi-de-sp,10440,0.htm
687
Cf. A título de exemplo, estima-se que o a cidade de Campos dos Goytacazes teria o orçamento anual
reduzido de R$ 838 mi para R$ 1,5 mi. Cf. PAMPLONA, Nicola. Municípios do Rio pressionam contra
mudança de royalties. Estadão, Rio de Janeiro, 10 mar. 2010. Cf. tb. MENEZES, Vitor. Tudo ao mesmo
tempo agora. Campos dos Goytacazes/RJ: Boletim de Difusão das Informações e Promoção do Debate sobre
a Distribuição dos Royalties do Petróleo, Ano VII, nº 27, Março/2010, p.2-4.
688
Cf. AFONSO, José Roberto Rodrigues, GOBETTI; Sergio Wulff. Rendas do Petróleo no Brasil: Alguns
Aspectos Fiscais e Federativos. In: Revista do BNDES, vol. 15, no 30, 2008, p. 233.
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legislativas que promovam alterações na distribuição federativa de tais receitas, de modo a
aumentar a parcela a ser alocada às unidades federativas não produtoras.
Os principais argumentos 689 pela manutenção das atuais regras de repartição
federativa das receitas de recursos naturais, em benefício dos entes produtores, podem ser
sintetizados da seguinte forma:
(i)

O parágrafo 1º do art. 20 da Constituição Federal de 1988, ao empregar o
termo “respectivo território”, conferiria apenas aos entes produtores o
direito de recebimento de compensações financeiras;

(ii)

Esse dispositivo constitucional não preveria explicitamente critérios de
equalização fiscal para as compensações financeiras;

(iii)

A exploração de recursos naturais traz danos ambientais e socioeconômicos
que se concentram no território dos entes produtores;

(iv)

Mudar as regras do jogo frustraria as legítimas expectativas dos entes
produtores quanto à arrecadação de compensações financeiras no futuro;

O primeiro argumento, como se apontou, é o de que o parágrafo 1º do art. 20 da
Constituição Federal de 1988 refere-se à participação no resultado ou compensação
financeira pela exploração de recursos “no respectivo território”.
A compreensão da expressão “no respectivo território”, utilizado no artigo
constitucional em tela, como explica REGIS FERNANDES

DE

OLIVEIRA, é comumente

utilizada por aqueles que defendem o direito dos entes federativos produtores ao
recebimento da maior parcela das compensações financeiras690.

689

Outro possível argumento, cuja análise detalhada fugiria ao escopo desta tese, consiste na defesa de que as
compensações financeiras teriam como propósito repor as perdas de arrecadação tributária dos entes
produtores, notadamente quanto ao ICMS sobre combustíveis e energia elétrica (cujo regime de incidência
adota, excepcionalmente, um critério de destino). Cf., nesse sentido, BARROSO, Luiz. Roberto.
Federalismo, Isonomia e Segurança Jurídica: Inconstitucionalidade das Alterações na Distribuição de
Royalties
do
Petróleo,
2010,
p.
15.
Disponível
em
http://www.migalhas.com.br/arquivo_artigo/art20100708-01.pdf. Cf. tb. o voto do Ministro Nelson Jobim no
RE 198088/SP j. 16.05.2000. Rel. Min. Ilmar Galvão, em que ele relata os antecedentes históricos das
compensações financeiras, no escopo das discussões da Assembleia Constituinte, para justificar posição
semelhante.
690
Cf. OLIVEIRA, Regis Fernandes de . Curso de Direito Financeiro. 4. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2011, p. 270.
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O raciocínio, para tal defesa, seria o de que, caso todos os Estados e Municípios
tivessem o mesmo direito a receber compensações financeiras, o local da atividade seria
irrelevante e a redação constitucional não teria sentido nem razão em si própria. Com base
na regra interpretativa de que a norma não traz em si termos inúteis, a conclusão deveria
ser a de que apenas tais entes teriam direito àquele recebimento691.
Esse raciocínio, conforme entendemos, merece ser criticado. A redação literal do
dispositivo em tela não esclarece, por si só, o quinhão que deverá ser distribuído a cada
ente, cabendo essa tarefa, como se disse no Capítulo I, ao legislador ordinário.
Assim, vê-se que não há como pretender maior recebimento de royalties a
determinados entes da Federação com base meramente na leitura do o parágrafo 1º do art.
20 da Constituição Federal de 1988. A Constituição garante o recebimento de receitas para
os federativos em cujo território está a reserva de recurso natural explorado, mas não lhes
dá qualquer exclusividade692.
O segundo argumento consiste na afirmação de que a utilização de critérios
socioeconômicos não seria adequada em todo e qualquer contexto. Desse modo, o
dispositivo constitucional acima referido, por prever expressamente apenas o critério de
distribuição territorial (aos entes produtores), exigiria que se considerasse antagônico
qualquer critério de equalização fiscal para a distribuição das receitas de compensações
financeiras693.
Entendemos que essa posição também merece críticas. Ainda que a utilização de
critérios socioeconômicos (como os de equalização fiscal) não seja, de fato, adequada – e
até mesmo necessária – em todas as circunstâncias, parece correto afirmar que no contexto
de políticas públicas tão relevantes para a redução das desigualdades da federação
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Cf. BARROSO, Luiz. Roberto. Federalismo, Isonomia e Segurança Jurídica: Inconstitucionalidade
das Alterações na Distribuição de Royalties do Petróleo, 2010, p. 12. Disponível em
http://www.migalhas.com.br/arquivo_artigo/art20100708-01.pdf
692
Cf. OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de Direito Financeiro. 4. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2006. v. 1. p. 271.
693
Cf. BARROSO, Luiz. Roberto. Federalismo, Isonomia e Segurança Jurídica: Inconstitucionalidade
das Alterações na Distribuição de Royalties do Petróleo, 2010, p. 21. Disponível em
http://www.migalhas.com.br/arquivo_artigo/art20100708-01.pdf. Último acesso em: 16/08/2012.
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brasileira quanto as transferências intergovernamentais, especialmente as de receitas de
compensações financeiras, tais critérios simplesmente não podem ser ignorados.
Nesse passo, com fundamento no princípio da redução das desigualdades sociais e
entre regiões (art. 3, II, da Constituição Federal de 1988), a repartição federativa das
compensações financeiras deve ser pautada – ao menos em parte – por critérios de
equalização fiscal, de acordo com a discussão desenvolvida ao longo deste Capítulo.
Há que se lembrar, contudo, que a distribuição atual de receitas de compensações
financeiras a todos os entes federativos, por meio do chamado Fundo Especial (que será
examinado em detalhes no Capítulo III), adota os mesmos os critérios atuais de repartição
das receitas do FPE e do FPM, os quais, como se explicará no referido capítulo, revelam-se
inadequados a tais objetivos de equalização.
Devem-se, portanto, adotar critérios apropriados para a consecução dos objetivos
de equalização fiscal694 na distribuição das receitas de compensações financeiras entre os
entes da federação brasileira.
O terceiro argumento pela manutenção das regras atuais, como se viu, consiste na
alegação a exploração de recursos naturais traz danos ambientais e socioeconômicos que se
concentram no território dos entes produtores.
Com base nesse argumento, as compensações financeiras teriam a natureza
exclusiva de indenização, fundada nos ônus dos riscos e custos ambientais e sociais
causados pela exploração de recursos naturais situados no território do ente federativo695.
Certamente, não há como negar que a exploração de recursos naturais causa danos
aos entes federativos em cujos territórios ela é conduzida, como já observamos neste
mesmo Capítulo, ao discutir os danos de ordem ambiental e de adensamento populacional
694

Para considerações detalhadas sobre os critérios de equalização fiscal, cf. RUBINSTEIN, Flávio.
Promoção da equidade interjurisdicional no federalismo fiscal brasileiro: o papel dos fundos de participação.
In: CONTO, José Mauricio; SCAFF, Fernando Facury; BRAGA, Carlos Eduardo Faraco (orgs.).
FEDERALISMO FISCAL – Questões Contemporâneas. Conceito, 2012, p. 260-266.
695
Cf. BARROSO, Luiz. Roberto. Federalismo, Isonomia e Segurança Jurídica: Inconstitucionalidade
das Alterações na Distribuição de Royalties do Petróleo, 2010, p. 18. Disponível em
http://www.migalhas.com.br/arquivo_artigo/art20100708-01.pdf.
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frequentemente constatados nesse contexto. Não obstante, esse argumento merece ser
analisado com mais cuidado.
Caso se tratasse de indenização, parece correto afirmar que se faria necessário
mensurar os ônus causados aos governos subnacionais, para que eles pudessem ser então
ressarcidos.
Não se encontra na legislação aplicável, contudo, qualquer critério explícito de
mensuração de tais ônus696, com a possível exceção da identificação de áreas alagadas para
fins de cálculo da CFURH.
Ter-se-ia-se aqui, essencialmente, um problema econômico de externalidades
negativas, i.e., de potenciais custos (no caso, ambientais e socioeconômicos) causados por
determinada ação (no caso, a exploração de recursos naturais), os quais não são totalmente
suportados por quem os gera (no caso, as empresas exploradoras de tais recursos).
Não obstante, no âmbito da distribuição pátria das receitas de compensações
financeiras a aplicação da lógica compensatória de externalidades – como o adensamento
urbano, por exemplo – apresentaria fragilidades incontornáveis697.
Como se disse acima, em diversos casos os impactos negativos de ordem ambiental
e socioeconômica são sofridos por entes federativos diversos daqueles nos quais se situam
as reservas de recursos naturais exploradas698.
Há inclusive hipóteses previstas em lei, para o pagamento de compensações
financeiras, que apresentam vínculo extremamente tênue e improvável com danos
ambientais, com é o caso das participações especiais devidas a Municípios que se situam a
696

Essa mensuração, em todo caso, mostrar-se-ia complexa, com destaque para o problema fundamental de
identificação, ex-ante, toda a extensão dos impactos que determinada ação de exploração de recursos naturais
provocará. Cf. FREITAS, Paulo Springer de. RENDAS DO PETRÓLEO, QUESTÃO FEDERATIVA E
INSTITUIÇÃO DE FUNDO SOBERANO. Consultoria Legislativa do Senado Federal – Coordenação de
estudos, p. 28. Disponível em: http://www.senado.gov.br/senado/conleg/textos_discussao/TD53PauloSpringer.pdf. Último acesso em: 16/08/2012.
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Cf. SERRA, Rodrigo Valente; FERNANDES, Ana Cristina. A distribuição dos Royalties Petrolíferos no
Brasil e os Riscos de sua “Financeirização”. In: Revista de Direito Econômico, nº 11, 2005, p. 30-31.
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Cf. PONTES, Helenilson Cunha. Os Royalties e o Pará II. Disponível em:
http://www.cunhapontes.com.br/pt/artigos.php. Último acesso em: 16/08/2012.
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quilômetros de distância das reservas de petróleo e gás natural da plataforma
continental699.
Tampouco parece servir de justificativa o fato de que, nesse casos, as atividades de
embarque e desembarque situam-se em terra, uma vez que não há correlação direta entre a
existência destas estruturas e o recebimento de compensações financeiras. A título de
exemplo, no caso do Rio de Janeiro a maior estrutura de apoio à produção encontra-se em
Macaé, mas é o município de Campos dos Goitacazes que recebe o maior volume de
compensações financeiras. Desta forma, pode-se notar que o atual critério de distribuição,
que privilegia o Município confrontante, não seria adequado para o objetivo de
compensação pela maior demanda por serviços públicos700.
Aliás, como observa BROSIO, pode-se identificar uma recente tendência de
distribuição federativa de receitas advindas da exploração de petróleo offshore, como no
caso do Canadá, da Austrália e da Itália, além do próprio exemplo brasileiro. Para o autor,
como nestes casos não existiria quase nenhuma externalidade aos governos subnacionais,
que devem financiar poucos custos relacionados à infraestrutura, restaria demonstrada a
intensidade da pressão política dessas unidades subnacionais e a dificuldade de superá-las.
701

Também em relação ao aspecto dos ônus socioeconômicos as compensações
financeiras não parecem configurar instrumentos adequados ao ressarcimento dos entes
federativos.
Ainda que o impacto socioeconômico (decorrente da maior demanda por serviços
públicos) aumente com a exploração de recursos naturais, o aumento tenderá a ter menor
proporção do que esta exploração,. Isto porque há economias de escala tanto na atividade
econômica em questão (o que implica que o número de trabalhadores – ou seja, potenciais
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Cf. AFONSO, José Roberto Rodrigues; GOBETTI, Sergio Wulff. Rendas do Petróleo no Brasil: Alguns
Aspectos Fiscais e Federativos. In: Revista do BNDES, vol. 15, no 30, 2008, p. 237-238.
700
Cf. FREITAS, Paulo Springer de. RENDAS DO PETRÓLEO, QUESTÃO FEDERATIVA E
INSTITUIÇÃO DE FUNDO SOBERANO. Consultoria Legislativa do Senado Federal – Coordenação de
estudos, p. 28. Disponível em: http://www.senado.gov.br/senado/conleg/textos_discussao/TD53PauloSpringer.pdf. Último acesso em: 16/08/2012.
701
Cf. BROSIO, Giorgio. Oil Revenue and Fiscal Federalism. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando;
FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing Countries.
Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p.257-258.
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demandantes – por unidade de recurso natural explorado diminua quando a produção
aumente), quanto na oferta dos serviços públicos (e.g., uma estrada para o tráfego de mil
veículos custa pouco mais do que uma onde trafegam dez mil). Não se pode esquecer,
também, que boa parte da infraestrutura construída para auxiliar a exploração de recursos
naturais, como a modernização de portos e a construção de estradas, é financiada pelo
governo
federal ou pelas próprias empresas exploradoras, em especial a Petrobrás 702.
Outro ponto relevante consiste na constatação empírica de que, em muitas regiões,
a exploração de recursos naturais gera acréscimos de receitas públicas (tanto de
compensações financeiras quanto de tributos703) que superam os custos de infraestrutura e
prestação de serviços públicos.
Ademais, fossem as compensações financeiras instrumentos adequados para
compensar externalidades, qualquer atividade geradora de externalidades deveria justificar
o pagamento de compensações semelhantes aos entes afetados 704 (e.g., a instalação de
presídios).
Vale, ainda nesse ponto, retomar as discussões do Capítulo I acerca da natureza
jurídica das compensações financeiras.
Essas receitas públicas, como se disse naquela oportunidade, não têm natureza
jurídica indenizatória. Ainda que elas indiretamente compensem potenciais danos
ambientais e socioeconômicos dos entes em que se localizam as reservas de recursos
naturais, tais receitas públicas, qualificadas como receitas originárias, visam a compensar
os entes da federação pela exploração do patrimônio público pelo particular.
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Cf. FREITAS, Paulo Springer de. Op. Cit., p. 10; e 29. Disponível em:
http://www.senado.gov.br/senado/conleg/textos_discussao/TD53-PauloSpringer.pdf. Último acesso em:
16/08/2012.
703
A exploração de recursos naturais, ao pagar salários e atrair outras atividades econômicas para as regiões
produtoras, permite um aumento da arrecadação de outras receitas tributárias. Cf. FREITAS, Paulo Springer
de. RENDAS DO PETRÓLEO, QUESTÃO FEDERATIVA E INSTITUIÇÃO DE FUNDO
SOBERANO. Consultoria Legislativa do Senado Federal – Coordenação de estudos, p. 29. Disponível em:
http://www.senado.gov.br/senado/conleg/textos_discussao/TD53-PauloSpringer.pdf. Último acesso em:

16/08/2012
704

Cf. SERRA, Rodrigo Valente; FERNANDES, Ana Cristina. A distribuição dos Royalties Petrolíferos no
Brasil e os Riscos de sua “Financeirização”. In: Revista de Direito Econômico, nº 11, 2005, p. 30-31.
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No caso dos entes subnacionais, que por óbvio não têm, no direito brasileiro,
titularidade sobre os recursos naturais em questão, essa compensação dar-se-ia em virtude
justamente da “perda” dos bens que se situam em seus territórios, bem como com
fundamento na redistribuição de riqueza exigida pelo federalismo cooperativo.
Repita-se que não se está negando que as atividades de exploração de recursos
naturais podem gerar ônus significativos aos entes federativos afetados. Parece correto
afirmar, contudo, que estes ônus seriam compensados de modo mais apropriado por
instrumentos de natureza verdadeiramente indenizatória, como, por exemplo, a
compensação ambiental do SNUC (prevista no art. 36 da Lei nº 9.985/00 e no Decreto nº
4.340/02)705 ou seguros privados contratados pelas próprias empresas exploradoras706.
Se houver danos a serem reparados, por ocasião da exploração de recursos naturais,
parece correto afirmar que eles precisarão ser mensurados, de modo a permitir a
quantificação da reparação justa.
As considerações acima não devem ser tomadas como uma defesa da eliminação da
distribuição de maiores parcelas de receitas de compensações financeiras aos Estadosmembros e Municípios produtores. Apenas consideramos que os fundamentos e os
parâmetros desta prática devem ser revistos.
Entendemos que os Estados-membros e Municípios produtores fazem jus a
recebimentos diferenciados de compensações financeiras, não como um instrumento
indenização na condição de critério primordial, mas como compensação pela “perda” de
recursos naturais e, apenas de modo secundário – e ainda que imperfeito – pelos ônus
ambientais e socioeconômicos causados.
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Trata-se de mecanismo financeiro que tem como objetivo contrabalançar os impactos ambientais
ocorridos ou previstos no processo de licenciamento ambiental, nos casos de impossibilidade de mitigação de
tais impactos, devendo o pagamento ser realizado pelos empreendedores. Cf. Nesse sentido, cf. FARIA, Ivan
Dutra. Compensação ambiental: os Fundamentos e as Normas; A Gestão e os Conflitos. Consultoria
Legislativa do Senado Federal – Coordenação de estudos. p. 70. Disponível em:
http://www.senado.gov.br/senado/conleg/textos_discussao/TD43-IvanDutraFaria.pdf. Último acesso em:
16/08/2012.
706
Cf. FREITAS, Paulo Springer de. RENDAS DO PETRÓLEO, QUESTÃO FEDERATIVA E
INSTITUIÇÃO DE FUNDO SOBERANO. Consultoria Legislativa do Senado Federal – Coordenação de
estudos, p. 10. Disponível em: http://www.senado.gov.br/senado/conleg/textos_discussao/TD53PauloSpringer.pdf. Último acesso em: 16/08/2012.

195

Assim, entendemos que merecem ser objeto de futuros estudos novos parâmetros
de distribuição federativa das compensações financeiras 707. Estes novos critérios devem
visar a equilibrar o legítimo direito de recebimentos diferenciados por parte dos Estadosmembros e Municípios produtores com a necessidade premente de promoção do
federalismo cooperativo e das reduções das desigualdades entre regiões 708 , o que
demandará uma ampliação das parcelas distribuídas aos entes não produtores.
A revisão de critérios deve abranger tanto aqueles aplicáveis à distribuição de
receitas para os entes produtores quanto para os não produtores.
No caso dos entes produtores merecem ser repensados os critérios que privilegiam
uma parcela ínfima de Municípios e causam problemas graves de sobrefinanciamento,
especialmente quanto às participações especiais do petróleo e do gás natural e, no âmbito
da CFEM, à identificação das regiões produtoras de minérios (nas hipóteses de exploração
mineral que atinja mais de um Município).
Já no caso dos entes não produtores, parece correto afirmar que as parcelas das
receitas do Fundo Especial devem ser incrementadas, bem como efetuada uma revisão dos
critérios adotados para tal finalidade, de acordo com o que se disse anteriormente quanto à
promoção da equalização fiscal. Adicionalmente, a gestão do fundo seria beneficiada caso
se adotassem parâmetros de poupança intergeracional para a distribuição dos recursos aos
entes beneficiários.
Também devem ser ampliadas as fontes de recursos desse fundo, especialmente por
meio da inclusão de parte das receitas da CFEM e das compensações financeiras pela
exploração de recursos hídricos para a geração de energia.
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Em sentido contrário, cf. IRES, Adilson Rodrigues. Breve Ensaio sobre as Participações Governamentais
nas Atividades de Exploração e Extração de Petróleo. In: CARNEIRO, Daniel Dix; PEIXOTO, Marcelo
Magalhães (orgs.). Aspectos Tributários Relacionados à Industria do Petróleo e Gás. São Paulo: MP,
2011, p. 95-98. Este autor entende que a adoção de novas medidas que promovam a partilha federativa dos
royalties violaria per se o principio da isonomia na medida em que remuneraria Estados que “não sofrerão os
prejuízos causados pela exploração”. Assim, para tal autor, um critério de justiça distributiva deve compensar
as unidades da federação que perderam riquezas com a exploração dos recursos, de modo que a manutenção
do regime atual de compensações garantiria a estabilidade econômica dos Estados e Municípios produtores.
708
Cf. BERCOVICI, Gilberto. Direito Econômico do Petróleo e dos Recursos Minerais. São Paulo:
Quartier Latin, 2011, p. 344.
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Não deve haver, de outra parte, a previsão de distribuição direta para Estados e
Municípios não produtores, mas apenas mediante participação indireta, por meio do
referido fundo.
A depender dos critérios adotados e da forma de implementação das mudança, o
federalismo cooperativo brasileiro poderia ser fortalecido, transformando os recursos
naturais de “solventes” em “cola” federativa.
Essas ponderações, conforme entendemos, poderiam mitigar o quarto argumento
acima apontado, qual seja, o das preocupações de frustração de legítimas expectativas dos
entes produtores, quanto aos efeitos (especialmente sobre a arrecadação futura de receitas)
de uma interrupção abrupta da tradição normativa da distribuição das compensações
financeiras709.
Com efeito, retomando esse argumento, uma mudança abrupta nas atuais regras de
repartição seja conveniente ou mesmo necessária. A legítima expectativa deve, de fato, ser
protegida no direito financeiro, como já defendemos em outra oportunidade710.
Consideramos que deve ser avaliado um regime de transição. qualquer tentativa de
reforma, ao contrário das discussões hodiernas sobre esse tema que têm sido travadas no
Congresso Nacional, deveria prever uma escala de implementação gradativa, com regras
de transição que promovessem a cooperação e o consenso federativos.
Também se poderia avaliar a conveniência de adoção de um sistema de critérios de
distribuição de receitas de compensações financeiras que tivesse um dispositivo com
vigência determinada (“sunset clause”), requerendo revisões periódicas e renovação da
autorização legislativa do parlamento brasileiro, a fim de promover uma avaliação regular
e periódica para o aperfeiçoamento do sistema711.
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Cf. BARROSO, Luiz. Roberto. Federalismo, Isonomia e Segurança Jurídica: Inconstitucionalidade
das Alterações na Distribuição de Royalties do Petróleo, 2010, p. 25. Disponível em
http://www.migalhas.com.br/arquivo_artigo/art20100708-01.pdf.
710
Cf. RUBINSTEIN, Flávio. Boa-Fé Objetiva do Direito Financeiro e Tributário- Série doutrina
Tributária. Vol III. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 207 ss.
711
Sistema semelhante pode ser encontrado no Canadá, para fins de equalização fiscal. Cf. A Practitioner’s
Guide to Intergovernmental Fiscal Transfers. Policy Research Working Paper No. 4039.
Washington:World Bank, 2006, p.35.
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Não se pretende, é claro, abraçar a ilusão de que qualquer dessas mudanças poderia
ser adotada com facilidade. Os conflitos federativos constantes colocam em dúvida a
possibilidade de se chegar a um consenso para a reformulação dos critérios de distribuição
das compensações financeiras nos moldes sugeridos acima.
Afinal, qualquer tentativa de mudança nesse sentido inevitavelmente implicaria
ganhos para alguns entes federados e perdas para outros, enfrentando forte resistência dos
potenciais perdedores e demandando longas discussões e tensas barganhas políticas712.
Nesse cenário político, expectativas irrealistas de soluções ideais devem ser
descartadas em favor do comprometimento com alternativas viáveis. Além disso, como
sucede com as demais questões que concernem às transferências intergovernamentais713, os
debates em tela devem envolver, necessariamente, representantes de todos os níveis de
governo, bem como organizações da sociedade civil, e identificar os custos e benefícios de
cada alternativa de forma clara e transparente.
As dificuldades de reforma não podem servir de desestímulo às iniciativas de
discussão de um novo regime de repartição federativa das compensações financeiras. Os
conflitos federativos atuais, que já são acirrados e só tendem a se intensificar diante da
magnitude das reservas do pré-sal, imprimem um senso de urgência àquelas iniciativas.
Por fim, para que as receitas de recursos naturais sejam uma “benção” e não uma
maldição”, não basta que a questão federativa seja equacionada. É necessário que a
aplicação destas receitas pelos entes receptores seja feita de forma adequada, atendendo a
critérios de eficiência, equidade, responsabilidade fiscal e transparência. É precisamente
destes temas que o Capítulo III tratará.
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Como resultado das restrições do sistema político e das tensões entre os três níveis de governo no Brasil, a
União tende a ser compelida a negociar com governadores e prefeitos para encontrar soluções para as
questões nacionais. Mesmo que esta tendência seja positiva a partir das perspectivas da democracia e do
federalismo, há também o efeito perverso de impedir a redução das desigualdades inter-regionais e
intrarregionais devido ao enfraquecimento financeiro e político do governo federal. Cf. SOUZA, Celina.
Brazil: The Prospects of a Center-constraining Federation in a Fragmented Polity. In: Publius, 32-2, 2002,
p.42.
713
Cf. BOUERI, Rogério ; et al. Descentralização Fiscal, Harmonização Tributária e Relações
Intergovernamentais: como Distintas Federações Reagem aos Desafios da Globalização. In: REZENDE,
Fernando (Coord.). Desafios do Federalismo Fiscal. Rio de Janeiro: FGV, 2006, p.46.
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III – APLICAÇÃO DAS RECEITAS PÚBLICAS DE RECURSOS
NATURAIS

3.1

Eficiência e Justiça na Aplicação das Receitas de Recursos Naturais

3.1.1

Considerações Iniciais

Estudos empíricos demonstram que o impacto da existência de riquezas na forma
de recursos naturais depende essencialmente dos indicadores de qualidade das instituições
públicas e de gestão governamental. Caso estes indicadores situem-se em níveis baixos em
determinado país, as referidas receitas tenderão a impactá-lo negativamente, levando a
ciclos viciosos de má-gestão714.

De fato, a forma pela qual as receitas de recursos naturais são arrecadadas e gastas
não é uma questão somente econômica, mas concerne também ao desenho institucional e
político de cada governo, inclusive nos aspectos relacionados à transparência e à
responsabilidade fiscal715.

Mais do que as instituições do Estado em si próprias, é necessário compreender o
comportamento e os desígnios dos agentes públicos que as operam. Consoante esclarece
REGIS FERNANDES

DE

OLIVEIRA, com base na teoria da “biopolítica”, quem decide em

nome do Estado, e estabelece as prioridades em relação à despesa, nada mais são do que
pessoas físicas, cujos comportamentos serão, portanto, marcados por sentimentos e
instintos moldados pelo meio em que estas pessoas vivem716.
Para que se examine a questão da aplicação das receitas de recursos naturais,
inicialmente cabe apontar que o setor de exploração destes recursos costuma demandar
financiamento estatal intensivo. Como observa MCPHERSON, este tipo de financiamento
714

Cf. VENABLES, Anthony J.. Resource rents; when to spend and how to save. Oxford Centre for the
Analysis of Resource Rich Economies. 2010, p. 1.
715
Cf. DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal Challenges in Oil-Producing
Countries: An Overview. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy
Formulation and Implementation in Oil-Producing Countries. Washington DC: International Monetary
Fund, 2003, p.3.
716
Cf. OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Gastos Públicos. São Paulo: RT, 2012, p. 136
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pode ser especialmente problemático diante da grande absorção de dinheiro que tal setor
demanda, drenando recursos estatais de outras prioridades orçamentárias, mitigando o
desenvolvimento econômico e criando tensões políticas e sociais717.

O caso da Nigéria pode ser considerado emblemático, tendo em vista as alocações
fiscais que este país adotou para financiar atividades de sua estatal petrolífera (Nigerian
National Oil Company), reduzindo de forma nociva investimentos em setores sociais
críticos, como educação, saúde e moradia718.

Não obstante, se bem aplicadas, as receitas de recursos naturais não renováveis
podem promover o desenvolvimento social e econômico, especialmente por meio de
investimentos duradouros em capital humano, infraestrutura e serviços públicos básicos719.

Aliás, como se anteviu no Capítulo I, a extração dos recursos naturais não
renováveis, em um aparente paradoxo econômico, diminui a riqueza do país, em virtude do
exaurimento das reservas disponíveis. Apenas por meio de reinvestimentos dos recursos
extraídos em capital (físico ou natural) é que tal diminuição de riqueza poderá ser
balanceada ou superada, tornando o país mais rico720.

Ainda que se trate de questão essencial, a gestão de tais receitas públicas revela-se
desafiadora, especialmente em cenário de aumento substancial da arrecadação destas
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Para o autor, países ricos em recursos naturais deveriam estar aptos a substituir o financiamento estatal por
investimento privado, para que se aliviassem as tensões ligadas ao orçamento e se preservassem receitas
públicas. MCPHERSON, Charles. State Participation in the Natural Resource Sectors. Evolution, Issues and
Outlook. In: DANIEL, Philip; KEEN, Michael; MCPHERSON, Charles (org.). The Taxation of Petroleum
and Minerals: Principles, Problems and Practice. Oxon: Routledge, 2010, p. 270.
718
Para MCPHERSON, países ricos em recursos naturais deveriam estar aptos a substituir o financiamento
estatal por investimento privado, para que aliviassem as tensões ligadas ao orçamento e se preservassem
receitas públicas. Cf. op. cit., , p. 270.
719
Cf. BAUNSGAARD, Thomas; POPLAWSKI-RIBEIRO, Marcos; RICHMOND, Virginia; e
VILLAFUERTE, Mauricio. Fiscal Frameworks for Resource Rich Developing Countries. IMF Staff
Discussion Note SDN/12/04. Washington: IMF, 2012, p. 4.
720
A exploração daqueles recursos pode ser vista como uma simples “realocação de portfólio”, convertendo
o valor econômico dos recursos em outras formas de capital. Cf. STIGLITZ, Joseph E. Making Natural
Resources into a Blessing rather than a Curse. In: Covering Oil: A reporter’s Guide to Energy and
Development. Nova Iorque: Revenue Watch – Open Society Institute, 2005, p. 14-15. Disponível em:
http://www2.gsb.columbia.edu/faculty/jstiglitz/download/2005_Covering_Oil.pdf. Último acesso em:
15/08/2012.
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receitas (como por ocasião de altas de preços das commodities ou da descoberta de
reservas novas de recursos naturais não renováveis)721.
Primeiramente, cabe observar que as receitas públicas advindas do setor de recursos
naturais não renováveis podem estimular comportamentos rentistas 722 (“rent-seeking”) e
corruptos no governo, o que impõe obstáculos à vontade política para melhorar o
desempenho econômico do país e a qualidade de vida dos cidadãos723.

Mesmo que haja vontade política para conter tais comportamentos, restará a
questão sobre como as rendas de recursos naturais serão efetivamente aplicadas.
Essencialmente, os governos podem (i) aumentar os gastos públicos (seja na forma de
despesas correntes ou de capital) ou (ii) poupar e constituir reservas724.

Em relação à primeira opção, há fortes argumentos fiscais em defesa do controle de
gastos públicos, uma vez que, como observam os especialistas em finanças públicas, as
despesas não podem crescer mais rápido do que permitem as praticas de transparência e
boa gestão dos recursos públicos725.

Com efeito, o nível de gastos do governo, como revela o mantra básico das finanças
públicas, deve ser determinado pela qualidade do gasto e pela capacidade do governo de
executá-lo eficientemente. A volatilidade dos preços e das receitas de recursos naturais não
renováveis, já examinada no Capítulo I, é particularmente nociva à gestão financeira do
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Cf. BAUNSGAARD, Thomas; POPLAWSKI-RIBEIRO, Marcos; RICHMOND, Virginia; e
VILLAFUERTE, Mauricio. Fiscal Frameworks for Resource Rich Developing Countries. IMF Staff
Discussion Note SDN/12/04. Washington: IMF, 2012, p. 4.
722
Trabalhos sobre a teoria de comportamentos “rent-seeking” demonstram que as receitas advindas dos
setores de recursos naturais não renováveis reorientam os incentivos econômicos em direção à competição
pelo seu acesso, distanciando estes incentivos das atividades produtivas, especialmente em ambientes não
transparentes e caracterizados por discricionariedade política e direitos de propriedade pouco claros. Cf.
EIFERT, Benn; GELB, Alan; TALLROTH, Nils Borje. The Political Economy of Fiscal Policy and
Economic Management in Oil-Exporting Countries. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO,
Annalisa. Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing Countries. Washington DC:
International Monetary Fund, 2003, p. 87.
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Em casos extremos, a corrupção associada às receitas de recursos naturais pode fomentar conflitos civis
armados. Cf. VENABLES, Anthony J.. Resource rents; when to spend and how to save. Oxford Centre for
the Analysis of Resource Rich Economies. 2010, p. 1-4.
724
Cf. BAUNSGAARD, Thomas, op. cit., p. 24.
725
Cf. BARNETT, Steven; OSSOWSKI, Rolando. Operational Aspects of Fiscal Policy in Oil-Producing
Countries. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation
and Implementation in Oil-Producing Countries. Washington DC: International Monetary Fund, 2003,
p.62.
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governo726, porquanto as altas momentâneas nas cotações de tais recursos podem servir de
estímulo a políticas fiscais de expansão do gasto público727.

Surge aqui, também, um aspecto federativo importante, que complementa a análise
apresentada no Capítulo II. Nas federações em que os governos subnacionais são dotados
de expressivo montante de receitas de recursos naturais, os incentivos para o aumento
descontrolado dos gastos públicos assumem dimensão ainda mais preocupante

728

,

potencializando-se assim o mau gasto das receitas arrecadadas, seja em virtude de uma
insuficiente capacidade de absorção e gestão destas receitas por parte daqueles governos,
seja em razão da corrupção729.

Tanto no nível federal quanto nos níveis subnacionais, a realização súbita de gastos
com base na arrecadação inesperada das referidas receitas pode exceder a capacidade
governamental de planejar, implantar e administrar tais gastos, do que decorre a
dificuldade provável na prevenção de desperdícios. Estes desperdícios compreendem novas
obrigações que não são, frequentemente, adequadas ao orçamento em longo prazo, grande
número de projetos não terminados e de investimentos de capital que não poderiam ser
assumidos diante das recorrentes reduções das receitas de recursos naturais730.
726

O mencionado cenário pode levar a critérios de determinação da despesa pública vagos que induzem
decisões não ideais. Os custos de novos projetos, de igual modo, também podem aumentar devido a gargalos
no fornecimento de alguns insumos. Investimentos em gastos de capital em larga escala também podem ser
um terreno fértil para problemas fiscais. Ademais, a redução de despesas prova-se difícil nos momentos de
baixa, especialmente diante da crença de que o declino de preços da commodity seria temporário.
BARNETT, Steven; OSSOWSKI, Rolando. Operational Aspects of Fiscal Policy in Oil-Producing Countries.
In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation and
Implementation in Oil-Producing Countries. Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p. 62; e
EIFERT, Benn; GELB, Alan; TALLROTH, Nils Borje. The Political Economy of Fiscal Policy and
Economic Management in Oil-Exporting Countries. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO,
Annalisa. Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing Countries. Washington DC:
International Monetary Fund, 2003, p. 84-85
727
Cf. BARNETT, Steven; OSSOWSKI, Rolando, op. cit., p.65.
728
Cf. MIESZKOWSKI, Peter; TODER, Eric. Taxation of Energy Resources. In: MCLURE JR., Charles E.;
MIESZKOWSKI, Peter. Fiscal Federation and the Taxation of Natural Resources.
Massachusetts/Toronto: Lexington Books, 1983, p. 84-85.
729
Cf. BROSIO, Giorgio. Oil Revenue and Fiscal Federalism. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando;
FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing Countries.
Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p.253-254.
730
Cf. EIFERT, Benn; GELB, Alan; TALLROTH, Nils Borje. The Political Economy of Fiscal Policy and
Economic Management in Oil-Exporting Countries. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO,
Annalisa. Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing Countries. Washington DC:
International Monetary Fund, 2003, p. 84-85; BARNETT, Steven; OSSOWSKI, Rolando. Operational
Aspects of Fiscal Policy in Oil-Producing Countries. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando;
FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing Countries.
Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p. 62; e VILLAFUERTE, Mauricio; LOPEZ-
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A adoção de uma postura fiscal pro-cíclica diante do aumento dos preços das
commodities de recursos naturais e a verificação de déficits fiscais persistentes podem
transmitir a volatilidade dos preços das commodities aos demais setores da economia731.
Nessa linha de raciocínio, retomando-se a segunda opção de política fiscal
supracitada, qual seja, a de poupar parte das receitas de recursos naturais, identifica-se uma
corrente doutrinária que sustenta que as receitas públicas de recursos naturais deveriam ser
“isoladas” por meio de políticas de estabilização fiscal.

Conforme observam BARNETT e OSSOWSKI, no caso de choques externos negativos,
reduções de despesa drásticas (e.g., cortes em gastos sociais, na folha de pagamentos do
governo e nas despesas de capital) poderiam levar a uma instabilidade social,
desencorajando investimentos e reduzindo o crescimento econômico futuro. Assim, países
produtores de recursos naturais não renováveis (no caso examinado pelos autores, petróleo)
beneficiar-se-iam com a retenção de recursos advindos deste setor na forma de ativos
financeiros e menores níveis da dívida pública bruta732.

A estabilização fiscal em tela pode ser especialmente alcançada com a criação de
fundos específicos para esta finalidade, tema que será explorado de forma detalhada
adiante.

Além desses fundos de estabilização, outras medidas de equidade intergeracional,
controle de gastos, investimentos sociais e boa gestão também são desejáveis para que,
MURPHY, Pablo; OSSOWSKI, Rolando. Riding the Roller Coaster: Fiscal Policies of Nonrenewable
Resource Exporters in Latin America and the Caribbean. IMF Working Paper. Fiscal Affairs Department.
Novembro, 2010, p. 23.
731
Os déficits fiscais, nesses casos, costumam ser financiados com empréstimos internos e externos; os
últimos sujeitam-se às variações de juros internacionais, enquanto os primeiros acirram o risco de inflação e
dificultam o acesso à credito para a iniciativa privada. Uma política de precaução diante das volatilidades de
tais cotações poderia prover ao país margens de segurança que lhe permitiriam auferir receitas de tais
recursos de forma estável e com menor vulnerabilidade. Cf. BARNETT, Steven; OSSOWSKI, Rolando.
Operational Aspects of Fiscal Policy in Oil-Producing Countries. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando;
FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing Countries.
Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p. 65-66; e VILLAFUERTE, Mauricio; LOPEZMURPHY, Pablo; OSSOWSKI, Rolando. Riding the Roller Coaster: Fiscal Policies of Nonrenewable
Resource Exporters in Latin America and the Caribbean. IMF Working Paper. Fiscal Affairs
Department. Novembro, 2010, p. 26.
732
A habilidade de um país em absorver choques nos fluxos de caixa, em razão das quedas das commodities,
dependerá da robustez de sua posição financeira no mercado internacional de crédito. Cf. BARNETT,
Steven; OSSOWSKI, Rolando, op. cit., p.62-65.
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retomando a crítica que se colocou no início desse subitem, as receitas de recursos naturais
permitam aos governos que façam o bem para seus cidadãos.

Tampouco se pode deixar de lado a indispensável adequação dos gastos
governamentais ao interesse coletivo, de modo a promover as necessidades públicas
encampadas por cada ordenamento jurídico, bem como os valores que informam os
respectivos princípios jurídicos733.

Por óbvio, qualquer análise concreta sobre os méritos e deméritos da aplicação de
receitas de recursos naturais em um dado país devem levar em conta as circunstâncias
econômicas, sociais e institucionais deste país, bem como as características próprias das
suas reservas daqueles recursos734.

Em que pese ser quimérico cogitar-se de alguma solução única que funcione como
“bala de prata”, destinada a neutralizar, por si só, as assombrações da má aplicação das
receitas de recursos naturais, uma ampla combinação de técnicas recomendadas pela
literatura especializada pode ser de grande ajuda. Dentre as técnicas recomendadas,
destacam-se a poupança de parte das receitas, o planejamento de gastos, a transparência e a
responsabilidade fiscal735.

As decisões de política fiscal sobre a aplicação das receitas de recursos naturais
poderão rapidamente se mostrar obsoletas, em virtude da imprevisibilidade e da
volatilidade dos preços das commodities e, consequentemente, de tais receitas. Alguma
flexibilidade, portanto, é necessária para aquelas normas. Não obstante, a flexibilidade não

733

Nesse sentido, cf. MACHADO, Raquel Cavalcanti Ramos. A Mudança do Paradigma Orçamentário: do
Controle do Estado para a Implementação de Políticas Públicas. A Função das Receitas Públicas no Estado
Democrático e Social de Direito. In: SCAFF, Fernando Facury; CONTI, José Maurício (orgs.). Orçamentos
Públicos e Direito Financeiro. São Paulo: RT, 2011, p. 1047.
734
Cf. VILLAFUERTE, Mauricio; LOPEZ-MURPHY, Pablo; OSSOWSKI, Rolando. Riding the Roller
Coaster: Fiscal Policies of Nonrenewable Resource Exporters in Latin America and the Caribbean. IMF
Working Paper. Fiscal Affairs Department. Novembro, 2010, p. 8; BAUNSGAARD, Thomas;
POPLAWSKI-RIBEIRO, Marcos; RICHMOND, Virginia; e VILLAFUERTE, Mauricio. Fiscal
Frameworks for Resource Rich Developing Countries. IMF Staff Discussion Note SDN/12/04.
Washington: IMF, 2012, p. 4.
735
Cf. VENABLES, Anthony J.. Resource rents; when to spend and how to save. Oxford Centre for the
Analysis of Resource Rich Economies. 2010, p. 3-4; EIFERT, Benn; GELB, Alan; TALLROTH, Nils Borje.
The Political Economy of Fiscal Policy and Economic Management in Oil-Exporting Countries. In: DAVIS,
Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation and Implementation in
Oil-Producing Countries. Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p. 119.
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pode ser excessiva, a ponto gerar incerteza e insegurança jurídica; buscar-se um equilíbrio
nesse ponto, portanto, faz-se essencial736.

Em muitos países, contudo, essas orientações enfrentam os obstáculos de contextos
marcados por sistemas fiscais opacos e altamente politizados, que não possuem sistemas de
freios e contrapesos necessários a garantir que as receitas de recursos naturais sejam bem
aplicadas por meio de um sistema fiscal apropriado737.

O compromisso político para que as referidas orientações sejam implantadas,
portanto, mostra-se vital ao seu sucesso738.

3.1.2

Entre o Gasto e a Poupança: Revisitando o Problema da Equidade
Intergeracional

Como se viu no Capítulo I, de acordo com noção de equidade intergeracional cada
geração deve envidar todos os esforços possíveis para deixar àquela que a sucede
condições de vida iguais ou equivalentes àquelas das quais pôde se beneficiar,
promovendo-se assim valores de justiça intertemporal739.

Ainda consoante se propôs naquele capítulo, no âmbito da tese em tela essa
dimensão da equidade pode ser vista sob duas óticas, quais sejam, (i) a da decisão sobre o
ritmo de exploração dos recursos, já abordada, e (ii) a da aplicação das receitas públicas
auferidas com tal exploração. O presente item versará precisamente sobre esta segunda
ótica.

736

Cf. VILLAFUERTE, Mauricio; LOPEZ-MURPHY, Pablo; OSSOWSKI, Rolando. Riding the Roller
Coaster: Fiscal Policies of Nonrenewable Resource Exporters in Latin America and the Caribbean. IMF
Working Paper. Fiscal Affairs Department. Novembro, 2010, p. 26.
737
Cf. EIFERT, Benn; GELB, Alan; TALLROTH, Nils Borje. The Political Economy of Fiscal Policy and
Economic Management in Oil-Exporting Countries. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO,
Annalisa. Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing Countries. Washington DC:
International Monetary Fund, 2003, p. 86.
738
Cf. VILLAFUERTE, Mauricio; LOPEZ-MURPHY, Pablo; OSSOWSKI, Rolando, op. cit. p. 26.
739
Como já se advertiu no Capítulo I, deve-se reconhecer que o conceito de “geração”, tomado como
abstração de um processo contínuo de renovação da população, é pouco preciso.
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Trata-se aqui, como bem sintetizam HUMPHREYS, SACHS e STIGLITZ, da
preocupação relativa à “alocação intertemporal” dos gastos públicos financiados pelas
receitas de recursos naturais740.

Essa preocupação está intimamente ligada à ponderação, apresentada no Capítulo I
e retomada no início do presente capítulo, quanto à paradoxal diminuição da riqueza do
país em decorrência da extração de recursos naturais não renováveis. Como se anteviu, em
virtude do exaurimento das reservas disponíveis destes recursos, caso não sejam realizados
reinvestimentos dos recursos extraídos em capital (físico ou natural), tal diminuição de
riqueza não poderá ser balanceada ou superada, tornando o país menos rico.

De fato, como assinala DABÁN, as receitas públicas de recursos naturais advêm do
consumo ou da venda dos ativos já existentes, e não de um acréscimo de riqueza. Isso
significa que se parte destas receitas não forem poupadas ou alocadas à geração de outras
formas de capital, reduzir-se-á o patrimônio das futuras gerações741.

Idealmente, portanto, as decisões de políticas públicas relacionadas à aplicação das
receitas de recursos naturais não renováveis precisam considerar a necessidade de
proporcionar às próximas gerações uma “compensação” pela exploração presente destes
recursos742.

Nesse contexto, deve-se buscar identificar quanto das receitas públicas oriundas da
exploração de recursos naturais não renováveis deve ser consumido pela geração presente
(i.e., à época de tal atividade econômica) e quanto destas mesmas receitas deve ser
poupado para as gerações vindouras ou investido para benefício destas gerações743.
740

Cf. HUMPHREYS, Macartan; SACHS, Jeffrey; STIGLITZ, Joseph. Future Directions for the
Management of Natural Resources. In: Escaping the resource curse, p. 326. Disponível em:
http://www.columbia.edu/~mh2245/papers1/erc12.pdf. Último acesso em: 15/08/2012.
741
Cf. DABÁN, Teresa; HÉLIS, Jean-Luc. A Public Financial Management Framework for ResourceProducing Countries. IMF Working Paper. Fiscal Affairs Department. Março, 2010, p. 09.
742
Cf. AFONSO, José Roberto Rodrigues; GOBETTI, Sergio Wulff. Rendas do Petróleo no Brasil: Alguns
Aspectos Fiscais e Federativos. In: Revista do BNDES, vol. 15, no 30, 2008, p. 233.
743
Cf. VENABLES, Anthony J.. Resource rents; when to spend and how to save. Oxford Centre for the
Analysis of Resource Rich Economies. 2010, p.4; DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; BARNETT,
Steve. Stabilization and Savings Funds for Nonrenewable Resources: Experience and Fiscal Policy
Implications. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation
and Implementation in Oil-Producing Countries. Washington DC: International Monetary Fund, 2003,
p.273; AFONSO, José Roberto Rodrigues; GOBETTI, Sergio Wulff. Rendas do Petróleo no Brasil: Alguns
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Ainda que qualquer mensuração nesse sentido 744, inevitavelmente, seja um tanto
arbitrária, podem ser buscados elementos objetivos para informar as análises de equidade
intergeracional para a elaboração de políticas públicas de aplicação das receitas de recursos
naturais745.

Primeiramente, é necessário que se avaliem as características geológicas das
reservas de recursos naturais em questão, especialmente em relação ao horizonte de tempo
estimado para o seu exaurimento. Um parâmetro razoável, apontado pela literatura
especializada, pode ser fixado em 30 a 35 anos, o que corresponderia a uma geração, para
determinar se as reservas são de curta ou longa duração746.

Em segundo lugar, também é necessário identificar, para cada país, as necessidades
de desenvolvimento, a escassez de capital, a capacidade institucional e a capacidade de

Aspectos Fiscais e Federativos. In: Revista do BNDES, vol. 15, no 30, 2008, p. 233; DABÁN, Teresa;
HÉLIS, Jean-Luc. A Public Financial Management Framework for Resource-Producing Countries. IMF
Working Paper. Fiscal Affairs Department. Março, 2010, p. 04; BOADWAY, Robin; SHAH, Anwar.
Fiscal Federalism. Principles and Practice of Multiorder Governance. Cambridge: Cambridge University
Press, 2009, p. 220-221; EIFERT, Benn; GELB, Alan; TALLROTH, Nils Borje. The Political Economy of
Fiscal Policy and Economic Management in Oil-Exporting Countries. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI,
Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing
Countries. Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p. 83; e BAUNSGAARD, Thomas. A
Primer on Mineral Taxation. IMF Working Papers. International Monetary Fund. WP 01/139. Setembro,
2011, p. 25; e VILLAFUERTE, Mauricio; LOPEZ-MURPHY, Pablo; OSSOWSKI, Rolando. Riding the
Roller Coaster: Fiscal Policies of Nonrenewable Resource Exporters in Latin America and the Caribbean.
IMF Working Paper. Fiscal Affairs Department. Novembro, 2010, p. 6.
744
Uma recomendação comum baseia-se na “hipótese da renda permanente” (“permanent income
hypothesis”), a qual sugere que os níveis de recursos poupados devem ser suficientes para manter constante a
riqueza acumulada mais os recursos salvos, de modo que o consumo se dê sobre os juros obtidos deste
estoque de riqueza. Este modelo, contudo, como observa VENABLES, pode se mostrar inadequado para
diversos países, especialmente aqueles emergentes (os quais sofrem com falta de capital público para
infraestrutura e financiamento de serviços básicos, relacionados à educação saúde, e precisam enfrentar o
desafio da redução das desigualdades). Em muitos casos, portanto, pode haver justificativas para que se gaste
uma parcela maior das receitas de recursos naturais em necessidades presentes relacionadas ao aumento da
capacidade de consumo da população, contrariando a recomendação da hipótese da renda permanente. Cf.
VENABLES, Anthony J.. Resource rents; when to spend and how to save. Oxford Centre for the Analysis
of Resource Rich Economies. 2010, p.4-5.
745
Cf. BAUNSGAARD, Thomas; POPLAWSKI-RIBEIRO, Marcos; RICHMOND, Virginia; e
VILLAFUERTE, Mauricio. Fiscal Frameworks for Resource Rich Developing Countries. IMF Staff
Discussion Note SDN/12/04. Washington: IMF, 2012, p. 6;
746
Cf. BAUNSGAARD, Thomas; POPLAWSKI-RIBEIRO, Marcos; RICHMOND, Virginia; e
VILLAFUERTE, Mauricio. Fiscal Frameworks for Resource Rich Developing Countries. IMF Staff
Discussion Note SDN/12/04. Washington: IMF, 2012, p. 6;
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absorção de recursos financeiros (i.e., de transformação destes recursos em investimentos
públicos)747.

Uma vez que se decida a proporção das receitas de recursos naturais que deve ser
poupada, passa a ser necessário determinar como esta deve ser aplicada, de modo a
beneficiar também as futuras gerações748.

Nesse sentido, uma experiência interessante, geralmente apontada com bemsucedida pela literatura especializada, consiste na constituição de fundos públicos
especificamente desenhados para a finalidade de promoção dos valores da equidade
intergeracional, a exemplo do Fundo de Petróleo da Noruega (Norway Petroleum Fund)749
e do Fundo de Reserva do Kuwait para Gerações Futuras (Kuwait Reserve Fund for Future
Generations)750, conforme se verá em detalhes adiante.

Empiricamente, contudo, observa-se que a tendência dos países, diante de fluxos
significativos de receitas de recursos naturais (especialmente em momentos de alta das
cotações internacionais destes recursos), é a de não resistir à tendência de gastá-las a curto
prazo, ignorando os efeitos intergeracionais de tal decisão751.

No caso brasileiro, especialmente em relação às reservas de petróleo da área do présal, como observam AFONSO e GOBETTI, o longo histórico de forte endividamento público
seguido de moratórias deve servir de alerta para a necessidade de poupar e investir a
parcela majoritária das receitas públicas de recursos naturais não renováveis752.
747

Cf. VENABLES, Anthony J.. Resource rents; when to spend and how to save. Oxford Centre for the
Analysis of Resource Rich Economies. 2010, p.4-5; e BAUNSGAARD, Thomas; POPLAWSKI-RIBEIRO,
Marcos; RICHMOND, Virginia; e VILLAFUERTE, Mauricio. Fiscal Frameworks for Resource Rich
Developing Countries. IMF Staff Discussion Note SDN/12/04. Washington: IMF, 2012, p. 6;
748
Cf. BACON, Robert; TORDO, Silvana. Experiences with Oil Funds: Institutional and Financial
Aspects. Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP). World Bank. Junho, 2006, p.4.
749
Cf. BOADWAY, Robin; SHAH, Anwar. Fiscal Federalism. Principles and Practice of Multiorder
Governance. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p. 220-221..
750
Cf. BAUNSGAARD, Thomas. A Primer on Mineral Taxation. IMF Working Papers. International
Monetary Fund. WP 01/139. Setembro, 2011, p. 25.
751
Cf. BOADWAY, Robin; SHAH, Anwar. Fiscal Federalism. Principles and Practice of Multiorder
Governance. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p. 220-221.
752
Como ponderam os autores citados, “antes de sequer iniciar os investimentos e muito antes de se produzir
uma gota de óleo no pré-sal, do fundo do mar pode vir uma espécie de canto da sereia: o relaxamento da
austeridade fiscal, com a assunção de crescentes compromissos (com servidores, aposentados e assistidos),
que tendem a impactar mais os mandatos seguintes, disparando um novo ciclo de elevação da dívida pública
(até mesmo a pretexto de investir para a própria exploração das novas reservas)”. Cf. AFONSO, José Roberto
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Não obstante, verifica-se que os governos pátrios, principalmente nas esferas
subnacionais, costumam gastar as receitas de compensações financeiras sem qualquer
planejamento de longo prazo, financiando despesas correntes, muitas das quais motivadas
por decisões políticas de questionável interesse público. Mesmo frente à iminência de
exaustão de determinadas reservas de recursos naturais não renováveis, os governantes
tendem a continuar ignorando os efeitos intergeracionais envolvidos, empurrando o
problema para as próximas gestões, na expectativa de que a “bomba” da súbita redução das
receitas estoure apenas no futuro753.

3.1.3

Prática Brasileira

Conforme se explicará abaixo, diversos estudos empíricos sugerem que os entes
federativos brasileiros, de modo geral, gastam mal as receitas de compensações financeiras
que recebem, deixando de aplicá-las em políticas públicas que promovam a equidade
intergeracional – sob a forma de poupança ou investimentos em capital físico e humano –
ou o bem-estar social754.

Em uma primeira aproximação, esse cenário causa espanto, tendo em vista que a
abundância das receitas de recursos naturais poderia permitir o amplo e confortável
financiamento de tais políticas públicas em grande parte dos entes federativos
beneficiados755.

Rodrigues; GOBETTI, Sergio Wulff. Rendas do Petróleo no Brasil: Alguns Aspectos Fiscais e Federativos.
In: Revista do BNDES, vol. 15, no 30, 2008, p. 234.
753
Cf. ENRÍQUEZ, Maria Amélia. Uso dos royalties minerais no Brasil – A Compensação Financeira
pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM). Campos dos Goytacazes/RJ: Boletim de Difusão das
Informações e Promoção do Debate sobre a Distribuição dos Royalties do Petróleo, Ano IV, nº 15,
Março/2007, p. 4-7.
754
Cf. CRUZ, Bruno de Oliveira; RIBEIRO, Márcio Bruno. Sobre Maldições e Bençãos: É possível gerir
recursos naturais de forma sustentável? Uma análise sobre os royalties e as compensações financeiras
no Brasil, p. 29. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/pdf/08_10_29_Royalties.pdf. Último
acesso em: 15/08/2012.
755
A título ilustrativo, observe-se que a média do orçamento anual per capita nas cidades “produtoras” de
petróleo e gás natural atinge um valor 9 vezes superior à media nacional. Cf. Receitas Orçamentárias e
desenvolvimento. Campos dos Goytacazes/RJ: Boletim de Difusão das Informações e Promoção do Debate
sobre a Distribuição dos Royalties do Petróleo, Ano I, nº 1, Setembro/2003, p. 8.
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De fato, a maior parte dos entes subnacionais beneficiados recebe receitas de
compensações financeiras há tempo suficiente para gerar mudanças importantes em suas
estruturas sociais e econômicas756

Assim, seria de se esperar resultados diametralmente opostos nos entes federativos
abençoados com as receitas de compensações financeiras, com significativa melhoria em
índices de qualidade de vida e de desenvolvimento econômico. Na realidade brasileira,
contudo, os dados empíricos frustram essa expectativa de modo impiedoso.

Em relação aos índices de qualidade de vida, nota-se que a transfrência de altas
somas de compensações financeiras tende a frear a evolução do IDH (Índice de
Desenvolvimento Humano) nos Municípios receptores, na direção contrária à da tendência
nacional evolução de tal indicador757.

A título ilustrativo, o Município fluminense de Campos dos Goytacazes, que como
se apontou acima é líder nacional no recebimento daquelas compensações financeiras,
aparece na 445º posição no ranking nacional de desenvolvimento municipal realizado pela
Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). O Município de Quissamã,
na mesma região, é apenas o 1.290º da lista, apresentando IDH semelhante ao de
Municípios com receita orçamentária até quarenta vezes menor758.

No que concerne ao desenvolvimento econômico, vale mencionar o estudo
realizado por POSTALI, que analisou 789 Municípios recebedores de compensações

756

Cf. GIVISIEZ, Gustavo Henrique Naves. A pobreza e a riqueza nas cidades do petróleo. In: PIQUET,
Rosélia; SERRA, Rodrigo (org.). Petróleo e Região no Brasil: O desafio da Abundância. Rio de Janeiro:
Garamond, 2007, p. 166-167.
757
Cf. POSTALI, Fernando Antonio Slaibe; NISHIJIMA, Marislei. O retorno social dos royalties do
petróleo
nos
municípios
brasileiros.
p.
13.
Disponível
em:
http://www.anpec.org.br/encontro2008/artigos/200807161144280-.pdf. Último acesso em: 16/08/2012.
758
O levantamento realizado pela entidade abrange, com igual ponderação, as três principais áreas de
desenvolvimento humano: emprego e renda, educação e saúde. Comparados aos demais Municípios
fluminenses, Campos dos Goytacazes e Quissamã ocupam a 17º e a 45º colocação, respectivamente. Cf.
DECAT, Erich. A maldição do Petróleo. Desafios. Março de 2009, p. 59. Disponível em:
http://desafios2.ipea.gov.br/sites/000/17/edicoes/48/pdfs/rd48not06.pdf. Último acesso em: 16/08/2012. Ver
tb. Uma cruzada voluntária pela transparência. Campos dos Goytacazes/RJ: Boletim de Difusão das
Informações e Promoção do Debate sobre a Distribuição dos Royalties do Petróleo, Ano III, nº 9,
Setembro/2005, p. 5. No mesmo sentido, medindo as relações entre os Índices de Pobreza Humana Municipal
(IPHM) em função das rendas petrolíferas per capita no Brasil, cf. GIVISIEZ, Gustavo Henrique Naves. A
pobreza e a riqueza nas cidades do petróleo. In: PIQUET, Rosélia; SERRA, Rodrigo (org.). Petróleo e
Região no Brasil: O desafio da Abundância. Rio de Janeiro: Garamond, 2007, p. 155-156.
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financeiras de petróleo e gás natural. A conclusão deste estudo foi a de que os referidos
Municípios tendem a apresentam desempenho inferior em termos de crescimento do PIB
quando comparados ao grupo de controle (composto por Municípios não recebedores de
tais receitas)759.

O recebimento de compensações financeiras, portanto, parece estar associado a
menores índices de desenvolvimento econômico para os entes federativos “beneficiados”,
quando comparados à média nacional, em uma espécie de Maldição dos Recursos Naturais
subnacional.

O mencionado espanto, quanto à constatação de que os entes federativos
beneficiados com compensações financeiras não apresentam melhorias nos índices de
qualidade de vida e de desenvolvimento econômico, cessa rapidamente ao se examinar a
causa do problema.

O principal problema, nesse contexto, reside no fato de que as receitas de
compensações financeiras são largamente utilizadas para o financiamento de despesas
correntes, especialmente de funcionalismo público.

A propósito, no período de 2002 a 2006 as despesas de pessoal nos vinte principais
beneficiários de compensações financeiras do petróleo e do gás natural cresceram 70,7%
em valores nominais, o dobro da inflação do período. Em Campos dos Goytacazes, a
expansão chegou a 306,9%760.

O problema é ainda mais grave nos entes federativos que recebem as maiores
parcelas de compensações financeiras, no cenário de sobrefinanciamento regional
explicado no Capítulo II.

759

Cf. POSTALI, Fernando Antonio Slaibe. Efeitos da distribuição de royalties do petróleo sobre o
crescimento dos Municípios no Brasil. Departamento de Economia, Universidade de São Paulo, p. 12-15.
Disponível em: http://www.anpec.org.br/encontro2007/artigos/A07A072.pdf. Último acesso em: 16/08/2012.
Ver também: CRUZ, Bruno de Oliveira; RIBEIRO, Márcio Bruno. Sobre Maldições e Bençãos: É possível
gerir recursos naturais de forma sustentável? Uma análise sobre os royalties e as compensações
financeiras
no
Brasil,
p.
29.
Disponível
em:
http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/pdf/08_10_29_Royalties.pdf. Último acesso em: 16/08/2012.
760
Cf. AFONSO, José Roberto Rodrigues, GOBETTI, Sergio Wulff. Rendas do Petróleo no Brasil: Alguns
Aspectos Fiscais e Federativos. In: Revista do BNDES, vol. 15, nº 30, 2008, p. 247
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A análise nos 100 maiores Municípios beneficiados com recursos do petróleo
revela que os gastos públicos com pessoal são significativamente mais elevados nestes
entes, ultrapassando em 33% a média per capita dos demais Municípios recebedores761.

Essa propensão ao aumento de gastos com pessoal, além de esbarrar em questões de
legalidade (conforme se examinará adiante, no ponto sobre as vedações legais à aplicação
das compensações financeiras), sequer está relacionada à expansão ou à melhoria dos
serviços públicos762.

Com efeito, os gastos com educação fundamental, saúde básica e gestão ambiental
não diferem significativamente entre os Municípios brasileiros recebedores de
compensações financeiras e os demais763.
Esse fenômeno, conhecido como “armadilha do caixa único”, pode ser
empiricamente constatado em diversos entes da Federação. Trata-se da inserção das
compensações financeiras no montante geral de receitas do orçamento, com o consequente
dispêndio destas receitas em despesas correntes, especialmente de contratação de pessoal,
sem qualquer planejamento764.

Assim, como observa HELENILSON CUNHA PONTES, estimula-se o aparelhamento
político das administrações públicas subnacionais e a manutenção de grupos políticos no
comando destas administrações765.

761

Cf. CRUZ, Bruno de Oliveira; RIBEIRO, Márcio Bruno. Sobre Maldições e Bençãos: É possível gerir
recursos naturais de forma sustentável? Uma análise sobre os royalties e as compensações financeiras
no Brasil, p. 29. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/pdf/08_10_29_Royalties.pdf. Último
acesso em: 16/08/2012; e DECAT, Erich. A maldição do Petróleo. Desafios. Março de 2009, p. 60.
Disponível em: http://desafios2.ipea.gov.br/sites/000/17/edicoes/48/pdfs/rd48not06.pdf. Último acesso em:
16/08/2012.
762
Cf. AFONSO, José Roberto Rodrigues, GOBETTI, Sergio Wulff. Op. cit. p. 248.
763
Cf. Ibidem, p. 248; e CRUZ, Bruno de Oliveira; RIBEIRO, Márcio Bruno. Op. cit. p. 29..
764
Cf. ENRÍQUES, Maria Amélia Rodrigues da S. Uso dos royalties minerais no Brasil – A Compensação
Financeira pela Exploração Mineral (CFEM). Campos dos Goytacazes/RJ: Boletim de Difusão das
Informações e Promoção do Debate sobre a Distribuição dos Royalties do Petróleo, Ano IV, nº 15,
Março/2007, p. 5; PONTES, Helenilson Cunha. Os Royalties e o Pará I. Disponível em:
http://www.cunhapontes.com.br/pt/artigos.php. Último acesso em: 16/08/2012; e SERRA, Rodrigo Valente;
FERNANDES, Ana Cristina. A distribuição dos Royalties Petrolíferos no Brasil e os Riscos de sua
“Financeirização”. In: Revista de Direito Econômico, nº 11, 2005, p. 31.
765
Cf. PONTES, Helenilson Cunha. Op. cit.
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Pode-se constatar, ademais, que, nos casos em que as receitas de compensações
financeiras foram empregadas como despesas de capital, os investimentos decorrentes
foram canalizados para áreas ocupadas pela população de maior nível socioeconômico766.

Não se verifica, portanto, nenhum traço de perfil de promoção de equidade
intergeracional (por meio de investimentos em capital humano e físico ou em políticas
sustentáveis para o setor energético nacional) na aplicação das receitas de compensações
financeiras pelos entes federativos brasileiros, contrariando frontalmente as lições da
literatura especializada767.

Novamente, à semelhança do que se disse no Capítulo II quanto ao
sobrefinanciamento dos entes subnacionais, as preocupações quanto ao mau uso das
receitas de compensações financeiras ganham dimensão maior no caso do petróleo e do gás
natural, embora também se espere que tais preocupações se façam presentes no âmbito da
CFEM768 e das compensações pelo uso de recursos hídricos.

O problema do mau uso das receitas de compensações financeiras, conforme
entendemos, decorre essencialmente do baixo grau de controle a que se submete a
aplicação de tais receitas, conforme se discutirá adiante.

Não se trata de questão quantitativa, mas qualitativa. Precisa-se buscar a
mensuração dos resultados do gasto público, avaliando-se a performance dos entes
governamentais com critérios objetivos, de modo a se determinar quanto cada real
dispendido em determinada política pública gera de benefícios efetivos à população.

Além da questão da medição de performance, também merecem discussão
detalhada instrumentos de vinculação de receitas das compensações financeiras, alocação
766

Cf. OLIVEIRA, Elzira Lúcia de. A percepção sobre os royalties. Campos dos Goytacazes/RJ: Boletim
de Difusão das Informações e Promoção do Debate sobre a Distribuição dos Royalties do Petróleo, Ano VII,
nº 27, Março/2010, p. 5-8.
767
Cf. AFONSO, José Roberto Rodrigues, GOBETTI, Sergio Wulff. Rendas do Petróleo no Brasil: Alguns
Aspectos Fiscais e Federativos. In: Revista do BNDES, vol. 15, nº 30, 2008, p. 248; e SERRA, Rodrigo
Valente; FERNANDES, Ana Cristina.Op. cit., p. 34-35.
768
A propósito da CFEM, HELENILSON CUNHA PONTES observa que “a experiência demonstra que, em raros
casos, o recebimento de grandes receitas minerais pelos Municípios mineradores transformam realmente a
vida da população local. Cf. PONTES, Helenilson Cunha. O Ouro Vermelho II. Disponível em:
http://www.cunhapontes.com.br/pt/artigos.php. Último acesso em: 16/08/2012.
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destas receitas a fundos, responsabilidade fiscal e transparência, temas que serão abordados
no decorrer deste capítulo.

3.2

Destinação das Compensações Financeiras

3.2.1

Vinculações

A vinculação de receitas públicas é fenômeno antigo. WEBER e WILDVASKY
relatam que em Atenas já se praticava uma separação – que, à época, era essencialmente
física – de receitas entre diversos erários situados na Acrópole. Cada um destes erários
destinava-se a financiar uma atividade pública específica e contava com os seus próprios
administradores e registros de entrada e saída de recursos769.

Na maioria das vezes, as receitas decorrentes dos recursos naturais são vistas como
fontes de receita em geral, isto é, são usadas para financiar os serviços e atividades que o
governo normalmente providencia, motivo pelo qual não sofrem vinculações
específicas770.
Em algumas circunstâncias, contudo, as receitas decorrentes da exploração dos
recursos naturais são utilizadas para financiar atividades específicas do Estado, alocando
essa renda para determinadas áreas prioritárias da comunidade, nas quais há carência de
investimentos. Um modo muito comum de se fazer isso é por meio da vinculação de
receitas, garantindo assim que essa riqueza seja bem empregada. Muitas vezes, essa
vinculação promove justiça intergeracional, pois, de alguma forma, impede que a geração
atual gaste todo o dinheiro de forma descontrolada771.

769

Cf. WEBBER, Carolyn; e WILDAVSKY, Aaron. A History of Taxation and Expenditure in the
Western World. Nova Iorque: Simon and Schuster, 1986, p. 121-122.
770
Cf. SEARLE, Bob. Revenue Sharing, Natural Resources and Fiscal Equalization. In: MARTINEZVASQUEZ, Jorge; SEARLE, Bob (ed.). Fiscal Equalization: Challenges in the Design of
Intergovernmental Transfers. New York: Springer, 2007. p. 391.
771
Cf. Ibidem, p. 390.
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Com efeito, as legislações de diversos países vinculam – total ou parcialmente – a
aplicação das receitas de recursos naturais a programas de governo voltados à implantação
de tais políticas.

Nesse sentido, podem ser citadas as legislações da Colômbia (em que os royalties
do petróleo arrecadados pelos governos locais devem ser gastos em projetos de educação,
saneamento básico, saúde e fornecimento de água)772 e dos EUA (em que grande parte da
arrecadação de royalties sobre a mineração e a extração de petróleo está vinculada a
programas federais e subnacionais de conservação do patrimônio ambiental e histórico e
dos recursos hídricos)773.

Também podem ser identificadas, nos ordenamentos jurídicos estrangeiros,
modalidades de vinculação de receitas a programas governamentais que não se relacionam
diretamente às políticas públicas do setor de recursos naturais, como o curioso exemplo
equatoriano de afetações de royalties ao exército774.

Mais relevantes são os casos de vinculação de receitas públicas de recursos naturais
a fundos públicos específicos, especialmente aqueles de estabilização e de poupança, os
quais serão examinados adiante, em item próprio775.

A vinculação de receitas de recursos naturais a tais finalidades específicas
promovidas por fundos, em princípio, pode ajudar a limitar a discricionariedade no gasto
público dos governos beneficiados por estas receitas776.

772

Cf. SEARLE, Bob. Revenue Sharing, Natural Resources and Fiscal Equalization. Andre Young
School of Political Studies International Studies Program Working Paper n. 04-16, 2004, p. 16.
773
Cf. LEAL, José Agostinho Anachoreta; SERRA, Rodrigo Valente. A Experiência do Alaska. Campos
dos Goytacazes/RJ: Boletim de Difusão das Informações e Promoção do Debate sobre a Distribuição dos
Royalties do Petróleo, Ano I, nº 2, Dezembro/2003, p. 6-7.
774
O Equador estabeleceu, em 2000, uma formula de divisão de recursos que conferia ao exercito 45% dos
royalties do petróleo produzido pela estatal Petroecuador. Cf. BROSIO, Giorgio. Oil Revenue and Fiscal
Federalism. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation
and Implementation in Oil-Producing Countries. Washington DC: International Monetary Fund, 2003,
p.251.
775
Além dos fundos com objetivos de estabilização e poupança, pode-se cogitar da instituição de outras
modalidades de fundos, voltados exclusivamente ao financiamento de determinadas políticas públicas, tais
como a provisão de serviços básicos (e.g., de educação, saúde, saneamento e fornecimento de água), a
proteção do meio ambiente e a redistribuição de renda.
776
Cf. INTERNATINAL MONETARY FUND. The Role of Fiscal Institutions in Managing the Oil
Revenue Boom. The Fiscal Affairs Department (In consultation with other departments), 2007, p.13.
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Não obstante, qualquer iniciativa de previsão legal de vinculação de receitas
públicas de recursos naturais deve ser cuidadosamente avaliada, pois pode resultar em uma
ineficaz redução da flexibilidade orçamentária, bem como comprometer a liquidez
financeira do governo e afetar a qualidade do gasto público777.

Feitas essas considerações iniciais, passar-se-á a analisar a questão da vinculação de
receitas de recursos naturais no direito financeiro brasileiro.

No caso brasileiro, prevalece a sistemática de não vinculação das receitas de
compensações

financeiras,

exceto

por

algumas

disposições

constitucionais

e

infraconstitucionais. O exame dessa questão apresenta implicações diferentes conforme o
foco de análise sejam os governos subnacionais (Estados e Municípios) ou o governo
federal, conforme se explicará adiante.

Merece destaque inicial a previsão do próprio parágrafo 1º do art. 20 da
Constituição Federal de 1988 (já examinado em detalhes no Capítulo I), o qual dispõe que
se assegura “a órgãos da administração direta da União”, compensação financeira pela
exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia
elétrica e de outros recursos minerais.

Na prática, a previsão constitucional em tela impõe ao Poder Executivo, quando da
elaboração da proposta orçamentária, que destine, obrigatoriamente, recursos para órgãos
da União que a lei estabeleça778.

MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO critica essa previsão constitucional,
argumentando que se trataria de “aberrante vinculação de receita” a ente desprovido de
personalidade jurídica própria779.

Entendemos que não assiste razão a tal crítica, porquanto parece perfeitamente
válida, sob a ótica do direito financeiro brasileiro, qualquer vinculação de receita a órgão,
777

Cf. Ibidem, p.13.
Cf. OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de Direito Financeiro. 4. ed. São Paulo: RT, 2011. p.
256/257.
779
Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição Brasileira de 1988, vol. I. São
Paulo: Saraiva, 1990, p. 154.
778
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fundo ou despesa, exceto nos casos em que a própria Constituição Federal imponha
restrições ou vedações (e.g., no âmbito do princípio da não afetação, previsto no inciso IV
do art. 167, que proíbe a vinculação de receitas de impostos, ressalvadas as autorizações
expressas no texto constitucional).

No âmbito da legislação infraconstitucional, até o advento da Lei nº 9.478/97, a
aplicação das receitas públicas oriundas da exploração de petróleo era disciplinada pela Lei
nº 7.525/86, cujo art. 7º conferiu nova redação ao art. 27 da Lei nº 2.004/53780, impondo
vinculações específicas a estas receitas, ressalvados os recursos destinados ao Ministério
da Marinha.

Tais receitas deveriam ser destinadas pelos Estados, Territórios e Municípios
exclusivamente para despesas com (i) energia; (ii) pavimentação de rodovias; (iii);
abastecimento e tratamento de água; (iv) irrigação; (v) proteção ao meio ambiente; e (vi)
saneamento básico. Desde a revogação expressa da Lei nº 2.004/53 por meio da
promulgação da Lei nº 9.478/1997, contudo, as referidas vinculações deixaram de ser
aplicáveis.

No que concerne à CFEM, de acordo com a recomendação do DNPM, os recursos
desta compensação financeira deveriam ser aplicados em projetos que direta ou
indiretamente revertam em prol da comunidade local, na forma de melhoria da
infraestrutura, qualidade ambiental, saúde e educação. Deve-se ressaltar que se trata de
mera recomendação, porquanto não há vinculação específica na legislação pátria para o
emprego dos recursos da CFEM781.

Não obstante, analogamente ao que se disse quanto às compensações financeiras
oriundas da exploração de petróleo, a Lei nº 7.990/89 veda a utilização de recursos da
CFEM para o pagamento de dívidas (desde que não assumidas com a União ou entes da
administração indireta federal) e a contratação de pessoal permanente.

780

Na redação original desse dispositivo, determinava-se que os Estados, Territórios e Municípios aplicassem
os respectivos recursos, “preferentemente, na produção da energia elétrica e na pavimentação de rodovias”.
781
Cf. ENRÍQUES, Maria Amélia Rodrigues da S. Uso dos royalties minerais no Brasil – A Compensação
Financeira pela Exploração Mineral (CFEM). Campos dos Goytacazes/RJ: Boletim de Difusão das
Informações e Promoção do Debate sobre a Distribuição dos Royalties do Petróleo, Ano IV, nº 15,
Março/2007, p. 5.
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Em relação à CFURH, também não consta na legislação pátria vinculação
específica para a aplicação dos recursos respectivos pelos Estados e Municípios
beneficiários, aplicando-se apenas vedação a que se fez referência acima (relativa ao
pagamento de dívidas e à contratação de pessoal permanente).

Assim, em síntese, na legislação vigente não há qualquer restrição à aplicação, por
parte de Estados e Municípios, dos recursos das compensações financeiras, exceto quanto
ao pagamento de quadro permanente de pessoal e de dívidas que não tenham sido
assumidas com a União ou entes da administração indireta federal.

Pode-se concluir, nesse contexto, que a ausência de vinculações legais específicas,
em âmbito subnacional, ao uso dos recursos das compensações financeiras por Estados e
Municípios, possibilita ampla flexibilidade para os gestores subnacionais, o que gera
preocupações de caráter econômico-financeiro, social e distributivo782.

A propósito, vale retomar aqui as considerações expostas no Capítulo II acerca das
evidências empíricas indicando um sobrefinanciamento de Estados e Municípios com os
royalties, especialmente do petróleo.
Diferentemente do que ocorre no âmbito subnacional, as compensações financeiras
devidas a órgãos da administração direta da União sofrem diversas vinculações específicas,
conforme se detalhará abaixo.
No âmbito da exploração de petróleo e gás natural, a parcela do valor do royalty,
previsto no contrato de concessão, que representar 5% da produção será distribuída
segundo os critérios estipulados pela Lei no 7.990/89.

782

No contexto da utilização da CFEM pelos Municípios, cf. ENRÍQUES, Maria Amélia Rodrigues da S.
Uso dos royalties minerais no Brasil – A Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM).
Campos dos Goytacazes/RJ: Boletim de Difusão das Informações e Promoção do Debate sobre a Distribuição
dos Royalties do Petróleo, Ano IV, nº 15, Março/2007, p. 5; SANTOS, Honorato dos. Royalties do Petróleo
– Legislação atual apresenta deficiências quanto à aplicação. Campos dos Goytacazes/RJ: Boletim de
Difusão das Informações e Promoção do Debate sobre a Distribuição dos Royalties do Petróleo, Ano II, nº 6
– Dezembro / 2004, p. 9-10.
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Conforme o artigo 49, da Lei no 9.478/97, da parcela do valor do royalty que
exceder a 5% da produção, quando a lavra ocorrer em terra ou em lagos, rios, ilhas fluviais
e lacustres, 25% serão destinados ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Esta parcela
deverá ser empregada 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 indústria.
Em ambas as hipóteses, no mínimo 40% da parcela de recursos destinados ao
Ministério da Ciência e Tecnologia deverão ser aplicados em programas de apoio à
capacitação e ao desenvolvimento científico e tecnológico das regiões Norte e Nordeste,
conforme § 1o, art. 49, da Lei no 9.478/97.
Já quando a lavra ocorrer na plataforma continental, da parcela do valor
do royalty que exceder a 5% da produção, 15% por cento serão destinados ao Ministério da
Marinha, para atender aos encargos de fiscalização e proteção das áreas de produção, e
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.
Quanto às receitas de participação especial, devidas quando há grande volume de
produção ou grande rentabilidade, de acordo com ao art. 50 da referida lei, a parcela que
cabe à União fica vinculada da seguinte forma, em percentuais expressos sobre o total
destas participações (i.e., abrangendo os 40% destinados a Estados e os 10% destinados a
Municípios:
(i)

40% ao Ministério de Minas e Energia, sendo 70% para o financiamento de
estudos e serviços de geologia e geofísica aplicados à prospecção de
combustíveis fósseis, promovidos pela ANP e pelo MME, 15% para o custeio
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dos estudos de planejamento da expansão do sistema energético e 15% para o
financiamento de estudos, pesquisas, projetos, atividades e serviços de
levantamentos geológicos básicos no território nacional; e
(ii)

10% ao Ministério do Meio Ambiente, destinados ao desenvolvimento das
atividades de gestão ambiental relacionadas à cadeia produtiva do petróleo,
descritas no inciso II, § 2º, art. 50, Lei no 9.478/97;
No que diz respeito à compensação financeira pela exploração de recursos minerais,

conforme determina o parágrafo 2º do art. 2o, Lei no 8.001/90, devem ser destinados 2%
destes recursos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(FNDCT), para o financiamento do desenvolvimento científico e tecnológico do setor
mineral, e 10% para o Ministério de Minas e Energia, integralmente repassados ao
Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, (que destinará 2% desta cota-parte
à proteção mineral em regiões mineradoras, por meio do Ibama).
Conforme determina o art. 1º da Lei nº 8.001/90 (com redação dada pela Lei nº
9.984/00), o percentual de 10% da CFURH que cabe à União fica vinculado aos seguintes
órgãos e fundos: (i) Ministério de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal
(3%); (ii) o Ministério de Minas e Energia (3%); e o Fundo Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (4%), administrado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. A
cota destinada ao Ministério do Meio Ambiente, segundo o parágrafo 4º deste dispositivo,
deverá ser aplicada na implantação da Política Nacional de Recursos Hídricos e do Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e na gestão da rede hidrometeorológica
nacional783.
Além das normas nacionais acima apontadas, leis específicas estaduais ou
municipais em alguns casos preveem hipóteses adicionais de vinculação de receitas das
compensações financeiras. A título de exemplo, citem-se o Município de Itabira, em Minas
Gerais, cuja legislação vincula as receitas da CFEM a programas de diversificação

783

A rede hidrometeorológica nacional, de responsabilidade da Agência Nacional de Águas – ANA é
composta por várias estações de medição de volume de chuvas, do nível e vazão de rios, de qualidade de
água e de quantidade de sedimentos.
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econômica 784 , e o Estado do Espírito Santo, que promulgou lei estipulando destinação
específica para os royalties do petróleo785.
Uma vez examinadas as previsões legais de vinculação de receitas de
compensações financeiras na federação brasileira, entendemos que cabe, aqui, propor uma
análise crítica desta técnica.

As recentes teorias de finanças públicas, conforme observa COLLIER, ressaltam a
importância de se direcionar todas as receitas públicas para deliberação legislativa sobre
sua destinação anual, pela via orçamentária, sem vinculações prévias. De modo geral, este
procedimento possibilita que o benefício marginal da despesa pública seja equacionado
para todas as necessidades públicas atendidas, bem como permite a flexibilidade nas
respostas a circunstâncias dinâmicas que demandam uma mudança no perfil e na
composição do gasto786.

Nesse ponto, cabe observar, com base na lição de NUSDEO, que os recursos com
que conta a humanidade para satisfazer as necessidades humanas – as quais se multiplicam
com tendência ao infinito – apresentam-se finitos e severamente limitados787.
Diante dessa limitação de recursos e da infinitude de necessidades públicas, como
ensina REGIS FERNANDES DE OLIVEIRA, devem ser eleitas as prioridades momentâneas que
o Estado, por meio de seus agentes, atenderá. Estas prioridades, conforme a adjetivação de
“momentâneas” revela, podem se alterar de acordo com o momento histórico788.

784

Cf. ENRÍQUES, Maria Amélia Rodrigues da S. Uso dos royalties minerais no Brasil – A Compensação
Financeira pela Exploração Mineral (CFEM). Campos dos Goytacazes/RJ: Boletim de Difusão das
Informações e Promoção do Debate sobre a Distribuição dos Royalties do Petróleo, Ano IV, nº 15,
Março/2007, p. 5.
785
Esse fundo será explicado de forma mais detida adiante.
786
Cf. COLLIER, Paul. Principles of Resource Taxation for Low-Income Countries. In: DANIEL, Philip;
KEEN, Michael; MCPHERSON, Charles (eds.). The Taxation of Petroleum and Minerals: Principles,
Problems and Practice. Nova Iorque: Routledge, 2010, p.77-78. No mesmo sentido, CARVALHO, José
Augusto Moreira de. O Orçamento a partir de seus Princípios. In: SCAFF, Fernando Facury; CONTI, José
Maurício (orgs.). Orçamentos Públicos e Direito Financeiro. São Paulo: RT, 2011, p. 81-109.
787
De acordo com o autor, tal limitação é insuperável, malgrado os sucessos da tecnologia em empurrar
adiante o ponto de ruptura, quando o exaurimento dos bens disponíveis à espécie humana levaria, senão ao
colapso, pelo menos à progressiva estagnação de todo o processo econômico (o qual, em última análise,
corresponde à administração de tais recursos escassos). Cf. NUSDEO, Fábio. Curso de Economia:
Introdução ao Direito Econômico. 5ª ed. São Paulo: RT, 2008. p. 25.
788
Cf. OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Gastos Públicos. São Paulo: RT, 2012, p.136.
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Essa fluidez das prioridades públicas, conforme entendemos, justificaria a negação
da conveniência, para os objetivos de política fiscal, das vinculações de receitas a despesas
específicas.

Ademais, dados empíricos revelam que as vinculações de receitas tendem a
apresentar baixo grau de eficiência na promoção das políticas públicas pretendidas, o que
pode ser explicado por técnicas criativas de contabilidade pública e por dificuldades no
controle de contas.

A propósito, como AFONSO e GOBETTI observam, por meio de desvinculações
formais789 e contingenciamentos do orçamento dos ministérios, o Tesouro Nacional tem
encontrado meios de destinar ao superávit primário a maior parte da receita das
compensações financeiras a que a União faz jus. Os recursos “desviados” passam a ser
usados como ativo disponível na conta do governo federal no Banco Central, de modo a
servir como dedução no cálculo da dívida líquida do setor público790.

No âmbito das receitas públicas de recursos naturais não renováveis, contudo, em
casos específicos essa crítica merece ser sopesada com a prudência de direcionamento
prévio de parte das receitas para fins de poupança intergeracional e investimento791.

Conforme se verá adiante, diversos países adotam vinculações dessa natureza,
destinadas a fundos intergeracionais ou de estabilização.

789

A propósito, a Lei nº 10.261/01 desvinculou entre 25% e 70% das receitas daqueles ministérios para o ano
de 2001. Semelhantes desvinculações foram estabelecidas em anos seubsequentes.
790
Segundo dados coletados pelos autores citados, entre 2003 e 2007 o total arrecadado pelo Tesouro em
compensações financeiras do petróleo e do gás natural chegou a R$ 64 bilhões, dos quais R$ 39 bilhões
foram transferidos para Estados e Municípios. Dos R$ 25 bilhões restantes, que estavam vinculados aos
orçamentos dos Ministérios da Defesa (Marinha), Ciência e Tecnologia, Minas, e Energia e Meio Ambiente,
apenas R$ 3,4 bilhões foram efetivamente aplicados em sua finalidade legal.Cf. AFONSO, José Roberto
Rodrigues, GOBETTI, Sergio Wulff. Rendas do Petróleo no Brasil: Alguns Aspectos Fiscais e Federativos.
In: Revista do BNDES, vol. 15, nº 30, 2008, p. 249-250. Sobre o tema, cf. tb. SERRA, Rodrigo Valente;
FERNANDES, Ana Cristina. A distribuição dos Royalties Petrolíferos no Brasil e os Riscos de sua
“Financeirização”. In: Revista de Direito Econômico, nº 11, 2005, p. 37.
791
As implicações e a aplicabilidade dessa recomendação dependerão do arcabouço institucional e do nível
de desenvolvimento socioeconômico de cada país. Cf. COLLIER, Paul. Principles of Resource Taxation for
Low-Income Countries. In: DANIEL, Philip; KEEN, Michael; MCPHERSON, Charles (eds.). The Taxation
of Petroleum and Minerals: Principles, Problems and Practice. Nova Iorque: Routledge, 2010, p.79. Ver
tb. SERRA, Rodrigo. Concentração espacial das rendas petrolíferas e sobrefinanciamento das esferas de
governo locais. In: PIQUET, Rosélia; SERRA, Rodrigo (orgs.). Petróleo e Região no Brasil: O desafio da
Abundância. Rio de Janeiro: Garamond, 2007, pp. 96-97.
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Assim, ainda que juridicamente válidas, as vinculações pátrias acima apontadas
podem ser consideradas como indesejáveis em termos de política fiscal, com base no que
se disse acima quanto à necessidade de flexibilidade das políticas públicas e aos
questionáveis efeitos práticos das afetações de receitas públicas.

Entendemos, portanto, que deve ser criticado o engessamento das compensações
financeiras por afetações específicas

792

, exceto quanto às já referidas situações

excepcionais de destinação de verbas para fins de poupança intergeracional e investimento.

No caso brasileiro, nota-se que as poucas vinculações vigentes para as receitas de
recursos naturais não cumprem propósitos de responsabilidade fiscal, redução de
desigualdades ou de prudência no gasto público, como as referidas análises empíricas do
perfil de aplicação de tais receitas, acima discutidas, podem comprovar.

Tampouco

tais

vinculações

parecem

promover

objetivos

de

equidade

intergeracional. Ainda que, no plano federal, as afetações legais de compensações
financeiras aos Ministérios do Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia pudesse, em tese,
viabilizar tal promoção (e.g., por meio de tecnologias de produção mais limpas ou na
recuperação de danos ambientas ocasionados pela exploração de recursos naturais), as
técnicas de desvinculação acima apontadas e as dificuldades de controle na aplicação dos
respectivos recursos têm concretamente limitado tal efeito793.

Na prática, constata-se que a maior parte das receitas de compensações financeiras,
tanto na União quanto nos governos subnacionais, acabam destinadas para o custeio da
máquina estatal, no já referido fenômeno da “armadilha do caixa único”, mesmo na
presença de vinculações (no caso do governo federal)794.

792

Em sentido contrário, defendendo a ampliação das vinculações de royalties do petróleo na esfera
subnacional, Cf. TORRONTEGUY, Alessandra Fölzke. A Aplicação dos Royalties do Petróleo na
efetividade dos direitos fundamentais sociais. São Paulo: LTr, 2011, p. 41; e SERRA, Rodrigo.
Concentração espacial das rendas petrolíferas e sobrefinanciamento das esferas de governo locais. In:
PIQUET, Rosélia; SERRA, Rodrigo (orgs.). Petróleo e Região no Brasil: O desafio da Abundância. Rio
de Janeiro: Garamond, 2007, pp. 96-97.
793
Cf. SERRA, Rodrigo Valente; FERNANDES, Ana Cristina. A distribuição dos Royalties Petrolíferos no
Brasil e os Riscos de sua “Financeirização”. In: Revista de Direito Econômico, nº 11, 2005, p. 37.
794
Cf. SERRA, Rodrigo Valente; FERNANDES, Ana Cristina. A distribuição dos Royalties Petrolíferos no
Brasil e os Riscos de sua “Financeirização”. In: Revista de Direito Econômico, nº 11, 2005, p. 31-37.
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Reforça-se assim, como entendemos, o argumento de que a boa gestão das receitas
públicas oriundas da exploração de recursos naturais no Brasil não depende,
necessariamente, da ampliação das vinculações legais.

Evidentemente, essa restrição de vinculações que defendemos poderia suscitar
dúvidas quanto ao mau uso das receitas públicas de compensações financeiras (tema este
que já foi abordado no Capítulo II), porquanto as vinculações, em uma primeira
aproximação, poderiam ser consideradas como instrumentos de disciplina para os gestores
públicos, especialmente na esfera dos governos subnacionais.

A propósito, notícias recentes revelam que o governo federal, alarmado por
evidências de desperdício na aplicação de receitas de compensações financeiras por
Estados e Municípios – e.g., pagamentos de elevados cachês para artistas – pretende propor
alterações legislativas para que as compensações financeiras sejam “carimbadas” (i.e.,
afetadas) a despesas nas áreas de infraestrutura, saúde e educação795.

Em que pese a relevância dessa preocupação, pensamos que a restrição das
vinculações de receitas de compensações financeiras não significaria necessariamente uma
carta branca a despesas públicas ineficientes ou injustas. Para tanto, deveriam ser adotados,
tanto na esfera federal quanto na subnacional, mecanismos de responsabilidade fiscal, de
transparência, de controle social e de medição de performance na aplicação das receitas de
compensações financeiras.

Por fim, deve-se observar que a legislação brasileira de Direito Financeiro também
prevê hipóteses de “vinculações negativas” das receitas de compensações financeiras, ao
estipular vedações à aplicação destas receitas em determinadas despesas públicas. O
próximo subitem tratará especificamente desta questão, tanto no âmbito da União quanto
dos governos subnacionais.

795

De acordo com reportagem do jornal O Estado de São Paulo, tal previsão teria sido inserida no texto do
novo marco regulatório da mineração, em análise na Casa Civil; o mesmo modelo também seria aplicado
para os royalties do pré-sal.
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3.2.2

Vedações Legais

O art. 8º da Lei nº 7.990/89 (regulamentada pelo Decreto nº 1/91), com a redação
dada pelo art. 3º da Lei nº 8.001/90, proíbe que as compensações financeiras oriundas da
exploração de petróleo sejam usadas para o pagamento de dívida ou o pagamento do
quadro permanente de pessoal796.

A vedação ao pagamento de dívidas foi mitigada por meio da Lei n° 10.195/01, a
qual introduziu o parágrafo 1° ao referido art. 8°, passando-se a permitir que as
compensações financeiras em tela sejam empregadas no pagamento de dívidas de entes
subnacionais com a União e suas entidades.

Quanto à vedação de aplicação daqueles recursos às despesas com quadro
permanente de pessoal nos entes beneficiados com compensações financeiras, parece
correto afirmar que o legislador pátrio quis, assim, mitigar os riscos de deterioração da
gestão financeira subnacional, a qual poderia decorrer do comprometimento de receitas
essencialmente voláteis e finitas a despesas correntes duradouras.

Obviamente, em determinadas situações a contratação de pessoal pelos
mencionados entes pode ser justificada como uma resposta à necessidade de ampliação do
quadro para operar os novos serviços e equipamentos públicos, resultantes dos maiores
investimentos proporcionados pelas compensações financeiras. Não obstante, a política de
ampliação do quadro de pessoal também pode ser voltada, de forma condenável, a garantir
um quadro massivo de compromisso eleitoral exigido aos contratados797.

A prática brasileira infelizmente aproxima-se mais do segundo cenário do que do
primeiro. Como se viu no Capítulo II, dados empíricos revelam que os gastos totais com
pessoal são significativamente mais elevados nos entes federativos beneficiários dos
royalties.

796

A respeito do tema, cf. OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de Direito Financeiro. 4. ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2011, p. 250.
797
Cf. MESTRADO EM PLANEJAMENTO REGIONAL E GESTÃO DE CIDADES. Royalties e
contratação de pessoal. Campos dos Goytacazes/RJ: Boletim de Difusão das Informações e Promoção do
Debate sobre a Distribuição dos Royalties do Petróleo, Ano V, nº 19, Março / 2008, p. 2.
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Evidências empíricas revelam, ainda, que diversos governos locais têm se
aproveitado da pretensa indefinição do conceito legal de “quadro permanente de pessoal”
para efetuar despesas com contratações terceirizadas, cargos em comissão ou confiança ou,
ainda, contratações temporárias. O argumento frequentemente empregado nesse caso, para
a interpretação da flexibilização da referida restrição legal, é o de que ela se aplicaria
somente para servidores nomeados para cargo de provimento efetivo, em virtude de
concurso público, e que, com base na autonomia que a Constituição Federal confere a
Estados e Municípios para organizar os seus quadros funcionais, outras formas de
contratação de pessoal poderiam ser livremente adotadas798.

Essa interpretação, contudo, tem sido rechaçada pelos Tribunais de Contas dos
Estados, os quais tendem a adotar entendimento rígido em relação à questão, estendendo a
restrição legal a qualquer pagamento de pessoal, independentemente da forma específica
de contratação799.

Ressalte-se que, em qualquer caso, os Estados e Municípios devem manter registro
contábil auxiliar para o controle das receitas e despesas relativas aos recursos recebidos do
petróleo, por meio de livros, fichas ou processamento eletrônico de dados. Os documentos
e comprovantes relativos aos pagamentos das despesas realizadas com tais receitas,
ademais, devem ser identificados com carimbo próprio e guardados pelo prazo mínimo de
5 anos, contados a partir da data da aplicação dos recursos800.

Uma última questão que deve ser analisada nesse ponto diz respeito à classificação
das compensações financeiras como receitas correntes ou de capital. Isto porque o art. 44
da Lei de Responsabilidade Fiscal veda a aplicação da receita de capital derivada da
alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de
798

Cf. Idem. Brechas na lei para pagar pessoal: Royalty pode ser usado com empregados, dizem
especialistas. Campos dos Goytacazes/RJ: Boletim de Difusão das Informações e Promoção do Debate sobre
a Distribuição dos Royalties do Petróleo, Ano II, nº 8, Junho/2005, p. 6; Idem. Utilização vedada para
qualquer despesa com pessoal. Campos dos Goytacazes/RJ: Boletim de Difusão das Informações e
Promoção do Debate sobre a Distribuição dos Royalties do Petróleo, Ano II, nº 8, Junho/2005, p. 7; Idem.
Royalties e contratação de pessoal. Campos dos Goytacazes/RJ: Boletim de Difusão das Informações e
Promoção do Debate sobre a Distribuição dos Royalties do Petróleo, Ano V, nº 19, Março / 2008, p. 2.; e
GOBETTI, Sérgio Wulff. Mitos e verdades sobre os royalties no contexto do debate sobre o Pré-Sal.
Campos dos Goytacazes/RJ: Boletim de Difusão das Informações e Promoção do Debate sobre a Distribuição
dos Royalties do Petróleo, Ano VI, nº 21, Setembro/2008, p.10.
799
Cf. Op. cit, p.7.
800
TCU. Transferências Governamentais Constitucionais. Brasília: TCU, Secretaria de Macroavaliação
Governamental, 2008.
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despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e
próprio dos servidores públicos801.

As receitas correntes são aquelas oriundas das atividades operacionais do Estado,
para aplicação em despesas correspondentes (i.e., classificáveis como correntes), visando
ao alcance das finalidades e metas dos diversos entes públicos, conforme previstas nos
programas e ações do governo802.

Já as receitas de capital, definidas no parágrafo 2.º do art. 11 da Lei 4.320/64, são
representadas por mutações patrimoniais que nada acrescentam ao patrimônio público,
ocorrendo apenas uma troca de elementos patrimoniais, isto é, um aumento no sistema
financeiro (entrada de recursos financeiros) e uma baixa no sistema patrimonial (saída do
patrimônio em troca de recursos financeiros)803.

As receitas de compensações financeiras costumam ser classificadas, nas leis
orçamentárias anuais dos três níveis de governo, como receita corrente (nível
classificatório da categoria econômica), do gênero receita corrente patrimonial (subnível
classificatório da procedência, ou origem) 804.

Para ANDRESSA TORQUATO RÊGO, as compensações financeiras (no caso específico
analisado pela autora, as de petróleo e gás natural), deveriam receber classificação diversa,
como receitas de capital, pois pretensamente se caracterizariam como preços pagos pelo
particular em contraprestação aos recursos naturais que lhe teriam sido alienados pelo
Estado. Semelhante alteração nesta classificação obrigaria a aplicação das referidas

801

A propósito dessa questão, cf. RÊGO, Andressa G. Torquato F.. Uma análise acerca da classificação das
receitas petrolíferas na Lei Orçamentária. In: CONTI, José Mauricio; SCAFF, Fernando Facury.
Orçamentos Públicos e Direito Financeiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 436.
802
Cf. RUBINSTEIN, Flávio. Arts. 9 a 11. In: CONTI, José Maurício (coord.). Orçamentos Públicos: A Lei
4.320/1964 comentada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008
803
Essas receitas compreendem, na sistemática da lei citada, as receitas provenientes da realização de
recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os
recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas
classificáveis em despesas de capital e, ainda, o superávit do orçamento corrente. Cf. RUBINSTEIN, Flávio.
Arts. 9 a 11. In: CONTI, José Maurício (coord.). Orçamentos Públicos: A Lei 4.320/1964 comentada. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 45-64.
804
Cf. RÊGO, Andressa G. Torquato F.. Uma análise acerca da classificação das receitas petrolíferas na Lei
Orçamentária. In: CONTI, José Mauricio; SCAFF, Fernando Facury. Orçamentos Públicos e Direito
Financeiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 436.
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receitas em despesas de capital, isto é, na realização de investimentos, inversões
financeiras e transferências de capital805.

Entendemos que não assiste razão a essa crítica. As compensações financeiras, na
nossa visão, não são preços pagos pela alienação de bens do Estado, mas remunerações
pela cessão, ao particular, do direito de exploração do patrimônio público.

A diferença é sutil, mas bastante relevante. Fosse o caso de pagamento pela
alienação de bem público, estar-se-ia diante de mera mutação patrimonial (troca do bem
pelo seu preço equivalente em moeda), sem acréscimo ao patrimônio do Estado.

Lembre-se que, como se explicou acima, as receitas de capital representam
precisamente mutações patrimoniais dessa natureza, que nada acrescentam ao patrimônio
público, ocorrendo apenas uma troca de elementos patrimoniais.

Ora, no caso das compensações financeiras, há clara geração de riqueza nova pelo
particular, com a peculiaridade de que esta riqueza tem origem no emprego do patrimônio
público.

Essa asserção seria comprovada pela análise da própria metodologia de cálculo das
compensações financeiras, que se baseia na aplicação de alíquotas sobre bases de cálculos
obtidas a partir de critérios que denotam mensurações do valor do direito de explorar os
recursos naturais.

Assim, apesar de concordarmos com a autora supracitada em relação aos efeitos
nocivos da utilização das receitas de compensações financeiras para cobrir despesas
correntes806, pensamos que essa preocupação deve ser enfrentada mediante a adoção de
instrumentos de responsabilidade fiscal, transparência e controle social, porquanto a

805

Segundo a autora, a alteração classificatória também interferia no repasse das compensações financeiras
da União para os Estados e Municípios, as quais passariam a se caracterizar como transferências de capital;
assim, os beneficiários dos recursos repassados só poderiam utilizá-los em investimentos ou inversões
financeiras, conforme determina o parágrafo 6.º do art. 12 da Lei 4.320/64. Cf. Ibidem, p. 436 e 448-449.
806
Cf. RÊGO, Andressa G. Torquato F.. Uma análise acerca da classificação das receitas petrolíferas na Lei
Orçamentária. In: CONTI, José Mauricio; SCAFF, Fernando Facury. Orçamentos Públicos e Direito
Financeiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 446.
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aludida reclassificação destas receitas como receitas de capital (na sistemática da Lei nº
4.320/64) não parece se sustentar.

3.2.3

Distribuição Direta aos Cidadãos

Uma alternativa interessante de aplicação das receitas de recursos naturais consiste
na distribuição direta destas receitas para os seus cidadãos807.

Trata-se de experiência pioneiramente adotada pelo Estado norte-americano do
Alasca (Alaska Permanent Fund, de 1977) 808 e pela província canadense de Alberta
(Alberta Heritage Savings Trust Fund, de 1976) 809, tendo posteriormente sido replicada na
Mongólia, na Bolívia e no Timor Leste810.

No caso do Alasca, considerado paradigmático pela literatura especializada, por
meio do fundo acima referido 10% das receitas arrecadadas com o setor petrolífero são
repassadas “diretamente” (i.e., sem passar pelos cofres do ente público, ainda que por
intermédio do fundo) aos cidadãos locais, tanto adultos quanto crianças, na forma de
dividendos igualitários811.

Esse modelo demonstra como o uso dos royalties pode ser efetivamente
direcionado para sustentação econômica regional pós-esgotamento das reservas de
petróleo. Como apenas os dividendos são distribuídos, o caráter de perpetuidade do fundo
implica necessidade de investimentos dos seus recursos no mercado, com o objetivo de
proporcionar retorno financeiro. Busca-se assegurar, assim, que o nível de renda dos

807

Cf. GILLIES, Alexandra. Giving Money Away? The Politics of Direct Distribution in Resource Rich
States. Center for Global Development. Working Paper 231. Washington DC. Novembro, 2010, capa.
808
Cf. EIFERT, Benn; GELB, Alan; TALLROTH, Nils Borje. The Political Economy of Fiscal Policy and
Economic Management in Oil-Exporting Countries. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO,
Annalisa. Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing Countries. Washington DC:
International Monetary Fund, 2003, p. 117.
809
Cf. ROSS, Michael. How Should States Manage the Distributive Aspects of Mineral Wealth?. Prepared
for “Escaping the Resource Curse Project”, Columbia University. Julho, 2005, p. 16.
810
Cf. GILLIES, Alexandra. Giving Money Away? The Politics of Direct Distribution in Resource Rich
States. Center for Global Development. Working Paper 231. Washington DC. Novembro, 2010, p.3.
811
Cf. ROSS, Michael. Op. cit, p. 16.
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moradores do Alasca seja mantido quando a curva de recebimento dos royalties começar a
cair, evidenciando um papel de promoção de equidade intergeracional812.

Os defensores da sistemática de distribuição direta argumentam que ela pode
mitigar os riscos da Maldição dos Recursos Naturais (examinada no Capítulo I), favorecer
a boa gestão das receitas destes recursos e a responsabilidade fiscal, aproximar o governo
dos cidadãos e corrigir desproporções de poder e riqueza813.

Certamente, a necessidade, os riscos e benefícios e viabilidade prática de aplicação
de qualquer esquema de transferências diretas de receitas de recursos naturais dependerão
do contexto político e econômico de cada país814.

Em qualquer caso, não obstante as potenciais vantagens da sistemática de
distribuição direta, ela é de difícil aplicação prática, exigindo que o governo apresente
altíssimo grau de transparência fiscal e estabilidade institucional para ser bem-sucedida815.

A distribuição direta, ainda, poderá se submeter a desafios semelhantes ao dos
programas de gasto público, tais como, manipulação política, inconsistência de objetivos
de política pública, corrupção, fraude e má gestão816.

Ademais, tendem a ser significativamente elevados os custos de administração da
distribuição direta de receitas de recursos naturais, porquanto se faz necessário manter uma
base de dados atualizada dos cidadãos, bem como mecanismos sofisticados de fiscalização
e controle, para fins de operacionalizar a distribuição817.

812

Cf. LEAL, José Agostinho Anachoreta; SERRA, Rodrigo Valente. A Experiência do Alaska. Campos
dos Goytacazes/RJ: Boletim de Difusão das Informações e Promoção do Debate sobre a Distribuição dos
Royalties do Petróleo, Ano I, nº 2, Dezembro/2003, p. 6-7.
813
Cf. GILLIES, Alexandra. Op. cit, p.3; e ROSS, Michael. Op. cit, p. 9.
814
Cf. GILLIES, Alexandra. Giving Money Away? The Politics of Direct Distribution in Resource Rich
States. Center for Global Development. Working Paper 231. Washington DC. Novembro, 2010, p.3.
815
Caso contrário, podem ser gerados nefastos efeitos de incentiva a práticas de corrupção e a
comportamentos rentistas (“rent-seeking”). Cf. EIFERT, Benn; GELB, Alan; TALLROTH, Nils Borje. The
Political Economy of Fiscal Policy and Economic Management in Oil-Exporting Countries. In: DAVIS,
Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation and Implementation in
Oil-Producing Countries. Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p. 117.
816
Cf. GILLIES, Op. cit, p. 12-14.
817
Cf. ROSS, Michael. How Should States Manage the Distributive Aspects of Mineral Wealth?. Prepared
for “Escaping the Resource Curse Project”, Columbia University. Julho, 2005, p. 18.
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Obviamente, não parece fácil reunir as condições de vontade política necessárias à
adoção de um modelo de distribuição direta de receitas de recursos naturais aos cidadãos.
Com efeito, os governantes costumam desfrutar de vantagens políticas significativas
advindas da arrecadação de tais receitas, as quais lhes conferem notável poder de barganha
e permitem escolhas de gasto público que favoreçam e aumentem as bases de apoio de tais
governantes. A distribuição direta, nesse contexto, pode reduzir sensivelmente tais
benesses. Ganha a população, mas perdem exatamente aqueles incumbidos de tomar as
decisões políticas inerentes à mencionada adoção de um modelo de distribuição direta818.

GILLIES aponta quatro cenários hipotéticos em que as condições políticas
necessárias para a adoção de uma sistemática de distribuição direta de receitas recursos
naturais aos cidadãos poderiam ser verificadas:
(i)

Cenário “tabula rasa”, no qual os recursos nunca foram distribuídos e, portanto,
as perdas dos governantes com as transferências diretas seriam apenas
hipotéticas, pois eles não teriam se acostumado ainda em receber estes recursos.
Este tipo de cenário poderia advir de novas ordens políticas instituídas, após
revoluções ou a adoção de novas constituições, bem como poderia ser
encontrado em países que acabam de descobrir suas reservas de recursos
naturais;

(ii)

Cenário altamente democráticos, em que a competição política faz com que a
vontade da maioria seja mais relevante do que os comportamentos rentistas
(“rent-seeking”) de grupos de influencia ou dos governantes;

(iii)

Cenário em que o governo veja-se diante da necessidade premente de
promover paz e unidade nacional, especialmente quando da existência de
grupos e minorias separatistas ou descontentes com o governo majoritário; e

(iv)

Cenário do “líder benevolente” em que a distribuição direta é usada para
fortalecer o apoio da população aos seus líderes políticos; na verdade, trata-se
de situação predatória, porquanto os líderes estariam explorando as instituições
públicas para seus próprios fins819.

818

Cf. GILLIES, Alexandra. Giving Money Away? The Politics of Direct Distribution in Resource Rich
States. Center for Global Development. Working Paper 231. Washington DC. Novembro, 2010, p. 4.
819
Cf. Ibidem, p. 4-6.
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Em qualquer um desses cenários, ressalta a autora, a possibilidade de serem
implantadas as transferências diretas dependerá de dois fatores específicos: a autonomia
política dos governantes e a quantidade de receitas geradas pela exploração de recursos
naturais. Quanto ao primeiro fator, nem o mais autocrático dos líderes poderia ignorar as
condições políticas a seu redor, de modo que seu grau de autonomia dependerá também do
nível de competição política que ocorre ao seu redor e do quanto ele deverá beneficiar seus
aliados e levar em conta suas posições para permanecer no poder. Já em relação ao
segundo fator, com um grande fluxo de receitas de recursos naturais o governo poderia
procurar atingir um maior número de alocações simultaneamente, reduzindo-se o custo de
oportunidade do sistema de transferências diretas e permitindo-se a continuidade de
práticas de fisiologismo político820.

3.3

Constituição de Fundos de Receitas de Recursos Naturais

3.3.1

Considerações Gerais

Como se anteviu, nos países em que as receitas de exploração de recursos naturais
são significativas surgem preocupações sobre o impacto destas receitas nos orçamentos
públicos, bem como sobre o respectivo financiamento de políticas públicas
intergeracionais.

Diante dessas preocupações, um número crescente de países tem adotado fundos
financiados por receitas de recursos naturais, especialmente desenhados821 para os objetivos

820

Cf. GILLIES, Alexandra. Giving Money Away? The Politics of Direct Distribution in Resource Rich
States. Center for Global Development. Working Paper 231. Washington DC. Novembro, 2010, p. 6-8.
821
Parece claro que as mencionadas questões também podem ser enfrentadas pelos governos também por
meio de outras políticas públicas, que não envolvam a constituição de fundos. Os fundos, contudo,
apresentam vantagens específicas, que serão discutidas adiante. Cf. DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando;
DANIEL, James; BARNETT, Steven. Stabilization and Saving Funds for Nonrenewable Resources.
Occasional Paper 205. Washington DC: International Monetary Fund, 2001, p. 12-13.
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(i) de estabilização de curto prazo das receitas destes recursos e (ii) de poupança, de longo
prazo, das mesmas receitas para futuras gerações822.

A propósito, nos últimos anos tem se verificado uma proliferação de fundos de
receitas de recursos naturais, especialmente, no setor do petróleo, podendo-se atualmente
contabilizar ao menos 21 países com fundos semelhantes823.

Pode-se observar que os fundos financiados por receitas da exploração de recursos
naturais são tipicamente instituídos no nível governamental federal, em que pese haver
casos de versões subnacionais destes fundos, como no Estado do Alasca (nos EUA) e na
província de Alberta (no Canadá)824.

As espécies de fundos de receitas de recursos naturais costumam ser designadas de
acordo com o objetivo predominantemente pretendido por cada fundo, podendo-se
identificar como as duas principais espécies os “fundos de estabilização” e os “fundos de
poupança”825.

Para que se proceda ao exame de cada uma dessas espécies dos fundos de receitas
de recursos naturais, faz-se necessário apresentar considerações propedêuticas sobre
questões de política fiscal relevantes a todos os fundos financiados por tais receitas.

Os objetivos precitados, de estabilização fiscal e de poupança, apesar de
essencialmente diferentes entre si, podem ser alcançados tanto por fundos específicos
quanto mistos (i.e. aqueles que visam a promover ambos os objetivos, ainda que um deles
predomine). De fato, a estabilização fiscal requer a formação de poupança e a realização de
investimentos com os recursos do fundo, medidas que poderão beneficiar as gerações
futuras. Analogamente, os fundos primordialmente destinados à poupança de receitas de
822

Cf. ANDERSON, George. Fiscal Federalism: A Comparative Introduction. Toronto: Oxford
University Press, 2010, p. 45.
823
Cf. INTERNATIONAL MONETARY FUND. The Role of Fiscal Institutions in Managing the Oil
Revenue Boom. The Fiscal Affairs Department (In consultation with other departments), 2007, p.11.
824
Cf. ANDERSON, George. Fiscal Federalism: A Comparative Introduction. Toronto: Oxford
University Press, 2010, p. 45.
825
Cf. BAUNSGAARD, Thomas; POPLAWSKI-RIBEIRO, Marcos; RICHMOND, Virginia; e
VILLAFUERTE, Mauricio. Fiscal Frameworks for Resource Rich Developing Countries. IMF Staff
Discussion
Note
SDN/12/04.
Washington:
IMF,
2012,
p.
19.
Disponível
em:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2012/sdn1204.pdf. Último acesso em: 16/08/2012.
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recursos naturais também podem funcionar como fundos de estabilização, na medida em
que a quantia neles depositada normalmente variará de acordo com o preço corrente da
commodity e das receitas futuras esperadas826.

Com efeito, a alocação e o acúmulo de receitas nos fundos baseiam-se em decisões
que devem harmonizar uma política fiscal de contenção (i.e., de restrição de gastos e de
endividamento do Estado) com as perspectivas de uso das receitas de recursos naturais a
longo prazo, de modo a garantir que confiram benefícios mesmo depois que esgotadas as
reservas ou a sua exploração econômica827.

Para tanto, deverão ser estimados de antemão os limites desta exploração, os preços
da commodity em questão, o crescimento populacional e distribuição intergeracional dos
benefícios828.

Ainda, os fundos em tela devem ser inseridos no contexto da política fiscal de
longo prazo, a qual precisa se mostrar sustentável e prudente. De fato, não faz sentido
acumular capital público em um fundo enquanto a dívida pública se forma em outros
segmentos do governo829.

A estruturação de um fundo de receitas de recursos naturais envolve deliberações
quanto (a) ao instrumento legal de criação do fundo, (b) à estratégia de administração dos
ativos do fundo, ao controle e transparência desta administração e (c) ao momento
adequado para constituição do fundo. A seguir serão abordados cada um destes aspectos.

O instrumento legal de criação de um fundo de receitas de recursos naturais, por
óbvio, dependerá da tradição jurídica do país em questão, podendo ser apontadas três
formas diferentes para tal finalidade:

826

Cf. BACON, Robert; TORDO, Silvana. Experiences with Oil Funds: Institutional and Financial
Aspects. Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP). World Bank. Junho, 2006, p.11.
827
Cf. BACON, Robert, TORDO, Silvana. Experiences with Oil Funds: Institutional and Financial
Aspects. Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP). World Bank. Junho, 2006, p.8.
828
Cf. Ibidem, p.8.
829
Cf. SKANCKE, Martin. Fiscal Policy and Petroleum Fund Management in Norway. In: DAVIS, Jeffrey;
OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation and Implementation in OilProducing Countries. Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p.332-333.
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(i)

emenda constitucional (e.g., o fundo do Alasca), instrumento que
tipicamente requer grande apoio político e apresenta excessiva rigidez;

(ii)

decreto do Poder Executivo (e.g., os fundos do Azerbaijão, da Bolívia e
da Venezuela), caracterizado modelo de alta flexibilidade e pouca
estabilidade; e

(iii)

lei formal (e.g., os fundos de Alberta e Papua Nova Guiné), alternativa
preferível às outras duas, por permitir a discussão pública sobre as
finalidades do fundo, com algum grau de flexibilidade e certa
estabilidade830.

No que diz respeito à administração dos ativos que venham a compor o fundo, a
respectiva estratégia deverá ser definida de antemão, demarcando-se as regras de
investimento e os níveis de risco esperados bem como a liquidez dos recursos e dos
ganhos, sempre se levando em conta os objetivos específicos do fundo (de modo a conferir
relativa ênfase à estabilização fiscal ou à poupança de receitas). As operações financeiras
do fundo deverão ser desenhadas para evitar distúrbios no mercado financeiro e a garantir a
estabilidade macroeconômica, elementos que pressuporão a transparência e publicidade
dos objetivos escolhidos para a administração operacional dos ativos que componham o
fundo831 .

Considerações similares à administração de um portfolio de investimentos aplicamse à administração de um fundo de receitas de recursos naturais. O objetivo deve ser a
maximização, a longo prazo, do retorno dos investimentos feitos com os recursos do fundo,
de acordo com níveis aceitáveis de risco. Alguns fundos contam com um corpo de
administradores ou um órgão consultivo que determinam a estratégia de investimento (e.g.,
os fundos do Alasca, de Alberta e do Azerbaijão), enquanto outros se valem de estratégias

830

Em geral, a alternativa da emenda constitucional pode ser interessante quando exista um grande receio de
que o fundo seja cancelado ou subvertido pelas administrações posteriores. Cf. BACON, Robert; TORDO,
Silvana. Experiences with Oil Funds: Institutional and Financial Aspects. Energy Sector Management
Assistance Program (ESMAP). World Bank. Junho, 2006, p.127.
831
Cf. DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; DANIEL, James; BARNETT, Steven. Stabilization and
Saving Funds for Nonrenewable Resources. Occasional Paper 205. Washington DC: International
Monetary Fund, 2001, p. 16-17-19.
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predefinidas nas regras elaboradas quando da criação de cada fundo (e.g., os fundos do
Chile, da Noruega e da Rússia)832.

Relatórios anuais, bem como informativos periódicos sobre entrada e alocação de
recursos, devem ser considerados importantes mecanismos de controle e avaliação do
desempenho dos fundos de recursos naturais, motivo pelo qual se faz necessária sua
disponibilização como documentos públicos e de fácil acesso. Nos casos dos fundos
criados no Alasca, em Alberta, no Azerbaijão e na Noruega, os relatórios respectivos
contêm detalhes suficientes a uma completa análise de cada fundo e do respectivo
desempenho das principais categorias de investimento. Não obstante, na questionável
crença de que revelar ao público informações sobre os fundos acirraria as pressões
políticas pela realização de gastos, há países que evitam publicar tais relatórios, como
ocorre no Kuwait e em Omã, ou que os publicam de forma parcial e infrequente, como na
Rússia e no Cazaquistão833.

Outro importante mecanismo para o controle e a avaliação do desempenho desses
fundos, bem como para a responsabilização clara pelas decisões de gestão relativas à
aplicação de seus recursos, são as práticas de fiscalização e auditoria de contas por órgãos
independentes (como os tribunais de contas), tema que será explorado em detalhes ao final
deste capítulo834.

Baixos índices de transparência e de fiscalização, conforme também se explicará
em detalhes no final deste capítulo, prejudicam a legitimidade das políticas públicas
promovidas pelos fundos sob análise, assim como incentivam pressões políticas e práticas
832

A flexibilidade de cada um dos arranjos dependerá do status legal do fundo: quando sua operacionalização
é estabelecida na legislação do país existe uma menor probabilidade de adaptar as suas finalidade de
investimento ao longo do tempo. Cf. BACON, Robert; TORDO, Silvana. Op. cit, p. 132-133.
833
De fato, alguns países adotam uma postura paternalista, deliberadamente privando o público de certas
informações sobre o fluxo de receitas ao fundo e seu desempenho, justificando tal atitude com a tentativa de
evitar novas demandas por despesas. Na maioria dos casos, contudo, essa postura em verdade mascara
interesses próprios dos governantes. Cf. BACON, Robert; TORDO, Silvana. Experiences with Oil Funds:
Institutional and Financial Aspects. Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP). World
Bank. Junho, 2006, p.136-137; e DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; DANIEL, James; BARNETT,
Steven. Stabilization and Saving Funds for Nonrenewable Resources. Occasional Paper 205. Washington
DC: International Monetary Fund, 2001, p. 19-20.
834
Como as chances de conflitos de interesse na administração do fundo são grandes, os vários mecanismos
de controle empregados devem ser estruturados com cuidado, recaindo nas mãos tanto do Legislativo quanto
do Executivo. As normas que determinam estes mecanismos de controle devem ser rigidamente previstas no
ordenamento jurídico. Cf. DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; DANIEL, James; BARNETT, Steven. Op.
cit, p. 19-20; e BACON, Robert; TORDO, Silvana. Op. cit, p. 14.
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de lobby voltadas a flexibilizar a utilização das receitas destes fundos, especialmente em
momentos de alta de preços de commodities835.

As preocupações quanto à publicidade e à transparência dos objetivos e do
funcionamento dos fundos em tela podem, inclusive, motivar campanhas de
conscientização da população, como se verificou no Alasca, no Timor-Leste, no Chade, e
em São Tomé e Príncipe836.

Quanto ao momento ideal para a criação dos fundos em tela, pode-se afirmar que
ele se inseriria após a descoberta das reservas de recursos naturais, mas antes da
arrecadação das receitas públicas decorrentes da exploração de tais reservas. Isto porque o
inicio da atividade de exploração, com a possibilidade futura de auferimento de receitas,
especialmente quando estas receitas sejam significativas no contexto da economia
nacional, inevitavelmente estimula discussões internas sobre o tamanho e o impacto das
novas receitas. Estas discussões levam a outras sobre os níveis de gasto e de distribuição
das receitas públicas. É exatamente neste período que o governo pode tomar decisões sobre
a estratégia de gastos e o método por meio do qual parte das receitas será poupada837.

Por fim, cumpre apresentar breves considerações sobre os resultados práticos das
experiências estrangeiras com a criação de fundos de receitas de recursos naturais,
conforme descrição constante de estudo elaborado para o Fundo Monetário Internacional
por DAVIS, OSSOWSKI, DANIEL e BARNETT 838.

835

Cf. DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; DANIEL, James; BARNETT, Steven. Op. cit, p. 19-20.
Cf. BACON, Robert; TORDO, Silvana. Experiences with Oil Funds: Institutional and Financial
Aspects. Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP). World Bank. Junho, 2006, p.124.
837
Uma oportunidade semelhante pode surgir no caso de um grande aumento na quantidade de receitas
esperadas do setor. Cf. Ibidem, p.6.
838
Os resultados mencionados fundam-se em evidencias empíricas econométricas, ainda que, como
ressalvam os autores, tais resultados sejam baseados em uma amostra de casos concretos ainda pequena, com
dados de qualidade limitada. Os autores avaliaram a efetividade dos fundos para receitas da exploração de
recursos naturais em 12 países, analisando (i) o efeito sobre os gastos governamentais e (ii) a relação com as
receitas de exportação da produção. Dos 12 países examinados, 5 (Chile, Kuwait, Noruega, Omã e Papua
Nova Guiné) deles já possuíam fundos por um tempo significativo e os demais foram usados como grupo de
controle. Cf. DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; DANIEL, James; BARNETT, Steven. Stabilization
and Saving Funds for Nonrenewable Resources. Occasional Paper 205. Washington DC: International
Monetary Fund, 2001, p. 1-3. Resultados semelhantes foram observados em estudo mais recente, também
conduzido por autores vinculados ao Fundo Monetário Internacional. Cf. BAUNSGAARD, Thomas;
POPLAWSKI-RIBEIRO, Marcos; RICHMOND, Virginia; e VILLAFUERTE, Mauricio. Fiscal
Frameworks for Resource Rich Developing Countries. IMF Staff Discussion Note SDN/12/04.
Washington: IMF, 2012, p. 19-20;
836
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De acordo com esse estudo, os dados empíricos indicam que a criação de fundos
não teria impactado os níveis de gasto dos governos de forma significativa, tampouco
estabilizado os ganhos advindos com a exportação de recursos naturais, em 75% dos casos.
Para os autores, as conclusões sugerem que países com políticas de gasto mais prudentes
tendem a criar fundos de receitas de recursos naturais, ou seja, não seriam os fundos em si
que promoveriam prudência fiscal, ainda que em alguns casos eles auxiliassem na
manutenção de tal prudência839.

A propósito, parece correto afirmar que os argumentos políticos, jurídicos e
econômicos a favor dos fundos em tela, bem como as alternativas de estruturação e
operação destes fundos, devem ser avaliados caso a caso, levando-se em conta as
particularidades, os objetivos e as limitações de cada país840.

Em qualquer caso, como é inerente a toda política fiscal de sucesso que implique
acúmulo, em larga escala, de receitas públicas, a criação de fundos de receitas de recursos
naturais requer um alto grau de consenso político841.

Ainda que se reconheçam os benefícios de algumas experiências estrangeiras, devese ressaltar que a instituição de fundos financiados com receitas de recursos naturais não
pode ser considerada uma panaceia de política fiscal. Com efeito, os fundos não podem ser
vistos como soluções simples para problemas complexos; a questão, ao contrário, deve ser
se eles podem auxiliar na implantação de políticas públicas coordenadas com os demais
instrumentos fiscais do governo e adequadas à promoção da estabilidade fiscal e da
geração de benefícios intergeracionais à população842.

839

Cf. DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; BARNETT, Steve. Stabilization and Savings Funds for
Nonrenewable Resources: Experience and Fiscal Policy Implications. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI,
Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing
Countries. Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p.301-303.
840
Cf. BACON, Robert; TORDO, Silvana. Experiences with Oil Funds: Institutional and Financial
Aspects. Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP). World Bank. Junho, 2006, p.119; e
DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; DANIEL, James; BARNETT, Steven, op. cit., p. 28.
841
Cf. SKANCKE, Martin. Fiscal Policy and Petroleum Fund Management in Norway. In: DAVIS, Jeffrey;
OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation and Implementation in OilProducing Countries. Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p.332-333.
842
Cf. DANIEL, Philip. Petroleum Revenue Management - An Overview. The World Bank, ESMAP
Program, p. 34; e BAUNSGAARD, Thomas; POPLAWSKI-RIBEIRO, Marcos; RICHMOND, Virginia; e
VILLAFUERTE, Mauricio. Fiscal Frameworks for Resource Rich Developing Countries. IMF Staff
Discussion Note SDN/12/04. Washington: IMF, 2012, p. 19-20;
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3.3.2

Fundos de Estabilização

Como se anteviu, podem ser criados fundos de estabilização para mitigar os efeitos
negativos das oscilações na arrecadação de receitas de recursos naturais 843 e para reduzir os
impactos das incertezas de preços destes recursos sobre economia a nacional844.

O caso paradigmático de fundo de estabilização é o fundo nacional norueguês de
petróleo 845 . Além do exemplo norueguês, fundos com função estabilizadora foram
implantados

no

Azerbaijão,

em

Omã,

na

Venezuela

(Fondo de

Estabilización Macroeconómica), no Equador e no Chile (Fondo de Estabilización
del Cobre), dentre outros846.

A operacionalização dos fundos de estabilização pressupõe simplesmente que as
receitas de recursos naturais sejam poupadas (por meio da alocação ao fundo) em
843

Consoante se explicou no Capítulo I, a alta volatilidade das receitas de recursos naturais configura um
desafio para a formulação da política fiscal dos países ricos nestes recursos, porquanto pode fazer com que os
governos elaborem seu planejamento de gastos com base em um cenário que pode ser repentinamente
alterado de modo significativo.
844
Cf. STIGLITZ, Joseph E. Making Natural Resources into a Blessing rather than a Curse. In: Covering
Oil: A reporter’s Guide to Energy and Development. Nova Iorque: Revenue Watch – Open Society
Institute,
2005,
p.
14-15.
Disponível
em:
http://www2.gsb.columbia.edu/faculty/jstiglitz/download/2005_Covering_Oil.pdf. Último acesso em:
16/08/2012; BERCOVICI, Gilberto. Direito Econômico do Petróleo e dos Recursos Minerais. São Paulo:
Quartier Latin, 2011, p. 347-348; BACON, Robert; TORDO, Silvana. Experiences with Oil Funds:
Institutional and Financial Aspects. Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP). World
Bank. Junho, 2006, p.129; e EIFERT, Benn; GELB, Alan; TALLROTH, Nils Borje. The Political Economy
of Fiscal Policy and Economic Management in Oil-Exporting Countries. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI,
Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing
Countries. Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p. 117.
845
O Norwegian Government Petroleum Fund foi formalmente estabelecido na década de 1990 quando o
parlamento norueguês adotou o Act of the Government Petroleum Fund. O mecanismo do fundo determina
que transferências a ele somente possam existir quando houver superávit orçamentário, o que somente
ocorreu, devido à forte recessão nos primeiros cinco anos da década de 1990, em 1995. Depois disso, no
entanto, o fundo tem crescido fortemente. Cf. SKANCKE, Martin. Fiscal Policy and Petroleum Fund
Management in Norway. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy
Formulation and Implementation in Oil-Producing Countries. Washington DC: International Monetary
Fund, 2003, p. 318-319.
846
AHMAD, Ehtisham; MOTTU, Eric. Oil Revenues Assignments: Country Experiences and Issues. In:
DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation and
Implementation in Oil-Producing Countries. Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p. 223;
VILLAFUERTE, Mauricio; LOPEZ-MURPHY, Pablo; OSSOWSKI, Rolando. Riding the Roller Coaster:
Fiscal Policies of Nonrenewable Resource Exporters in Latin America and the Caribbean. IMF Working
Paper. Fiscal Affairs Department. Novembro, 2010, p. 27; e BACON, Robert; TORDO, Silvana.
Experiences with Oil Funds: Institutional and Financial Aspects. Energy Sector Management Assistance
Program (ESMAP). World Bank. Junho, 2006, p.129; e FASANO, Ugo. Review of the Experience with Oil
Stabilization and Saving Funds in Selected Countries. IMF Working Paper, 2000. p. 7-9. Disponível em:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2000/wp00112.pdf. Último acesso em: 16/08/2012.
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momentos de alta das cotações destes recursos e dispendidas de forma programada,
especialmente nos momentos de queda de tais cotações847. Não à toa, STIGLITZ refere-se
aos fundos de estabilização como “fundos para momentos de dificuldade”848.

Em termos técnicos, o fundo de estabilização não reduz propriamente a volatilidade
das receitas advindas da exploração de recursos naturais, mas transfere esta volatilidade, ou
parte dela, ao fundo, impedindo que ela recaia diretamente sobre o orçamento. Amenizamse, assim, as flutuações das receitas correntes disponíveis ao orçamento, reduzindo-se a
incerteza e volatilidade das receitas decorrentes da atividade de exploração de recursos
naturais 849.

A estrutura e a dimensão dos fundos de estabilização variam de acordo com as
variações de preços dos recursos naturais respectivos e com as receitas públicas esperadas
a partir da exploração destes recursos850.

As regras de cada fundo de estabilização deverão determinar os exatos termos pelos
quais as receitas de recursos naturais serão alocadas ao fundo, nele acumuladas e depois
dispendidas. Tais regras poderão impor limites máximos a este acúmulo, bem como regular
o equilíbrio mínimo das contas do fundo e restringir a utilização das receitas
acumuladas851.

847

Cf. BACON, Robert; TORDO, Silvana. Experiences with Oil Funds: Institutional and Financial
Aspects. Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP). World Bank. Junho, 2006, p.7.
848
Tradução livre de “rainy day funds” (ou “fundos para dias chuvosos”). Cf. STIGLITZ, Joseph E. Making
Natural Resources into a Blessing rather than a Curse. In: Covering Oil: A reporter’s Guide to Energy and
Development. Nova Iorque: Revenue Watch – Open Society Institute, 2005, p. 16. Disponível em:
http://www2.gsb.columbia.edu/faculty/jstiglitz/download/2005_Covering_Oil.pdf. Último acesso em:
16/08/2012.
849
As medidas de estabilização da volatilidade de receitas devem levar em conta a temporariedade das
quedas de preço, ou seja, a extensão temporal dentro da qual o insumo estará desvalorizado no mercado, se
temporária ou permanentemente. A depender desta extensão temporal o comportamento do governo deverá
ser mais ou menos cauteloso. Ocorre contudo, que, na pratica, é bastante difícil antecipar-se e determinar a
duração do choque de preços. Diante desse fato, a decisão governamental ao se deparar com a variação e
queda de preços dessas commodities deve optar pela prudência, ou seja, por interpretar a queda como
permanente, a depender da força de sua posição financeira. Cf. DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando;
DANIEL, James; BARNETT, Steven. Stabilization and Saving Funds for Nonrenewable Resources.
Occasional Paper 205. Washington DC: International Monetary Fund, 2001, p. 4-8.
850
Cf. BACON, Robert; TORDO, Silvana, op. cit., p.129.
851
Cf. DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; DANIEL, James; BARNETT, Steven. Stabilization and
Saving Funds for Nonrenewable Resources. Occasional Paper 205. Washington DC: International
Monetary Fund, 2001, p. 8.
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Normalmente, no âmbito dos fundos em tela, os respectivos gastos governamentais
em cada ano fiscal passam a ser pautados em preços médios de tais commodities nos anos
precedentes ou em determinado preço nominal, em vez das receitas efetivas, poupando-se
eventuais excedentes de arrecadação para financiar déficits vindouros852.

Como finalidades adicionais, os fundos em tela podem ajudar a limitar os gastos e a
pressão inflacionária gerada pelas receitas de recursos naturais, permitir o equilíbrio das
taxas de câmbio nacionais e aumentar a competitividade de outros setores da economia,
auxiliando, assim, na prevenção dos sintomas da Maldição dos Recursos Naturais
(explicada em detalhes no Capítulo I)853.

Se bem estruturados, os fundos de estabilização poderão promover a disciplina
fiscal e transparência dos gastos públicos, o que consequentemente reduzirá os incentivos
às práticas rentistas (“rent-seeking”)854.

Outrossim, à parte dos efeitos da volatilidade de receitas de recursos naturais,
também podem ocorrer mudanças extraordinárias na situação fiscal de um país 855 . A
necessidade inesperada de grandes investimentos (e.g. após uma catástrofe natural) implica
necessidades urgentes de despesa que podem ser – ao menos parcialmente – atendidas com
a utilização das receitas de fundos de estabilização856.
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Cf. DANIEL, Philip. Petroleum Revenue Management - An Overview. The World Bank, ESMAP
Program, p. 34-37.
853
Cf. INTERNATIONAL MONETARY FUND. The Role of Fiscal Institutions in Managing the Oil
Revenue Boom. The Fiscal Affairs Department (In consultation with other departments), 2007, p.11;
STIGLITZ, Joseph E. Making Natural Resources into a Blessing rather than a Curse. In: Covering Oil: A
reporter’s Guide to Energy and Development. Nova Iorque: Revenue Watch – Open Society Institute,
2005,
p.
16.
Disponível
em:
http://www2.gsb.columbia.edu/faculty/jstiglitz/download/2005_Covering_Oil.pdf. Último acesso em:
16/08/2012; e ANDERSON, George. Fiscal Federalism: A Comparative Introduction. Toronto: Oxford
University Press, 2010, p. 45.
854
Cf. STIGLITZ, Joseph E. Making Natural Resources into a Blessing rather than a Curse. In: Covering
Oil: A reporter’s Guide to Energy and Development. Nova Iorque: Revenue Watch – Open Society
Institute,
2005,
p.
16.
Disponível
em:
http://www2.gsb.columbia.edu/faculty/jstiglitz/download/2005_Covering_Oil.pdf. Último acesso em:
16/08/2012; e DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; DANIEL, James; BARNETT, Steven. Stabilization
and Saving Funds for Nonrenewable Resources. Occasional Paper 205. Washington DC: International
Monetary Fund, 2001, p. 8.
855
Cf. BACON, Robert; TORDO, Silvana. Experiences with Oil Funds: Institutional and Financial
Aspects. Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP). World Bank. Junho, 2006, p.7.
856
Cf. idem, p.8.
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Por fim, cabe notar que a adoção de fundos de estabilização envolve duas
potenciais complicações relevantes, conforme se explicará abaixo.

A primeira dessas complicações relaciona-se à possibilidade a operacionalização
daqueles fundos envolver mecanismos orçamentários paralelos, normalmente sujeitos a
menos fiscalização do que o orçamento regular. Esta dificuldade aumenta nos níveis
subnacionais e especialmente em países em desenvolvimento. A Noruega elaborou uma
resposta notável a esta dificuldade, ao exigir que o uso de recursos do seu fundo seja
aprovado pelo Parlamento, que viabiliza transferências do fundo ao orçamento comum,
com base no qual todas as despesas serão contabilizadas e autorizadas857.

A segunda complicação consiste no risco de a adoção de um fundo de estabilização
demasiadamente amplo dar margem ao fenômeno de “financeirização” das receitas de
recursos naturais, por meio do qual estas receitas passariam a servir quase que
exclusivamente de instrumento de proteção da estabilidade macroeconômica, deixando-se
de lado o papel relevante que elas teriam na promoção de outras políticas públicas
importantes858.

3.3.3

Fundos de Poupança

Tendo em vista o caráter não renovável de determinados recursos naturais
(especificamente o petróleo, o gás natural e os minérios), os fundos de poupança podem
exercer um importante papel de promoção da precitada equidade intergeracional, ao
“guardar” parte das receitas da exploração de tais recursos para as gerações futuras 859.
857

Cf. AHMAD, Ehtisham, MOTTU, Eric. Oil Revenues Assignments: Country Experiences and Issues. In:
DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation and
Implementation in Oil-Producing Countries. Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p. 223.
858
Cf. SERRA, Rodrigo Valente; FERNANDES, Ana Cristina. A distribuição dos Royalties Petrolíferos no
Brasil e os Riscos de sua “Financeirização”. In: Revista de Direito Econômico, nº 11, 2005, p. 31.
859
Cf. ANDERSON, George. Fiscal Federalism: A Comparative Introduction. Toronto: Oxford
University Press, 2010, p. 45; BERCOVICI, Gilberto. Direito Econômico do Petróleo e dos Recursos
Minerais. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 347-348; VENABLES, Anthony J.. Resource rents; when to
spend and how to save. Oxford Centre for the Analysis of Resource Rich Economies. 2010, p.4;
BARNETT, Steven; OSSOWSKI, Rolando. Operational Aspects of Fiscal Policy in Oil-Producing Countries.
In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation and
Implementation in Oil-Producing Countries. Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p.47-
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O supracitado fundo de petróleo da Noruega também apresenta esse caráter
intergeracional, porquanto tem como um de seus objetivos primordiais financiar o
desenvolvimento sustentado de longo prazo, distribuindo a renda do petróleo de modo a
beneficiar as gerações futuras daquele país (especialmente quanto às despesas associadas
ao envelhecimento da população)860.

Novamente seguindo o exemplo norueguês, outros países e jurisdições constituíram
seus próprios fundos de poupança de receitas de recursos naturais, ainda que em proporção
menor do que os fundos de estabilização, podendo-se destacar os fundos de São Tomé e
Príncipe e Timor-Leste861, o Fundo Permanente do Alasca (Alaska Permanent Fund)862 e o
Fundo de Reserva do Kuwait para as Gerações Futuras (Kuwait Reserve Fund for Future
Generations)863.

Essencialmente, os fundos de poupança de receitas de recursos naturais podem
prover as futuras gerações com benefícios da exploração atual destes recursos,
especialmente quando as reservas ou a própria exploração não se mostram de grande
duração temporal (e.g., nos casos citados de São Tomé e Príncipe e Timor-Leste)864.

51; BACON, Robert; TORDO, Silvana. Experiences with Oil Funds: Institutional and Financial Aspects.
Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP). World Bank. Junho, 2006, p.129; DANIEL,
Philip. Petroleum Revenue Management - An Overview. The World Bank, ESMAP Program, p. 34;
BAHL, Roy; TUMENNASAN, Bayar. How should Revenues from Natural Resources be Shared in
Indonesia?. International Studies Program, Working Paper 02-14. Georgia State University. School of
Political Studies. Maio, 2002, p. 29-31; e AHMAD, Ehtisham; MOTTU, Eric. Oil Revenues Assignments:
Country Experiences and Issues. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal
Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing Countries. Washington DC: International
Monetary Fund, 2003, p. 223.
860
Cf. SKANCKE, Martin. Fiscal Policy and Petroleum Fund Management in Norway. In: DAVIS, Jeffrey;
OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation and Implementation in OilProducing Countries. Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p. 316-317.
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Cf. BACON, Robert; TORDO, Silvana. Experiences with Oil Funds: Institutional and Financial
Aspects. Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP). World Bank. Junho, 2006, p.129.
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Cf. FASANO, Ugo. Review of the Experience with Oil Stabilization and Saving Funds in Selected
Countries.
IMF
Working
Paper,
2000.
p.
12.
Disponível
em:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2000/wp00112.pdf. Último acesso em: 16/08/2012.
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Cf. BAUNSGAARD, Thomas. A Primer on Mineral Taxation. IMF Working Papers. International
Monetary Fund. WP 01/139. Setembro, 2011, p. 25; e AHMAD, Ehtisham; MOTTU, Eric. Oil Revenues
Assignments: Country Experiences and Issues. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO,
Annalisa. Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing Countries. Washington DC:
International Monetary Fund, 2003, p. 223; e FASANO, Ugo, op. cit., p. 15. Disponível em:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2000/wp00112.pdf. Último acesso em: 16/08/2012.
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Cf. BACON, Robert; TORDO, Silvana. Experiences with Oil Funds: Institutional and Financial
Aspects. Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP). World Bank. Junho, 2006, p.129.
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Esse fundos também permitem que se obtenha o melhor retorno social ao longo do
tempo, limitando as despesas do governo a projetos sociais adequados, especialmente
quando a capacidade de absorção de investimentos do país é baixa e há alto risco de um
grande fluxo de receitas levar a à Doença Holandesa865.

Para tanto, as receitas em tela devem gerar novos ganhos, o que pode ser alcançado
por meio do investimento, da parcela alocada ao fundo para fins de poupança, em ativos
financeiros, ou, ainda, por meio de emprego de tais receitas para redução da dívida
pública866.

Não obstante as vantagens evidentes desses fundos de poupança, mantê-los pode
ser revelar uma tarefa complexa, pois eles demandam do governo um alto grau de
disciplina e de planejamento a longo prazo. Esses elementos, que certamente podem ser
encontrados no caso da Noruega, são menos frequentes em países emergentes, os quais
encontram dificuldades de resistir à tentação de gastar as receitas adquiridas com a
exploração do setor de recursos naturais, especialmente nos momentos de alta significativa
dos preços867.

Ademais, à semelhança do que se disse acima quanto aos fundos de estabilização,
deve-se aqui reconhecer que a decisão de poupar receitas públicas costuma ser marcada
por dificuldades políticas. Como forma de aumentar o apoio político às reservas
financeiras, pode ser interessante que os fundos de poupança adotem regras que
preestabeleçam sua destinação a estes fundos868.

Outra dificuldade, inerente a qualquer fundo de poupança, consiste em determinar
qual a proporção de receitas que deve ser poupada por meio da alocação ao fundo,
deliberação esta que envolve fatores tão diversos – e por vezes de difícil mensuração –
quanto o crescimento populacional, o ritmo da exploração dos recursos naturais em
865

Cf. ibidem.
Cf. ibidem,, p.7.
867
Cf. BOADWAY, Robin; SHAH, Anwar. Fiscal Federalism. Principles and Practice of Multiorder
Governance. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p. 220-221..
868
Cf. DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; BARNETT, Steve. Stabilization and Savings Funds for
Nonrenewable Resources: Experience and Fiscal Policy Implications. In: DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI,
Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing
Countries. Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p.279-280.
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questão, os preços futuros destes recursos, a expectativa de investimentos e gastos futuros
e o custo futuro de extração869.

Normalmente as regras que regem os fundos de poupança determinam que sejam
destinadas uma parte ou a totalidade das receitas obtidas com a exploração dos recursos
naturais, independentemente das condições presentes de mercado ou da política fiscal do
governo. Uma alternativa também pode ser determinar uma contribuição nominal fixa ao
fundo870.

Qualquer que seja a proporção de receitas alocadas ao fundo, o objetivo final
deverá consistir na preservação de quantidade significativa de receitas para que
gradualmente se constitua uma poupança de riqueza, de modo que as futuras gerações se
beneficiem da exploração atual dos recursos naturais871.

Nesse ponto, parece oportuno reproduzir a lição de SOLOW, que se baseia no
modelo desenvolvido por HARTWICK (referido no Capítulo I) para determinar uma média
de consumo intergeracional estável, defendendo medidas de precaução e cuidado com as
futuras gerações. Na opinião do primeiro autor, os rendimentos obtidos com a exploração
de recursos não renováveis devem ser investidos para que se promova a geração de capital
humano e tecnológico, ainda que não seja possível determinar com precisão em que
medida as condições futuras poderão influir nesta decisão872.

Para defender essa posição, o Prêmio Nobel de Economia faz alusão ao exemplo de
Ulisses, que se prende ao mastro de seu navio porque sabe que será tentado pelo canto das
sereias873.
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Cf. DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; DANIEL, James; BARNETT, Steven. Stabilization and
Saving Funds for Nonrenewable Resources. Occasional Paper 205. Washington DC: International
Monetary Fund, 2001, p. 5-6.
870
Cf. ibidem, p. 9-12.
871
Cf. ibidem.
872
Cf. SOLOW, Robert M.. On the Intergenerational Allocation of Natural Resources. The Scandinavian
Journal of Economics, Vol. 88, No. 1, Growth and Distribution: Intergenerational Problems. (Mar., 1986),
p. 144-149.
873
Cf.. SOLOW, Robert M.. On the Intergenerational Allocation of Natural Resources. The Scandinavian
Journal of Economics, Vol. 88, No. 1, Growth and Distribution: Intergenerational Problems. (Mar., 1986),
p. 148.
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Inspirados na resiliência de Ulisses às provações encontradas em seu retorno a
Tróia, os governantes fariam bem, portanto, em resistir à tentação de gastar
desmesuradamente a curto prazo as receitas de recursos naturais, poupando parte destas em
benefício das gerações futuras, por meio da constituição de um fundo público para esta
finalidade.

Assim, tal fundo poderá contribuir para a contenção das tendências de política
fiscal pró-cíclica inerentes aos gestores públicos, por meio da quais se gastariam todas as
receitas de recursos naturais disponíveis, bem como para a realização de investimentos em
capital humano e tecnológico com vistas ao futuro (mitigando assim os efeitos negativos
do exaurimento dos recursos não renováveis)874.

Na visão de BERCOVICI, tratar-se-ia de um dos métodos mais práticos para
“transformar um recurso não renovável em renovável”, por meio do aumento da
capacidade produtiva nacional e da melhoria do padrão de vida da população atual e das
gerações futuras. Para tanto, segundo o autor citado, os fundos devem investir em ativos
financeiros que aumentem o capital produtivo real do país, como maquinário, construções,
infraestrutura ou “conhecimentos destinados ao povo.” 875.

Essa recomendação mostra-se particularmente importante para o Brasil, como bem
ressalta SERRA, em especial no que diz respeito aos royalties do petróleo (mais ainda no
contexto da exploração da camada do pré-sal)876.
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Cf. STIGLITZ, Joseph E. Making Natural Resources into a Blessing rather than a Curse. In: Covering
Oil: A reporter’s Guide to Energy and Development. Nova Iorque: Revenue Watch – Open Society
Institute,
2005,
p.
16.
Disponível
em:
http://www2.gsb.columbia.edu/faculty/jstiglitz/download/2005_Covering_Oil.pdf. Último acesso em:
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Cf. BERCOVICI, Gilberto. Direito Econômico do Petróleo e dos Recursos Minerais. São Paulo:
Quartier Latin, 2011, p. 347-348.
876
Cf. SERRA, Rodrigo. Concentração espacial das rendas petrolíferas e sobrefinanciamento das esferas de
governo locais. In: PIQUET, Rosélia; SERRA, Rodrigo (orgs.). Petróleo e Região no Brasil: O desafio da
Abundância. Rio de Janeiro: Garamond, 2007, pp. 78.
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3.3.4

Experiência Brasileira

No Brasil, não parece haver qualquer vedação constitucional à vinculação de
receitas públicas da exploração de recursos naturais a determinados programas
governamentais ou fundos.

Tampouco parece haver a necessidade de semelhante vinculação ser estabelecida
no próprio texto constitucional (pela via de emenda), sendo razoável admitir a
possibilidade de mera lei ordinária do ente governamental competente, qual seja, aquele
que detenha o direito às respectivas receitas, para tal finalidade.

Aliás, já foram instituídos diversos fundos brasileiros nesse contexto, tanto no
âmbito federal quanto no subnacional (i.e., de governos estaduais e municipais), conforme
se detalhará a seguir.

3.3.4.1

Fundo Especial dos Royalties pela Produção de Petróleo e
Gás Natural

O Fundo Especial dos Royalties pela Produção de Petróleo e Gás Natural (“Fundo
Especial”), administrado pelo Ministério da Fazenda, distribui recursos entre todos os entes
federativos, sem qualquer distinção relativa à caracterização de cada ente como produtor
ou não produtor.

Parece correto afirmar que esse fundo é espécie do gênero dos fundos especiais,
figura jurídica prevista no art. 71 da Lei n° 4.320/64, os quais são constituídos pelo
produto de receitas específicas que, por lei, vinculam-se à realização de determinados
objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação.

O Fundo Especial é uma inovação trazida pela legislação ordinária, sem
fundamento explícito na Constituição Federal de 1988877 (ao contrário do que ocorre com

877

Cf. BARROSO, Luiz. Roberto. Federalismo, Isonomia e Segurança Jurídica: Inconstitucionalidade
das Alterações na Distribuição de Royalties do Petróleo, 2010, p. 10. Disponível em
http://www.migalhas.com.br/arquivo_artigo/art20100708-01.pdf. Ultimo acesso em: 16/08/2012.
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os fundos de participação financiados por receitas tributárias), mas inserido no espírito
constitucional de federalismo cooperativo.

Trata-se, portanto, de fundo financiado por receitas de recursos naturais que não se
molda a objetivos de estabilização ou de poupança, assumindo uma roupagem
federativa878, voltada a transferir recursos de forma indireta aos entes subnacionais.

Como se viu também no Capítulo I, os recursos que compõem o Fundo Especial
advém de (i) 10% da parcela do valor dos royalties do petróleo e do gás natural que não
exceder a 5% da produção quando a lavra ocorrer na plataforma continental, bem como de
(ii) 7,5% da parcela que exceder tal limite, consoante determinam o 7o da Lei nº 7.990/89 e
o art. 49 da Lei nº 9.478/97.
Esse fundo, conforme prevê o art. 6o da Lei nº 7.525/86, terá seus recursos
distribuídos “de acordo com os critérios estabelecidos para o rateio dos recursos dos
Fundos de Participação dos Estados, dos Territórios e dos Municípios,” obedecida a
proporção de 20% para os Estados e 80% (oitenta por cento) para os Municípios.

A adoção, pelo Fundo Especial, dos mesmos critérios que informam a distribuição
de receitas do Fundo de Participação dos Estados (Fundo de Participação dos Estados,
“FPE”) e do Fundo de Participação dos Municípios (Fundo de Participação dos
Municípios, “FPM”) 879, leva a distorções federativas graves, que merecem ser criticadas. É
do que passaremos a tratar, partindo de uma breve análise destes dois fundos de
participação.
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Para uma teoria geral dos fundos no federalismo fiscal, cf. CONTI, José Maurício. Federalismo Fiscal e
Fundos de Participação. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001, p. 61-91.
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Tesouro Nacional e repassadas aos governos subnacionais pelo Banco do Brasil mediante determinação e
supervisão desta última secretaria. Para considerações detalhadas acerca do tema, cf. CONTI, José Maurício.
Federalismo Fiscal e Fundos de Participação. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001, p. 61-91; e OLIVEIRA,
Regis Fernandes de. Curso de Direito Financeiro. São Paulo: RT, 2006, p. 274-286.
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De acordo com o que dispõe o art. 161, II, da CF/88, os fundos de participação
devem ter seus respectivos recursos distribuídos, nos termos de lei complementar, de forma
a “promover o equilíbrio socioeconômico entre Estados”. Este dispositivo deve ser lido em
conjunto com o art. 3º, II, da CF/88, segundo o qual a redução das desigualdades sociais e
regionais consiste em um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.
O FPE e o FPM contam com parcelas fixas obrigatórias880 da arrecadação líquida
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e do Imposto sobre a Renda (IR) 881, cujas
receitas são recolhidas pela Receita Federal do Brasil, contabilizadas pela Secretaria do
Tesouro Nacional e repassadas aos governos subnacionais pelo Banco do Brasil mediante
determinação e supervisão desta última secretaria882.

As receitas do FPE são distribuídas entre os 26 Estados-membros e o Distrito
Federal, de acordo com as seguintes proporções: 85% aos Estados das Regiões Norte
(25,37%), Nordeste (52,46%) e Centro-Oeste (7,17%) e 15% aos Estados das Regiões Sul
(6,52%) e Sudeste (8,48%).

O valor das cotas específicas de cada ente federado deve ser calculado pela
multiplicação do montante de receitas do fundo a serem distribuídas pelos coeficientes
individuais fixos, enumerados no Anexo Único da Lei Complementar nº 62/89, os quais
variam de 0,6902 (Distrito Federal) a 9,3962 (Bahia).
Essa lei complementar não estabeleceu de forma clara os critérios para a
determinação desses coeficientes individuais, fixando-os diretamente, no referido anexo
único, para aplicação aos exercícios sociais de 1990 e 1991.

880

Cf. art. 159, inciso I, alíneas “a”, “b” e “d”, da CF/88.
A arrecadação líquida corresponde à arrecadação bruta após a dedução dos incentivos fiscais e das
restituições. Conforme determina o parágrafo único da Lei Complementar nº 62/89, integrarão a base de
cálculo das transferências, além do montante dos impostos referidos, inclusive os extintos por compensação
ou dação, os respectivos adicionais, juros e multa moratória, cobrados administrativa ou judicialmente, com a
correspondente atualização monetária paga.
882
A arrecadação bruta do IR e do IPI é apurada decendialmente pela Receita Federal do Brasil, que deduz as
restituições e os incentivos fiscais (relativos ao mesmo período) e comunica o montante da arrecadação
líquida resultante à Secretaria do Tesouro Nacional. Esta secretaria, então, contabiliza tal arrecadação no
Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) e informa ao Banco do Brasil o
montante a ser transferido (aos Estados, no caso do FPE, e aos Municípios, no caso do FPM). O Tribunal de
Contas da União efetua o cálculo das quotas referentes aos fundos de participação e acompanha a
classificação das receitas que lhes dão origem.
881
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Conforme determinou o parágrafo 3º do art. 2º da mencionada lei complementar,
tais coeficientes permaneceriam vigentes até que fossem definidos em lei específica883 os
critérios de rateio do FPE, com base em informações do censo do IBGE. Como esta lei
específica acabou não sendo promulgada, aqueles coeficientes foram perpetuados, como se
infere das sucessivas decisões normativas publicadas anualmente pelo Tribunal de Contas
da União para disciplinar a distribuição de recursos dos fundos de participação das cotas do
FPE884.
Mais de duas décadas depois do início da vigência da Lei Complementar n. 62/89, a
manutenção dos mesmos coeficientes implicaria a desconsideração das alterações
populacionais e das variações da renda per capita dos Estados verificadas desde aquela
época885.

Essa manutenção anacrônica dos coeficientes do FPE, fixados pela Lei
Complementar n. 61/89 sem qualquer fundamentação aparente, motivou diversos
questionamentos judiciais, sob o argumento de que tais coeficientes, desatualizados em
relação aos dados de população e renda dos Estados, estariam ferindo a exigência
constitucional de promoção do equilíbrio socioeconômicos das unidades federativas886.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, em 24/02/2010, julgou procedentes as
ações diretas de inconstitucionalidade n.° 875/DF, n.° 1.987/DF, n.° 2.727/DF e n.°
3.243/DF, as quais questionavam o cumprimento do art. no 161, II, CF, pela LC no
62/1989. Como se viu acima, este dispositivo constitucional determina que os critérios de
rateio do Fundo de Participação dos Estados (FPE) sejam estabelecidos por lei
complementar, a fim de promover o equilíbrio socioeconômico entre os entes federativos.

883

Embora o texto da norma sob análise faça menção genérica a uma “lei específica”, os critérios de rateio do
FPE devem ser estabelecidos por lei complementar, de acordo com o que determina o já comentado inciso II
do art. 161 da CF/88.
884
Para o exercício social de 2010, tal disciplina pode ser encontrada na Decisão Normativa nº 101, de 18 de
Novembro de 2009. No Anexo II desta decisão normativa consta tabela reproduzindo os coeficientes do FPE
fixados na Lei Complementar nº 62/89.
885
Cf. FARAGE, Edna; et. al. Equalização Fiscal. In: REZENDE, Fernando (Coord.). Cadernos Fórum
Fiscal, n.1, p. 70.
886
A propósito, merecem destaque as seguintes ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs): nº 875, nº
1987, nº 2727 e nº 3243.
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Tendo em vista que a LC n. 62.89 fixou coeficientes de distribuição sem critérios
objetivos, e apenas para os exercícios de 1990 e 1991, o STF declarou a
inconstitucionalidade, sem a pronúncia da nulidade, do art. 2º, incisos I e II, §§ 1º, 2º e 3º,
e do Anexo Único, desta, assegurada a sua aplicação até 31 de dezembro de 2012.

Quanto ao FPM, a legislação federal determina que 10% dessas receitas sejam
atribuídas às capitais estaduais. Os Municípios do “interior” têm direito a receber os outros
90% das receitas do fundo, que são transferidas para estados e, em seguida, distribuídas
aos seus respectivos municípios. Esta distribuição é feita da seguinte forma: 86,4% para
todos os Municípios deste grupo e 3,6% para um fundo especial de reserva, que beneficia
somente Municípios com menos de 142.633 habitantes887.

Conforme determina o parágrafo 1º do art. 91 do Código Tributário Nacional, a
parcela de 10% das receitas do FPM atribuída às capitais estaduais é repartida
proporcionalmente a um coeficiente individual de participação, resultante do produto (i) do
fator representativo da população e (ii) do fator representativo do inverso da renda per
capita do respectivo Estado888. O primeiro fator é calculado como uma proporção entre a
população da capital examinada e a população agrupada de todas as capitais dos Estados
brasileiros, e varia de 2,00 a 5,00. O inverso da renda per capita de cada Estado resulta do
cálculo da relação entre a renda per capita de cada ente e a renda per capita do País; a partir
do inverso deste valor calculado, expresso em percentual, chega-se ao fator
correspondente, que varia de 0,4 a 2,5.

A distribuição da parcela referente aos 90% das receitas do FPE destinados aos
Municípios do interior, de acordo com o parágrafo 2º do mencionado art. 91, deve ser feita
a partir da atribuição de coeficientes individuais de participação, os quais dependerão das
respectivas populações municipais. Estes coeficientes, que variam de 0,6 (para Municípios
com menos de 10.188 habitantes) a 4,0 (para Municípios com mais de 152.216 habitantes),

887

Cf. art. 91 do Código Tributário Nacional, Decreto-Lei n. 1881/81 e Lei Complementar n. 91/97.
Os dados que embasam o cálculo desses fatores são fornecidos ao Tribunal de Contas da União pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), com data de referência de 01 de julho de cada ano, consoante
dispõe a Lei nº 8.443/92.
888
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são disciplinados pelo Decreto-Lei nº 1.881/81 e fixados anualmente pelo Tribunal de
Contas da União889.

Ainda, de acordo com a Resolução nº 242/90 do TCU, cada Estado tem direito a
uma participação diferenciada na distribuição das receitas do FPM. Por este motivo, dois
ou mais Municípios de Estados distintos situados na mesma faixa populacional podem,
eventualmente, possuir o mesmo coeficiente populacional e, não obstante, receber
transferências em montantes diversos. Esta resolução, que regulamenta o art. 5º da Lei
Complementar n. 62/89, traz uma tabela com as porcentagens de cada Estado em relação
ao total a distribuir, variando de 0,0851% (Roraima) a 14,1846% (Minas Gerais).

Finalmente, deve-se ressaltar que os Municípios beneficiados pelo fundo de
reserva, quais sejam, aqueles com população inferior a 142.633 habitantes890, participam
tanto da distribuição genérica de recursos para o grupo do interior, conforme explicado
acima, quanto da distribuição dos valores atrelados a este fundo específico (4% da parcela
destinada aos Municípios do interior, que corresponde a 3,6% do total das receitas do
FPM).

A distribuição dos recursos desse fundo especial de reserva é determinada por
coeficientes calculados a partir da população de cada Município participante e da renda per
capita do respectivo Estado891, seguindo basicamente a mesma metodologia aplicada para
as capitais (uma vez que os critérios de cálculo são iguais).

Com base nessas considerações acima, parece correto afirmar que o Fundo
Especial, ao espelhar os critérios de repartição de receitas do FPE e do FPM,

889

Esses dados são informados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Para a finalidade
de determinação dos coeficientes de participação, o IBGE publica no Diário Oficial da União, até o dia 31 de
agosto de cada ano, a relação das populações por Estados e Municípios. Conforme esclarece a cartilha do
TCU acerca das transferências constitucionais e legais, os interessados, dentro do prazo de 20 dias da referida
publicação, sob o risco de preclusão administrativa, podem apresentar reclamações fundamentadas ao próprio
IBGE, o qual decidirá sobre os recursos de maneira conclusiva (conforme dispõe o art. 102 da Lei n.º
8.443/92). A relação final com o número de habitantes, depois de apreciados os recursos eventualmente
apresentados pelos Municípios, deve ser enviada ao TCU até 31 de outubro. Cf. Cartilha do TCU, p. 13.
890
Esses são os Municípios enquadrados nos coeficientes 3,8 e 4,0 da tabela de faixas de habitantes do
Decreto-lei n.º 1.881/81.
891
Cf. art. 91 do Código Tributário Nacional e Decreto-lei n.º 1.881/81. As mencionadas informações
também são prestadas pelo IBGE.
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potencialmente gera os mesmos efeitos distributivos destes fundos de participação para os
entes federativos pátrios.

Em que pese a complexidade inerente a qualquer análise quantitativa sobre o
impacto da redistribuição das transferências dos fundos de participação (principalmente
devido aos efeitos colaterais e à ausência de dados adequados), evidências empíricas
mostram que as transferências do FPE e do FPM não apresentam uma correlação clara com
o nível de desenvolvimento de cada um dos governos subnacionais892.

Na verdade, as discrepâncias na alocação de receitas desses fundos na federação do
Brasil são significativas. Jurisdições mais pobres, que incidentalmente também tendem a
apresentar um menor grau de capacidade fiscal, não são aquelas que mais se beneficiam de
tais transferências893.

Até certo ponto, os recursos dos fundos de participação têm algum impacto
redistributivo entre as macro-regiões no Brasil, já que estes recursos deslocam cerca de 8%
das receitas per capita das regiões mais ricas, Sul e Sudeste, para as mais pobres, Norte
(2%) e Nordeste (6%). No entanto, esta distribuição limitada é praticamente ineficaz na
redução das disparidades horizontais, em níveis inter-regionais e intra-regionais, apesar do
fato de que a direção geral de tais transferências dilui as receitas entre macro-regiões894.
Comprovando esta alegação, os Estados com desenvolvimento social e econômico
equivalente muitas vezes recebem parcelas muito diferentes de recursos, com variações de
até 400%895.

892

Cf. TER-MINASSIAN, Teresa. Brazil. In: TER-MINASSIAN, Teresa (Coord.).Fiscal Federalism in
Theory and Practice. Washington: International Monetary Fund, 1997, p. 410.
893
Cf. ALENCAR, André Amorim; GOBETTI, Sérgio Wulff. Justiça Fiscal na Federação Brasileira: uma
Análise do Sistema de Transferências Intergovernamentais entre 2000 e 2007, p. 25. Disponível em:
<www.tesouro.fazenda.gov.br/premio_TN/XIIIpremio/financas/1tefpXIIIPTN/Justica_Fiscal_Federacao_B
rasileira.pdf>. Último acesso em: 16/08/12.
894

Cf. PRADO, Sergio. Transferências Fiscais e Financiamento Municipal no Brasil (versão preliminar).
Ebap-Fundação
Konrad
Adenauer,
2001,
p.
48-49.
Disponível
em
<
http://www.cepam.sp.gov.br/arquivos/artigos/TransferenciasFiscais&FinancMunicipal.pdf >. Último acesso
em 31/07/2012. Ultimo acesso em: 16/08/12. p. 48-49. Na região Norte, por exemplo, a carga tributária per
capita antes das transferências corresponde a 55% da média nacional, relação esta que pouco se altera com as
transferências. Já na região Nordeste, a carga per capita antes das transferências é de 42,2% da média
nacional e, após estas, de 68,7% da mesma média.
895
Cf. ibidem, p.48-49.
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Para que a discussão seja aprofundada, parece conveniente, nesse ponto, apresentar
observações específicas para o Fundo de Participação dos Estados e para o Fundo de
Participação dos Municípios.

Primeiro, o Fundo de Participação dos Estados, cujos critérios de distribuição de
recursos não beneficia claramente os estados mais pobres em suas alocações de receitas896.
Apesar de ser expressivo o montante de receitas alocadas, essas transferências federais
para os governos dos estados não têm sido capazes de efetivamente reduzir as disparidades
inter-regionais897.

Ainda, a combinação de diversos objetivos implícitos e a ausência de critérios
claros de equalização impossibilitam a consistência na transferência de recursos, fazendo
com que Estados com capacidade fiscal similar recebam parcelas muito diferentes898.

Segundo, o Fundo de Participação Municipal apresenta efeitos ainda piores e é
dificilmente justificável em razão da distribuição. As transferências do FPM, como se
explicou anteriormente, são determinadas principalmente com base na renda per capita e
nas populações municipais, favorecendo os Municípios de menor porte, os quais não
necessariamente são aqueles com menor capacidade fiscal. Estes critérios, que não passam
de substitutos rústicos e imperfeitos da necessidade de gastos públicos e da capacidade de
arrecadação de receitas tributárias próprias, respectivamente, são exógenos ao contexto do
federalismo fiscal, e como tal, incapazes de promover a equalização fiscal de forma
satisfatória899.

Como uma ilustração do grau em que as jurisdições menores são favorecidas pelos
resultados do procedimento de distribuição do FPM (tal como avaliado pelo Banco
Mundial), aponte-se que um Município com uma população de 156.000 recebe “apenas 6,6

896

Cf. ibidem, p.56.
Cf. CAMILLO, Ronaldo; PIANCASTELLI, Marcelo. Redistribuição do Gasto Público em
Democracias Federativas: Análise do Caso Brasileiro. Paper n. 1001-2003. Rio de Janeiro: Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, 2003, p.22.
898
Cf. SHAH, Anwar. The Reform of Intergovernmental Fiscal Relations in Developing and Emerging
Market Economies. World Bank, Policy and Research Series Paper No. 23, 1994, p.51.
899
Cf. PRADO, Sergio. Transferências Fiscais e Financiamento Municipal no Brasil (versão preliminar).
Ebap-Fundação Konrad Adenauer, 2001, p.78; e MELLO JR., Luiz R., op. cit., p.148.
897
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vezes mais do que um Município com apenas 10.000, apesar sua população ser 15 vezes
maior”900.
Ironicamente, quando cada Município – e não as regiões – são considerados, os
Estados mais ricos, do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, são privilegiados, devido ao fato de
que eles concentram a maior parte dos Municípios pequenos, que são fortemente
favorecidos pela fórmula de fundo, como discutido acima901.

Ambos os fundos, portanto, parecem falhar na promoção efetiva da equalização
fiscal, já que não adotam critérios adequados para tanto, na contramão do que o art. 3º, II, e
o art. 161, II, ambos da CF/88, preconizam. Além disso, esses fundos combinam objetivos
diversos e conflitantes na mesma fórmula, deixando de prever a equalização como objetivo
explícito902. Como resultado, o FPE e o FPM, no modelo atual, são incapazes de reduzir as
disparidades fiscais entres os entes federados.

As fórmulas de distribuição de recursos adotadas por ambos os fundos parecem ter
sido motivadas por barganhas políticas, e não por razões técnicas, relacionando-se de
forma tortuosa e pouco sistemática com as capacidades de arrecadação, os esforços fiscais
e as necessidades de gastos dos entes federados. 903.

900

Cf. WORLD BANK. Brazil: Issues in Fiscal Federalism. Working Paper no. 22523-BR. Washington:
World Bank, 2002, p. 38.
901
Cf. GASPARINI, Carlos Eduardo; MIRANDA, Rogério Boueri. Evolução dos Aspectos legais e dos
Montantes de Transferências realizadas pelo Fundo de Participação dos Municípios. Paper n. 12432006. Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, 2006, p. 34-35.
902
Cf. SHAH, Anwar. Fiscal Federalism and Macroeconomic Governance: For Better or for Worse?
Fiscal Decentralization in Emerging Economies: Governance Issues. FUKUSAKU, Kiichiro; MELLO JR,
Luiz R. de (eds.). Paris, OECD, 1997, p.49.
903
Cf. TER-MINASSIAN, Teresa. Brazil. In: TER-MINASSIAN, Teresa (Coord.).Fiscal Federalism in
Theory and Practice. Washington: International Monetary Fund, 1997, p. 450.
Como evidência dessas barganhas, merece destaque a promulgação, motivada por intensa pressão dos
governos municipais, da Emenda Constitucional n° 55/2007 a qual determina a destinação adicional ao FPM,
no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano, de 1% da arrecadação líquida do IPI e do IR. A
propósito, na literatura de finanças públicas, podem ser encontradas advertências relativas à possibilidade de
o impacto das transferências intergovernamentais, mesmo quando baseadas em fórmulas predeterminadas,
ser alterado por fatores políticos, gerando considerável incerteza e confusão, bem como prejudicando a
responsabilidade subnacional. Cf. KHEMANI, Stuti. The Political Economy of Equalization Transfers.
Georgia State University’s Andrew Young School of Policy Studies, Working Paper 04-13, 2004, p. 4 e 5.
Este autor cita evidências da Índia e da Nigéria.
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Em outras palavras, a distribuição dos recursos dos fundos de participação não é
baseada em critérios claramente especificados e transparentes, ligados às capacidades
tributárias, aos esforços fiscais e às despesas necessárias, e como consequência não se
presta a garantir que governos subnacionais possam fornecer um nível adequado de
serviços com um grau adequado de pressão fiscal904.

Seria essencial para a promoção da equalização fiscal, portanto, que os fundos de
participação adotassem um conjunto de critérios bem definidos e adequados para tal
finalidade905.

Na mesma linha de pensamento, o Fundo Especial, para que se alcancem objetivos
de equalização fiscal, também deverá ser reformulado, passando a adotar critérios
apropriados, ligados às capacidades fiscais e às necessidades de gastos para o atendimento
de necessidades públicas de acordo com padrões nacionais de qualidade de vida.

3.3.4.2

Fundo Social do Pré-Sal

Conforme se mencionou no Capítulo I, a parcela de petróleo que cabe à União em
decorrência dos contratos de partilha de produção na área do Pré-Sal será comercializada
de acordo com as normas do direito privado, e a receita advinda da comercialização será
destinada ao Fundo Social906, instituído pela Lei n° 12.351/2010, em seus artigos 47 a
60907.

Ao Fundo Social deverão ser alocados os seguintes recursos: (i) parcela do valor do
bônus de assinatura dos contratos de partilha de produção (o próprio contrato prevê o
quantum que será destinado); (ii) parcela dos royalties que cabe a União, excluídas aquelas
destinadas aos seus órgãos específicos, conforme estabelecido nos contratos de partilha de
produção; (iii) receita advinda da comercialização de petróleo, de gás natural e de outros
hidrocarbonetos fluidos da União; (iv) os royalties e a participação especial das áreas
904

Cf. TER-MINASSIAN, Teresa, op. cit., p. 455.
Cf. FARAGE, Edna; et. al. Equalização Fiscal. In: REZENDE, Fernando (Coord.). Cadernos Fórum
Fiscal, n.1, p. 72.
906
Sobre o tema, cf. BERCOVICI, Gilberto. Direito Econômico do Petróleo e dos Recursos Minerais. São
Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 350.
907
Não se deve confundir esse fundo com o Fundo Soberano, instituído pela Lei nº 11.887/08.
905
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localizadas no pré-sal, contratadas sob o regime de concessão, destinados à administração
direta da União; (v) os resultados de aplicações financeiras sobre as disponibilidades do
próprio Fundo Social; e (vi) demais recursos destinados ao fundo por lei.
Consoante preveem os parágrafos 3º e 4º da Lei no 9.478/97 (com a redação
determinada pelo parágrafo 1º do art. 49 da Lei n° 12.351/10)908, as parcelas dos royalties e
do bônus de assinatura que cabem à administração direta da União serão integralmente
destinadas ao Fundo Social do Pré-Sal.

O cumprimento dessas regras, em conformidade com o parágrafo 2º do mesmo art.
49 da Lei n° 12.351/10 obedecerá a regra de transição, a critério do Poder Executivo,
estabelecida na forma do regulamento. Trata-se do Decreto nº 7.403/10.

A exemplo do modelo norueguês, a ideia é a de que os recursos do fundo não sejam
gastos integralmente, aplicando-se apenas os seus rendimentos (oriundos de aplicações no
mercado financeiro) para a consecução dos objetivos acima referidos. Assim, como
observa REGIS FERNANDES DE OLIVEIRA, elimina-se o risco do desperdício909.

Dentre os objetivos que o Fundo Social propõe-se a atingir estão: (i) constituir
poupança pública de longo prazo com base nas receitas auferidas pela União Federal; (ii)
oferecer fonte de recursos para o desenvolvimento social e regional; e (iii) mitigar as
flutuações de renda e de preços na economia nacional, decorrentes das variações na renda
gerada pelas atividades de produção e exploração de petróleo e de outros recursos não
renováveis910.

Vê-se, portanto, que o Fundo Social combina objetivos dos fundos de estabilização
macroeconômica com os dos fundos de poupança, modalidades inspiradas no
paradigmático fundo norueguês de petróleo e já adotadas em outros países, como se
explicou em detalhes acima.
908

O cumprimento dessas regras, em conformidade com o parágrafo 2º do mesmo art. 49 da Lei n° 12.351/10
obedecerá a regra de transição, a critério do Poder Executivo, estabelecida na forma do regulamento. Trata-se
do Decreto nº 7.403/10.
909
Cf. OLIVEIRA, Regis Fernandes de . Curso de Direito Financeiro. 4. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2011, p. 269.
910
A gestão caberá ao Ministério da Fazenda e será constituído um Conselho Deliberativo. Cf. OLIVEIRA,
Regis Fernandes de. Curso de Direito Financeiro. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 268.
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A propósito, a Presidente Dilma Rousseff, que à época da criação do Fundo Social
ocupava a posição de Ministra da Casa Civil, observou que ele teria o escopo de “afastar
do Brasil a maldição do petróleo, que mantém na pobreza a população de países ricos
nestas reservas”911.

Por fim, o então Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao sancionar o
Projeto de Lei no 5.940/09 (no 7/10 no Senado Federal), que deu origem à Lei n°
12.351/2010, vetou o parágrafo 2º do artigo 47. Este dispositivo previa que 50% dos
valores arrecadados por intermédio dos resultados de aplicações financeiras sobre as
disponibilidades do próprio Fundo Social deveriam ser aplicados em programas
direcionados ao desenvolvimento da educação pública, básica e superior, sendo o mínimo
de 80% (oitenta por cento) destinado à educação básica e infantil.

O argumento que embasou o veto foi o de que o Fundo Social constitui poupança
de longo prazo com vistas a assegurar os benefícios intergeracionais decorrentes da
exploração do pré-sal. Nesse contexto, não seria adequado fixar, previamente, quais as
áreas a serem priorizadas dentre aquelas já contempladas, nas quais está incluída a
educação. Por esse motivo, foi criado o Conselho Deliberativo do Fundo Social, que será a
instância de interface com as demandas da sociedade, e possibilitará ajustar, ao longo do
tempo, a definição da destinação dos recursos resgatados.

No nosso entendimento, com base nas críticas, já expostas no início deste
capítulo, à vinculação de receitas, o veto presidencial mostra-se adequado, porquanto
permite que os recursos do fundo em questão sejam alocados às necessidades públicas de
modo flexível, acompanhando a evolução das demandas socioeconômicas brasileiras ao
longo do tempo.

911

Cf. LIMA, Kelli. Fundo Social será fiscalizado pelo Congresso, diz Dilma. Estadão, São Paulo, 31 ago.
2009.
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3.3.4.3

Outros Fundos

Além dos fundos exclusivamente financiados com receitas de compensações
financeiras, quais sejam, o Fundo Especial e o Fundo Social do Pré-Sal, explicados nos
subitens anteriores, podem ser identificados no direito financeiro brasileiro outros fundos
com relevância para a presente tese.

O primeiro desses fundos é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (“FNDCT”), vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia e instituído
pelo Decreto-Lei no 709/69 e restabelecido pela Lei no 8.172, de 18 de janeiro de 1991,
com a finalidade de dar apoio financeiro aos programas e projetos prioritários de
desenvolvimento científico e tecnológico no País912.

Como se viu no Capítulo II, ao FNDCT são alocados (i) 4% dos royalties devidos
pela geração de energia na usina de Itaipu913, (ii) 2% da CFEM914 e (iii) 25% dos royalties
do petróleo e do gás natural (em relação à “parcela excedente aos 5%”, nos casos de lavra
em terra)915.

O segundo fundo que merece destaque é o Fundo Nacional sobre Mudança do
Clima (“Fundo Clima”), um dos instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do
Clima, criado pela Lei no 12.114/09 e regulamentado pelo Decreto no 7.343/10. Trata-se de
um fundo de natureza contábil, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, com a
finalidade de garantir recursos para apoio a projetos ou estudos e financiamento de
empreendimentos que tenham como objetivo a mitigação das mudanças climáticas. Até
60% 916 da parcela da participação especial de petróleo e gás natural destinada àquele
912

O FNDCT conta com recursos de 14 fundos setoriais. Cf. TELLES, Márcia. FNDCT financia áreas
estratégicas
para
o
país.
Desenvolvimento.
p.
1-2
Disponível
em:
http://www.finep.gov.br/imprensa/revista/primeira_edicao/04_FNDCT%20financia%20%C3%A1reas%20est
rat%C3%A9gicas%20para%20o%20Pa%C3%ADs.pdf. Último acesso em: 16/08/2012.
913
Cf. art. 1o da Lei no 8.001/90.
914
Cf. 2º da Lei 8.001/90.
915
Cf. O inciso I do art. 49 da Lei nº 9.478/97 e com o Decreto nº 2.705/98. Como já se apontou no Capítulo
II, de acordo com a Lei nº 11.921/09 e o Decreto nº 7.403/10, essa verba deve ser destinada 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.
916
Assim, até 6% do montante total arrecadado a título de participação especial do petróleo e do gás natural
poderão ser alocados ao fundo. A participação especial, conforme se explicou no Capítulo I, consiste em
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ministério (parcela esta que, por seu turno, corresponde a 10% do total da participação
especial referida) serão alocados ao fundo, conforme determina o inciso I do art. 3o da
referida lei.

Já no nível estadual, mencione-se que o Rio de Janeiro instituiu o Fundo Estadual
de Conservação Ambiental (Fecam), formado por 5% dos royalties do petróleo recebidos
pelo estado, que responderia por cerca de 70% dos investimentos da Secretária do Meio
Ambiente deste Estado917.

Finalmente, como exemplo de fundo de destinação voltado à redistribuição de
renda, merece destaque o pioneiro Fundo para a Redução das Desigualdades Regionais
(popularmente conhecido como “Fundo Robin Hood”), recentemente criado no Espírito
Santo para repassar 30% dos royalties do petróleo – aos quais tal Estado tem direito – a
Municípios que não seriam beneficiadas por estes recursos. O fundo aqui mencionado,
instituído pela Lei nº 116/06, beneficia 69 municípios, com critérios de distribuição que
consideram a população, o percentual de repasse do ICMS e a condição de o Município
não ser grande recebedor de royalties. É interessante notar que os recursos distribuídos
pelo fundo apenas podem ser aplicados em saneamento básico, destinação final de resíduos
sólidos, universalização do ensino fundamental e atendimento à educação infantil,
atendimento a saúde, construção de habitação para população de baixa renda, drenagem e
pavimentação de vias urbanas e construção de centros integrados de assistência social918.

modalidade de compensação financeira prevista no art. 50 da Lei nº 9.478/97, devida nos casos em que haja
grande volume de produção, ou de grande rentabilidade.
917
Cf. PAUL, Gustavo; RIBEIRO, Fabiana. Sem Dinheiro de Pré-Sal Rio perde Programas Ambientais.
O Globo, 17/03/2010.
918
Cf. MESTRADO EM PLANEJAMENTO REGIONAL E GESTÃO DE CIDADES. Lei Robin Hood
entra em vigor no ES. Campos dos Goytacazes/RJ: Boletim de Difusão das Informações e Promoção do
Debate sobre a Distribuição dos Royalties do Petróleo, Ano III, nº 12, Junho/2006, p. 2-3.
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3.4

Transparência e Controle de Contas

3.4.1

Preocupações de Responsabilidade Fiscal

O orçamento, desde a sua gênese como proposta do Poder Executivo, é manipulada
pelos interesses dos agentes públicos e alterada ao longo de sua discussão congressual para
atender os mais diversos interesses. Desde os interesses mais nobres até aqueles que se
afastam dos padrões dos comportamentos éticos919.
Por essa razão, ressalta REGIS FERNANDES DE OLIVEIRA, “é imprescindível que haja
controles efetivos sobre tudo que o Estado faz”, porquanto “o controle integra a estrutura
democrática em que tudo deve ser público, por definição, e aberto à sociedade”920.

Administrar e controlar os recursos públicos, conforme pontua CONTI, implica
atribuição de poder extremamente relevante para quem o detém921.

No caso das compensações financeiras, as preocupações de responsabilidade fiscal
ganham dimensão especialmente significativa, porquanto as receitas de recursos naturais
tendem a exigir pouco esforço arrecadatório e gerar baixo grau de desgaste político para os
seus beneficiários, caracterizando-se para estes como “dinheiro gratuito” (“money for
free”)922.

De fato, evidências empíricas revelam que muitos países beneficiados com a
arrecadação de quantias elevadas de receitas advindas da exploração de recursos naturais
tendem a ser menos sujeitos ao controle social de seus cidadãos, assim como menos
propensos à promoção de competição política e representação popular923. Nesse cenário,
florescem a opacidade fiscal, os gastos mal planejados, o desperdício e a corrupção924.
919

Cf. OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Gastos Públicos. São Paulo: RT, 2012, p.142.
Cf. OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Gastos Públicos. São Paulo: RT, 2012, p.143.
921
Cf. CONTI, José Maurício. Iniciativa Legislativa em Matéria Financeira. In: SCAFF, Fernando Facury;
CONTI, José Maurício (orgs.). Orçamentos Públicos e Direito Financeiro. São Paulo: RT, 2011, p. 284.
922
Cf. GILLIES, Alexandra. Giving Money Away? The Politics of Direct Distribution in Resource Rich
States. Center for Global Development. Working Paper 231. Washington DC. Novembro, 2010, p. 12-14.
923
Um exemplo dramático, relatado por VENABLES, é o da Nigéria, país em que apenas 39% das receitas
públicas do setor petrolífero são estimadas no orçamento, o que significa que 61% do quanto é arrecadado do
setor não é sequer contabilizado. Cf. VENABLES, Anthony J. Resource rents; when to spend and how to
920
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Essas

preocupações

intensificam-se

no

contexto

das

transferências

intergovernamentais de receitas de compensações financeiras, em que os referidos esforços
e desgaste político parecem ainda menores.

Nesse ponto, parece oportuno reproduzir a descrição bem-humorada de SHAH sobre
as relações financeiras entre entes federativos, segundo a qual os representantes do
governo federal tendem a considerar que dar dinheiro e poder para os governos
subnacionais é como dar uísque e chaves do carro para um adolescente. Eles acreditam que
as verbas de transferências intergovernamentais permitem a estes governos continuar com
a farra de gastos, levando o governo nacional a se deparar, em seguida, com as
consequências de políticas públicas imprudentes. Experiências anteriores com tais
transferências também costumam evidenciar que “o dinheiro não compra tudo”, pois elas
são tratadas como um ganho extraordinário e gastas de forma ineficiente pelos entes
federados beneficiados, pouco melhorando a prestação dos serviços públicos destes entes.
Já os cidadãos veem a concessão de transferências fiscais intergovernamentais como a arte
mágica de passar dinheiro de um governo para outro e vê-lo desaparecer no ar. Estas
percepções infelizmente estão bem fundamentadas na realidade dos países emergentes, nos
quais o foco principal das transferências fiscais está na divisão das benesses925.

Na realidade brasileira, como se discutiu acima, as evidências empíricas revelam
que as receitas de compensações financeiras são mal gastas pelos entes federativos,
deixando de promover melhorias nos padrões de qualidade de vida, de prestação de
serviços públicos, de investimentos em capital humano e físico e de desenvolvimento
econômico dos entes beneficiados.

O quê se vê, na prática, é uma difícil fiscalização da aplicação dos recursos de
compensações financeiras, uma vez que não há qualquer mecanismo rotineiro de

save. Oxford Centre for the Analysis of Resource Rich Economies. 2010, p. 3-4. Ver tb. DABÁN, Teresa;
HÉLIS, Jean-Luc. A Public Financial Management Framework for Resource-Producing Countries. IMF
Working Paper. Fiscal Affairs Department. Março, 2010, p. 09.
924
Cf. VENABLES, Anthony J.. Resource rents; when to spend and how to save. Oxford Centre for the
Analysis of Resource Rich Economies. 2010, p. 3-4.
925
Cf. SHAH, Anwar. A Practitioner’s Guide to Intergovernmental Fiscal Transfers. Policy Research
Working Paper No. 4039. Washington:World Bank, 2006, p.17.
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acompanhamento ou fiscalização (com exceção dos municípios auditados a partir dos
sorteios da Controladoria Geral da União – CGU)926.

Justifica-se, portanto, o fortalecimento dos mecanismos pátrios de transparência
fiscal (e consequente controle social) e de fiscalização927, fortalecimento este que se revela
imprescindível para a adequada aplicação das receitas de compensações financeiras, de
modo a permitir que os benefícios destas receitas sejam efetivamente aproveitados pela
população brasileira nesta geração e nas que virão.
Como bem apontam AFONSO e GOBETTI, “impedir que o presente assalte o futuro
exige regras e princípios próprios de responsabilidade fiscal”. Segundo os autores, apesar
de o Brasil ter herdado a vantagem de contar com uma das leis de responsabilidade fiscal
mais amplas e austeras no mundo, o País vive sob constante ameaça de flexibilização ou
relaxamento na aplicação desta lei928.

Nesse passo, os próximos subitens examinarão as questões da transparência fiscal e
da fiscalização de contas no âmbito das receitas públicas de recursos naturais,
especialmente as compensações financeiras.

926

Cf. ENRÍQUES, Maria Amélia Rodrigues da S. Uso dos royalties minerais no Brasil – A Compensação
Financeira pela Exploração Mineral (CFEM). Campos dos Goytacazes/RJ: Boletim de Difusão das
Informações e Promoção do Debate sobre a Distribuição dos Royalties do Petróleo, Ano IV, nº 15,
Março/2007, p. 7.
927
Cf. SERRA, Rodrigo. Concentração espacial das rendas petrolíferas e sobrefinanciamento das esferas de
governo locais. In: PIQUET, Rosélia; SERRA, Rodrigo (org.). Petróleo e Região no Brasil: O desafio da
Abundância. Rio de Janeiro: Garamond, 2007, pp. 101-103. Sobre o mesmo tema, no contexto internacional,
cf. MCPHERSON, Charles. State Participation in the Natural Resource Sectors. Evolution, Issues and
Outlook. In: DANIEL, Philip; KEEN, Michael; MCPHERSON, Charles (org.). The Taxation of Petroleum
and Minerals: Principles, Problems and Practice. Oxon: Routledge, 2010, p. 275.
928
Cf. AFONSO, José Roberto Rodrigues; GOBETTI, Sergio Wulff. Rendas do Petróleo no Brasil: Alguns
Aspectos Fiscais e Federativos. In: Revista do BNDES, vol. 15, no 30, 2008, p. 234.
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3.4.2

Relevância da Transparência Fiscal929
3.4.2.1

Considerações Gerais

Como se explicou no Capítulo I, os países ricos em recursos naturais apresentam
como tendência baixa performance econômica se comparados com países que não possuem
esta riqueza. As federações ricas em recursos naturais, adicionalmente, enfrentam desafios
de coesão política, equidade horizontal e vertical, conforme a análise do Capítulo II
revelou. A transparência fiscal, nesse cenário, revela-se como uma arma eficiente na
mitigação de tais aspectos negativos.

Em interessante lição sobre os valores inerentes às relações sociais, AMARTYA SEN
explica que nestas relações os indivíduos lidam entre si baseados em algum tipo de
presunção do que se está oferecendo a cada um e do quanto se espera receber; nesse
sentido, a sociedade opera apoiada em uma premissa básica de confiança. Garantias de
transparência, vinculadas essencialmente à sinceridade e à divulgação de informações,
exerceriam assim um claro papel instrumental de promoção da liberdade, possibilitando a
prevenção da corrupção e da irresponsabilidade fiscal930.

Com base nessa lição do economista indiano laureado com o Prêmio Nobel de
Economia, pode-se notar que a transparência fiscal931 não é um fim em si própria, mas um
importante instrumento para que atinjam objetivos de promoção do bem-estar social, da
justiça e da eficiência governamental932.

929

Cf. RUBINSTEIN, Flávio. Notas sobre a transparência fiscal no Direito Financeiro. In: CONTI, José
Maurício; SCAFF, Fernando Facury (coords.). Orçamentos Públicos e Direito Financeiro. Revista dos
Tribunais, 2011, p. 869-880.
930
Cf. SEN, Amartya. Development as Freedom. Oxford: Oxford University, 1999, p. 39-40.
931
A transparência fiscal que se insere no âmbito do direito financeiro não deve ser confundida com a
transparência na tributação internacional de empresas, tampouco com a transparência nas operações
financeiras transnacionais e na proteção de dados de investidores offshore.
932
Cf. SEN, Amartya, op. cit.,, p. 9. Ver tb. ORGANIZAÇÃO DE COOPERAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – OCDE. Public Sector Transparency and International
Investments
Policy.
Paris:
OCDE,
2003,
p.
3.
Disponível
em:
http://www.oecd.org/dataoecd/45/22/2506884.pdf. Último acesso em: 16/08/12.
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As práticas fiscais não transparentes tendem a exacerbar as iniquidades933, o que se
torna um problema ainda maior em federações com intensas desigualdades sociais e
regionais como o Brasil.

Em última análise, essas práticas beneficiam os grupos de interesse dotados de
maior influência, às custas dos setores mais pobres e menos articulados da sociedade, em
um processo nefasto pouco visível e que costuma passar ao largo do debate público934.

Nesse cenário, as práticas de transparência fiscal ajudam a assegurar que os
benefícios do crescimento econômico sejam redistribuídos de forma justa, em lugar de
acabarem capturados por grupos de interesse935.
Ademais, a transparência nas operações governamentais é amplamente considerada
como uma relevante precondição para a sustentabilidade macroeconômica, a boa gestão
dos recursos públicos e a disciplina fiscal936.
Como bem lembra SCAFF, a transparência fiscal funda-se no direito à “liberdade de
informação”, reconhecido internacionalmente, o qual compreende o direito de acesso às
informações detidas pelo Estado937.
933

Como conclusão de um estudo sobre 20 países, BELLVER e KAUFMANN alegam que a
transparência fiscal está significativamente associada a melhores indicadores socioeconômicos e de
desenvolvimento humano, mesmo depois de ajustes para controlar o impacto da renda per capita
nos resultados. Cf. BELLVER, Ana; KAUFMANN, Daniel. Transparenting transparency:
initial empirics and policy implications. Washington: World bank, p. 31. Disponível em:
[http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=808664]. Último acesso em: 16/08/12; Cf.
CRAIG, Jon; KOPITZ, George. Transparency in government operations. Washington: International
Monetary Fund, 1998, p. 2. Disponível em: <http://ideas.repec.org/p/imf/imfocp/158.html>. Último acesso
em 31/07/2012.
934

Cf. . BELLVER, Ana; KAUFMANN, Daniel. Transparenting transparency: initial empirics
and policy implications. Washington: World bank, p. 3. Disponível em:
[http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=808664]. Último acesso em: 16/08/12; Cf.
CRAIG, Jon; KOPITZ, George. Transparency in government operations. Washington: International
Monetary Fund, 1998, p. 2. Disponível em: <http://ideas.repec.org/p/imf/imfocp/158.html>. Último acesso
em 31/07/2012.
935
. Cf. BELLVER, Ana; KAUFMANN, Daniel, op. cit., p. 2.
936
Cf. CRAIG, Jon, KOPITZ, George. Transparency in government operations. Washington: International
Monetary Fund, 1998, p. 1. Disponível em: <http://ideas.repec.org/p/imf/imfocp/158.html>.
937
Cf. SCAFF, Fernando Facury. Direito Fundamentais e Orçamento: Despesas Sigilosas e o Direito à
Verdade. In: SCAFF, Fernando Facury; CONTI, José Maurício (orgs.). Orçamentos Públicos e Direito
Financeiro. São Paulo: RT, 2011, p. 216.
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3.4.2.2

Resistências e Custos

Por mais convincentes que os benefícios da transparência fiscal possam parecer, o
interesse público neles inserido encontra resistências em incentivos privados poderosos dos
políticos, burocratas do governo e grupos de interesse especial que procuram influenciálos938.

Dessa forma, aqueles atores (isto é, os políticos, burocratas do governo e grupos de
interesse especial) têm incentivos significativos para manter a opacidade fiscal, por meio
do sigilo, da fuga das controvérsias em relação a políticas públicas polêmicas e da
ocultação da incompetência e da corrupção. Agentes do governo em todos os países,
mesmo nas democracias estabelecidas, tendem a evitar o escrutínio sempre que possível, e
a garantia de eleições regulares, justas e livres não são suficientes para induzir tais agentes
a buscar a transparência fiscal de modo satisfatório939.

Assim, ainda que os atores relevantes contem com os instrumentos institucionais
necessários para adoção de práticas de transparência fiscal, o que os leva a querer percorrer
este caminho? Quais incentivos inerentes à transparência existem, e quais prêmios e
punições devem ser aplicados para induzir tal comportamento?940

Para compreender essas questões, devem ser examinadas as resistências e os custos
para a implantação da transparência fiscal, tópico que se insere no estudo da chamada
“economia da informação”, a qual se preocupa com as consequências das imperfeições da
disponibilização de informações e dos incentivos para adquiri-las ou escondê-las941.

Como em qualquer outra reforma institucional, o desafio de colocar em prática a
transparência fiscal reside nos incentivos, não obstante o fato de os benefícios já

938

Cf. STIGLITZ, Joseph. Making Natural Resources into a Blessing rather than a Curse. In: Covering oil: a
reporter's guide to energy and development. Nova Iorque: Revenue Watch – Open Society Institute, 2005
p.13-19. Disponível em: http://www.revenuewatch.org/files/covering-oil-072305.pdf. Último acesso em
31/07/2012.
939
Cf. FLORINI, Ann M. Does the invisible hand need a transparency glove? The politics of
transparency. Washington: Carnegie Endowment for International Peace, 1999, p. 28. Disponível em:
[http://info.worldbank.org/etools/docs/library/18299/florin.pdf]. Último acesso em: 16/08/2012.
940
Cf. ibidem, p. 6.
941
Cf. STIGLITZ, Joseph, op. cit., p. 4.
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mencionados poderem resultar em uma alocação mais eficiente de recursos públicos e em
instituições mais dinâmicas942.

Os incentivos, no âmbito da transparência fiscal, diferem conforme as informações
sejam usadas para deter más condutas ou para colocar em evidência bons comportamentos.
Lançar luz sobre gestores públicos que não estejam seguindo o caminho da transparência
pode induzi-los a se comportar melhor se eles se convencerem de que o risco de punição é
considerável, o que representa um efeito dissuasivo. Já o anverso da moeda da dissuasão é
a reafirmação. Enquanto a dissuasão previne que os agentes públicos deixem de se
conformar a um determinado padrão de conduta de transparência, a reafirmação pode ser
crucial para permitir que estes mesmos agentes comprovem que estão agindo de acordo
com tal padrão. Obviamente, os incentivos para a disponibilização de informações
diferirão conforme a transparência seja usada para dissuasão ou reafirmação, isto é,
conforme o agente público queira ou não ser responsabilizado pelas suas condutas943.

De qualquer modo, para que a reafirmação funcione e a dissuasão seja legítima,
fornecedores e recipientes de informação sobre a atividade financeira do Estado precisam
concordar em relação ao que tal informação efetivamente significa, já que esta transmite
fatos e não conhecimento. Como se viu acima, a relevância da transparência está
intimamente

ligada

à

responsabilização

das

condutas.

Qualquer

forma

de

responsabilização, contudo, requer algum padrão comum (aos fornecedores e recipientes
das informações relevantes) de conduta944.

Especificamente, merecem ser apontados dois incentivos à opacidade fiscal. O
primeiro deles é o de que o sigilo permite que os agentes do Estado acusados de cometer
determinado erro encontrem alguma proteção; ocultados os detalhes de suas políticas
públicas falhas, fica mais fácil para tais agentes alegar que a situação seria ainda pior sem
estas mesmas políticas. Tem-se aí um ciclo vicioso: uma vez que poucas informações são
disponibilizadas à sociedade, ela precisa se basear nos resultados para pode avaliar as
942

Cf. BELLVER, Ana; KAUFMANN, Daniel. Transparenting transparency: initial empirics and policy
implications.
Washington:
World
bank,
p.
2.
Disponível
em:
[http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=808664]. Último acesso em: 16/08/12.
943
FLORINI, Ann M. Does the invisible hand need a transparency glove? The politics of transparency.
Washington: Carnegie Endowment for International Peace, 1999, p. 6 e 7. Disponível em:
[http://info.worldbank.org/etools/docs/library/18299/florin.pdf]. Último acesso em: 16/08/2012.
944
Cf. ibidem, p. 7.
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políticas do governo. Os agentes públicos, merecendo ou não, receberão crédito por bons
resultados, e serão condenados por resultados negativos, sejam estes consequência de ação
ou omissão do governo. Com mais informações, a sociedade pode discernir com maior
precisão o valor adicionado pelas ações governamentais945.

De outra parte, o segredo gera mais dele próprio (ou, em termos mais técnicos, a
prática do segredo conduz a um equilíbrio de Nash ineficiente). Quando poucas
informações são disponibilizadas ao público, qualquer revelação de falhas nas ações
governamentais receberá uma atenção muito maior da mídia. Por essa razão, as pressões
para que as informações sejam mantidas em sigilo serão ainda mais intensas, e a opacidade
fiscal aumentará946.

Como segundo incentivo que merece menção, a opacidade fiscal oferece
oportunidades para que interesses especiais sejam atendidos. Em algumas sociedades, esse
fenômeno toma as formas da corrupção e do suborno. Mas, mesmo em sociedades nas
quais estas práticas sejam consideradas inaceitáveis, políticos precisam de fundos de
campanha para se eleger e se reeleger. Os grupos de interesses especiais que fornecem tais
fundos não o fazem em nome da sociedade, mas porque acreditam que podem influenciar
os políticos a favorecer os mencionados interesses. Todavia, se essas ações forem
submetidas ao escrutínio público, o espaço para o favorecimento espúrio restará
severamente reduzido947.

Em síntese, os agentes públicos têm fortes incentivos para manter a opacidade
fiscal. Para que sejam evitadas as inúmeras consequências nefastas desse fenômeno, é
necessário forçar tais agentes a fornecer mais informações do que eles voluntariamente
fariam948. Assim, no desenho das instituições e das normas sobre finanças públicas devem
ser previstos mecanismos para compelir os agentes públicos a trocar o costume do segredo
pelas práticas de transparência fiscal.

945

Cf. STIGLITZ, Joseph. Making Natural Resources into a Blessing rather than a Curse. In: Covering oil: a
reporter's guide to energy and development. Nova Iorque: Revenue Watch – Open Society Institute, 2005
p. 10. Disponível em: http://www.revenuewatch.org/files/covering-oil-072305.pdf. Último acesso em
31/07/2012.
946
Cf. ibidem, p. 10.
947
Cf. ibidem, p. 13.
948
Cf. ibidem, p. 15.

268

Por fim, cumpre notar que a transparência fiscal também impõe custos.
Obviamente, incorre-se em custos iniciais para a criação da capacitação técnica e das
instituições necessárias à implantação de sistemas de informação, ao desenvolvimento de
ferramentas de previsões fiscais, à simplificação de práticas regulatórias e à adoção de
técnicas de contabilidade públicas apropriadas. Ademais, há custos recorrentes, ainda que
declinantes, de manutenção dessas práticas e de disseminação da informação produzida949.

Não obstante, diversos instrumentos que podem incrementar a transparência fiscal
(e.g. liberdade de imprensa, pregões eletrônicos e divulgação de informações fiscais na
internet) não requerem o emprego de montantes vultosos de recursos públicos, mas apenas
comprometimento por parte do governo950.

Ainda, as reformas de transparência, apesar de demandarem liderança e
comprometimento político, são menos custosas do que outras reformas institucionais em
termos de capacitação e recursos necessários. De fato, uma vez computados os benefícios
da transparência fiscal, notadamente a eficiência na alocação de recursos públicos, os
custos relativos dos instrumentos que propiciam tal transparência ficam ainda menos
expressivos951.

De qualquer modo, considerando os já referidos custos, parece importante ser
pragmático em relação a quais instrumentos de transparência devem ser priorizados pelo
governo, de modo a possibilitar resultados práticos mais eficientes no emprego dos
recursos públicos para a implantação de tais instrumentos952.

949

Cf. CRAIG, Jon; KOPITZ, George. Transparency in government operations. Washington:
International Monetary Fund, 1998, p. 1. Disponível em: <http://ideas.repec.org/p/imf/imfocp/158.html>.
Último acesso em 31/07/2012.
950
. Cf. BELLVER, Ana; KAUFMANN, Daniel. Transparenting transparency: initial empirics and
policy
implications.
Washington:
World
bank,
p.
11.
Disponível
em:
[http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=808664]. Último acesso em: 16/08/12.
951
Cf. Ibidem, p. 35 Esses autores citam um estudo elaborado pela KPMG, em 2002, com a colaboração de
700 gerentes de compras no Reino Unido, cujo resultado foi a estimativa dos benefícios típicos dos pregões
online em 7,8%, tanto para o setor público quanto para o privado. Cf. Cf. BELLVER, Ana, KAUFMANN,
Daniel, op. cit., p. 37.
952
FLORINI, Ann M. Does the invisible hand need a transparency glove? The politics of transparency.
Washington: Carnegie Endowment for International Peace, 1999, p. 6. Disponível em:
[http://info.worldbank.org/etools/docs/library/18299/florin.pdf]. Último acesso em: 16/08/2012.
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3.4.2.3

Transparência Fiscal no Direito Financeiro Brasileiro

A transparência fiscal, segundo RICARDO LOBO TORRES, insere-se no direito pátrio
como um princípio constitucional implícito, o qual exige clareza, abertura e simplicidade
na atividade financeira, e dirige-se tanto ao próprio Estado quanto à sociedade, aos
organismos financeiros supranacionais e às entidades não governamentais953.

Como bem aponta RÉGIS FERNANDES DE OLIVEIRA, a transparência fiscal, enquanto
corolário dos princípios republicano e democrático, é sujeição à legalidade, legitimidade e
moralidade. “[S]ignifica que nada pode ficar escondido e às escuras. Tudo deve ser público
e subordinado aos procedimentos formais e sociais de controle. Transparência e
fundamentar as decisões e atos que as seguem, é motivar os comportamentos, (...) é
respeitar o diálogo, é aceitar a dissensão”954.

Diversos dispositivos da Constituição Federal de 1988 apresentam relevância para
o tema sob discussão, tais como o § 3° do art. 31, o art. 37, o art. 70, o § 5° do art. 150 e o
§ 6º do art. 165.
A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000 – “LRF”)
compreende uma seção dedicada à transparência da gestão fiscal, inserida no Capítulo IX,
que versa sobre transparência, controle e gestão. A posição topográfica, na LRF, das
disposições sobre transparência fiscal, reforça a relação intrínseca entre transparência,
gestão e fiscalização da atividade financeira.

O art. 48 da LRF descreve os instrumentos de transparência da gestão fiscal e
determina que lhes deve ser dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de
acesso público. Os referidos instrumentos são os seguintes: (i) os planos, orçamentos e leis
de diretrizes orçamentárias; (ii) a prestações de contas e o respectivo parecer prévio; (iii) o
Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e (iv) as
versões simplificadas desses documentos.

953

Cf. TORRES, Ricardo Lobo. O princípio da transparência no direito financeiro, p. 1. Disponível em:
<http://www.mundojuridico.adv.br>. Último acesso em: 16/08/12.
954
Cf. OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de Direito financeiro. 4ª ed. São Paulo: RT, 2010, p. 469 e
ss.
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Na redação original da LRF, o parágrafo único desse artigo determinava que a
transparência fiscal fosse assegurada também mediante o incentivo à participação da
população nos processos orçamentários. Após a alteração promovida pela Lei
Complementar nº 131/09, o referido parágrafo único foi expandido em três incisos, os
quais prevêem os seguintes meios para que se assegure a transparência fiscal:
a) incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os
processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e
orçamentos;
b) a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo
real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira,
em meios eletrônicos de acesso público; e
c) a adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a
padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao
disposto no art. 48-A da LRF.

O precitado art. 48-A, por seu turno, determina que as informações da atividade
financeira sejam disponibilizadas pelos entes da Federação, em meios eletrônicos, a
qualquer pessoa física ou jurídica. O conteúdo de tais informações é explicitado em
detalhes nos dois incisos desse artigo.

No que diz respeito à despesa pública, as informações disponibilizadas em meios
eletrônicos devem abranger “todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer
da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima
dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao
serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o
caso, ao procedimento licitatório realizado”.
Em relação à receita pública, devem ser disponibilizadas informações sobre “o
lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a
recursos extraordinários”.

Ademais, conforme prescreve o art. 49 da mesma lei, as contas apresentadas pelo
Chefe do Poder Executivo devem ficar disponíveis, durante todo o exercício, no respectivo
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Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela elaboração das referidas contas, para
consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.

3.4.2.4

Transparência Fiscal e Receitas de Recursos Naturais

A temática da transparência fiscal assume especial relevância no âmbito da
exploração de recursos naturais, intentando-se evitar a “maldição” que costuma
acompanhar a abundância destes recursos.

Com efeito, uma das questões centrais na administração do fluxo de receitas de
recursos naturais é precisamente a transparência fiscal. A população como um todo
provavelmente tem conhecimento que a exploração de tais recursos leva a uma grande
entrada de receitas ao governo, o que gera a expectativa de benefícios compatíveis955.

Nota-se, aqui, a forte relação entre transparência fiscal e democracia. A
transparência, nesse passo, pode ser compreendida como um mecanismo democrático que
permite, de modo geral, o fortalecimento da cidadania e, mais especificamente, o controle
social da gestão pública956.

Aliás, a própria democracia pressupõe o direito básico da sociedade de ser
informada sobre o que o governo está fazendo. A ausência de transparência é uma
corrosiva antítese dos valores democráticos, baseada na desconfiança entre governantes e
governados, acabando por exacerbar tal desconfiança957.

A participação significativa no processo democrático pressupõe participantes
informados. A opacidade fiscal e a prática do segredo na gestão pública reduzem a

955

Cf. BACON, Robert; TORDO, Silvana. Experiences with Oil Funds: Institutional and Financial
Aspects. Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP). World Bank. Junho, 2006, p.15.
956
Cf. MILESKI, Hélio Saul. Transparência do poder public e sua fiscalização. Interesse público. n. 7.
Jul.-set. 2000, p. 2.
957
Cf. STIGLITZ, Joseph, . Making Natural Resources into a Blessing rather than a Curse. In: Covering oil:
a reporter's guide to energy and development. Nova Iorque: Revenue Watch – Open Society Institute,
2005 p. 1. Disponível em: http://www.revenuewatch.org/files/covering-oil-072305.pdf. Último acesso em
31/07/2012.
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quantidade e a qualidade das informações disponíveis à sociedade, dificultando a
referida participação significativa958.

A ampla disponibilidade pública de informações pode ser considerada o pilar da
transparência fiscal, demandando a publicação, pelo governo, de documentos e relatórios
que descrevam sua performance, prestando contas da arrecadação e do dispêndio dos
recursos arrecadados do setor de recursos naturais959.

Como bem sintetiza a célebre frase cunhada em 1913 por BRANDEIS, Ministro da
Suprema Corte dos EUA, “a luz do sol é considerada o melhor desinfetante que existe”. De
fato, a disponibilização pública de informações das atividades de corporações e órgãos
governamentais é uma poderosa arma de combate às mazelas sociais e econômicas960.

A publicidade de informações sobre a atividade financeira do Estado, nesse passo,
reduz sensivelmente o espaço para o desperdício de receitas públicas e a corrupção, bem
como aproxima a população do governo961.

Isso resta evidente a partir da análise de um episódio curioso, relatado por
STIGLITZ. Quando a petroleira britânica BP (British Petroleum) propôs ao governo de
Angola que fossem publicadas de forma irrestrita todas as informações sobre pagamentos
que ele recebia da empresa, os governantes imediatamente se negaram a aceitar tal
medida962.

958

Cf. ibidem, p. 7.
Por óbvio, as informações disponibilizadas ao público, sobre as atividades financeiras do Estado, devem
ser confiáveis, abrangentes, tempestivas, inteligíveis e internacionalmente comparáveis. Cf. CRAIG, Jon;
KOPITS, George. Transparency in Government Operations. International Monetary Fund, Washington
DC, January, 1998, p. 1.
960
Cf. BRANDEIS, Louis D. Other People’s Money – Chapter IV: What Publicity can do in Harper's
Weekly.
December
20,
1913.
Disponível
em:
http://www.law.louisville.edu/library/collections/brandeis/node/196
961
Cf.
STIGLITZ,
Joseph
E,
op.
cit.,
p.
16.
Disponível
em:
http://www2.gsb.columbia.edu/faculty/jstiglitz/download/2005_Covering_Oil.pdf. Ultimo acesso em:
16/08/2012; e HUMPHREYS, Macartan; SACHS, Jeffrey D.; STIGLITZ Joseph E. Future Directions for the
Management of Natural Resources. In: Escaping the Resource Curse, p. 326. Disponível em:
http://www.columbia.edu/~mh2245/papers1/erc12.pdf. Último acesso em: 16/08/12.
962
Cf. STIGLITZ, Joseph E. Making Natural Resources into a Blessing rather than a Curse. In: Covering
Oil: A reporter’s Guide to Energy and Development. Nova Iorque: Revenue Watch – Open Society
Institute,
2005,
p.
16.
Disponível
em:
http://www2.gsb.columbia.edu/faculty/jstiglitz/download/2005_Covering_Oil.pdf. Último acesso em:
16/08/12.
959
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O reconhecimento da relevância da transparência fiscal no setor de recursos
naturais, nos últimos anos, tem motivado um movimento global de fomento a práticas
transparentes, tanto dos agentes privados quanto dos governos963.

O Fundo Monetário Internacional publicou, no ano de 2007, um guia sobre a
transparência fiscal no âmbito das receitas provenientes da exploração de recursos naturais
(Guide on Resource Revenue Transparency), evidenciado a preocupação internacional com
a corrupção e o uso inadequado de tais receitas964.

Merece especial menção, ainda, a iniciativa EITI (Extractive Industries
Transparency Intitiative), que promove a boa governança e a transparência na indústria
extrativa, com participação de governos, empresas e organizações não governamentais. A
EITI é formada pela união de esforços de governos, empresas, setores da sociedade civil,
investidores e organizações internacionais, com o intuito de oferecer um padrão global de
transparência nas atividades relacionadas à extração de petróleo, gás e minérios965.

Essa iniciativa tem como principal objetivo fazer com que os benefícios oriundos
da exploração daqueles recursos naturais sejam aproveitados pela sociedade como um
todo. Para tanto, busca-se implantar reformas que melhorem a transparência e disseminem
a responsabilidade fiscal nos setores de extração de recursos naturais.

A cada dois anos, a EITI promove uma conferência mundial que reúne todos seus
membros e tem o escopo de traçar diretrizes para os próximos dois anos966. Estas diretrizes
são fundadas em uma série de princípios que refletem as crenças e objetivos da Iniciativa,
com destaque para os seguintes:

963

Cf. MCPHERSON, Charles. “]State Participation in the Natural Resource Sectors. Evolution, Issues and
Outlook. In: DANIEL, Philip; KEEN, Michael; MCPHERSON, Charles (org.). The Taxation of Petroleum
and Minerals: Principles, Problems and Practice. Oxon: Routledge, 2010, p. 275.
964
Cf. STIGLITZ, Joseph E., op. cit., p. 16..
965
A EITI foi anunciada em 2002 pelo então primeiro ministro inglês, Tony Blair, na Cúpula Mundial sobre
Desenvolvimento Sustentável de Johanesburgo, na África do Sul, também conhecida como Rio+10. Em
junho de 2003, cerca de 140 delegados representando 70 governos, empresas, grupos industriais,
organizações internacionais, investidores e ONGs participaram de uma conferência em Londres, na qual foi
acordada a Declaração de princípios da EITI. Em 2010, 32 países já participaram da EITI – com exceção da
Noruega, todos países emergentes – enquanto vários outros sinalizaram que também gostariam de participar.
Disponível em: http://eiti.org/eiti. Último acesso em: 16/08/12.
966
Cf. http://eiti.org/eiti. Último acesso em: 16/08/12.
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(i)

O uso prudente da riqueza decorrente dos recursos naturais deve ser visto
como um mecanismo importante para um crescimento econômico
sustentável que contribua para o desenvolvimento e para a redução da
pobreza. Mas se tal riqueza for mal administrada pode levar a
consequências negativas, tanto econômicas como sociais;

(ii)

A administração dessa riqueza deve ser feita pelos governos soberanos
visando a beneficiar sua população e a promover o desenvolvimento
nacional;

(iii)

O esclarecimento público das receitas e despesas governamentais ajuda a
promover maior debate público e permite a escolha de opções mais
apropriadas e realistas para o desenvolvimento sustentável;

(iv)

Reafirma a importância da transparência tanto por parte dos governos
como por parte das companhias exploradoras e a necessidade de
melhorar a gestão das finanças públicas e da prestação de contas;

(v)

O respeito à lei e aos contratos está inexoravelmente relacionado com
práticas transparentes.

(vi)

A transparência financeira também proporciona um ambiente atraente
para investidores;

(vii)

A prestação de contas por parte do governo em relação aos fluxos de
receita e aos gastos públicos de forma compreensível e abrangente,
sendo acessível ao entendimento público.967

Nesse contexto, são múltiplos os benefícios para países, empresas, investidores e
para os cidadãos que buscam implementar as reformas sugeridas pela EITI968.

Para os países, por exemplo, a adoção de práticas transparentes sinaliza para os
investidores e para as instituições financeiras que o governo está comprometido em criar
um bom ambiente para investimentos, aumentando sua credibilidade internacional.
967

Cf. The EITI principles and criteria. Disponível em: http://eiti.org/eiti/principles. Último acesso em:
16/08/12
968
Um número expressivo de empresas do setor de recursos naturais, governos, organizações internacionais e
organizações da sociedade civil apoiam a EITI. Dentre os governos que dão suporte político, técnico e
financeiro para a iniciativa, podem ser listados Austrália, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlândia, França,
Alemanha, Itália, Holanda, Noruega, Catar, Espanha, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos. Cf.
http://eiti.org/supporters/countries. Para lista das organizações da sociedade civil, ver:
http://eiti.org/supporters/civilsociety.Último acesso em: 31/07/2012.
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Ademais, a EITI ajuda na ampliação da quantidade e, principalmente, da qualidade
das prestações de contas, como também ajuda a promover estabilidade política e
econômica, evitando distorções e mitigando os problemas de corrupção, além de contribuir
para prevenção de conflitos baseados na disputa pelo controle das atividades petrolíferas e
minerárias969.

Para as empresas e para os investidores, o maior benefício promovido pelas práticas
sugeridas pela EITI é a minimização dos riscos. Com a transparência financeira, cria-se um
ambiente estável e, portanto, propício para o desenvolvimento desse tipo de investimento,
o qual depende de estabilidade a longo prazo para gerar retorno970.

Além do mais, a sociedade civil é beneficiada com maior disponibilização de
informações para o domínio público, permitindo um maior controle público das ações
governamentais971.
Transparência e responsabilidade fiscal, em um concerto que envolve governos,
cidadãos, empresas, organizações não governamentais e organizações internacionais, são
fundamentais na busca por benefícios sociais e econômicos tangíveis na exploração de
recursos naturais.
Afinal, a aplicação dos recursos decorrentes da exploração de recursos naturais,
como já se explicou acima, deve ser voltada a investimentos em atividades capazes de
gerar renda no futuro, quando as reservas de tais recursos venham a se esgotar.
Os mecanismos de transparência fiscal, não obstante, são de difícil aplicação
prática no que diz respeito às receitas públicas em tela, tanto no nível do governo federal
quanto – e com maior intensidade – nos níveis subnacionais de governo972.
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Cf. EITI Fact Sheet de 25 de novembro de 2010. p.1 Disponível em: http://eiti.org/files/2010-1125%20EITI%20Fact%20Sheet.pdf. Ver também: http://eiti.org/eiti/benefits. Último acesso em: 16/08/12.
970
Cf. ibidem, p. 1.
971
Cf. ibidem, p. 1.
972
Cf. AHMAD, Ehtisham; MOTTU, Eric. Oil Revenues Assignments: Country Experiences and Issues. In:
DAVIS, Jeffrey; OSSOWSKI, Rolando; FIDELINO, Annalisa. Fiscal Policy Formulation and
Implementation in Oil-Producing Countries. Washington DC: International Monetary Fund, 2003, p. 224.
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A propósito, auditorias realizadas no âmbito da EITI, além de dados empíricos
domésticos de diversos países, revelam que, apesar de grandes esforços, os governos
analisados não conseguem prover ao público dados básicos e confiáveis sobre as receitas
que obtém de recursos naturais, o que, como se viu, deveria consistiria no pilar básico da
transparência fiscal973.
No Brasil, a promoção da transparência fiscal tem evoluído a passos largos 974 ,
conforme a moderna disciplina da LRF e as diversas iniciativas de programas de
disponibilização pública de informações demonstram. Merecem menção, nesse último
quesito, as páginas governamentais (especialmente o Portal Transparência e as páginas da
ANP, da ANEEL e do DPNM), o Portal Info Royalties (que permite consultas online e
cruzamentos de dados dos recebedores de royalties)975 .
Essa evolução é refletida nas avaliações internacionais do País. No ranking
formulado pela Open Budget Initiative, o Brasil situa-se na 8ª posição976. O Brasil também
recebeu destaque positivo na divulgação do resultado de uma avaliação internacional da
PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability), com 17 notas máximas,

973

Cf. CALDER, Jack. Resource Tax Administration. Functions, Procedures and Institutions. In: DANIEL,
Philip; KEEN, Michael; MCPHERSON, Charles (org.). The Taxation of Petroleum and Minerals:
Principles, Problems and Practice. Oxon: Routledge, 2010, p. 368-369.
974
Merecem ser citadas as seguintes iniciativas de promoção da transparência fiscal, no contexto das
compensações financeiras:
975
Cf. MESTRADO EM PLANEJAMENTO REGIONAL E GESTÃO DE CIDADES. Novidade no Portal
Royalties do Petróleo. Campos dos Goytacazes/RJ: Boletim de Difusão das Informações e Promoção do
Debate sobre a Distribuição dos Royalties do Petróleo, Ano IV, nº 13, Setembro/2007, p. 10.
976
Esse ranking avalia a quantidade e o tipo de informações disponíveis ao público nos documentos
orçamentários de cada país. A colocação de um país dentro de uma categoria de performance foi determinada
pela média das respostas a 91 perguntas do Questionário do Orçamento Aberto, relacionadas às informações
contidas nos oito documentos chave que todos os países deveriam disponibilizar ao público”. Os dados são
coletados em parceria com entidades civis nos 85 países que compõem o ranking. No ano de 2008, a
pontuação média dos 85 países avaliados é 39 em 100, o que revela que na maior parte desses países a
disponibilização de informações sobre o orçamento do governo central e suas atividades financeiras é
insatisfatória976. Somente 5 dos países pesquisados (França, Nova Zelândia, África do Sul, Reino Unido e
Estados Unidos) disponibilizam publicamente informações abrangentes, conformando-se ao que as boas
práticas de administração financeira pública recomendam. Outros 12 países fornecem informações
significativas à sociedade, e os 68 países remanescentes restantes estão muito distantes dos padrões ótimos de
transparência fiscal. Considerando-se que a pontuação brasileira fica na faixa entre 61-80%, o país foi
classificado no grupo dos que “Disponibilizam Informações Significativas”; apenas aqueles 5 países acima
citados obtiveram pontuação entre 81-100%, integrando a categoria dos que “Disponibilizam Informações
Abrangentes”. Cf. EITI Fact Sheet de 25 de novembro de 2010. Disponível em: http://eiti.org/files/2010-1125%20EITI%20Fact%20Sheet.pdf. Ver também: http://eiti.org/eiti/benefits..
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superando nações consideradas referências em matéria de transparência fiscal, como a
Noruega977.
Não se pode deixar de apresentar, nesse ponto, uma importante ressalva, qual seja,
a de que o os estudos internacionais acerca da transparência fiscal no Brasil, via de regra,
analisam apenas dados do governo federal. Mesmo no âmbito desta esfera de governo, não
obstante o reconhecimento positivo internacional, deve-se reconhecer a persistência de
práticas de opacidade fiscal, algumas das quais foram abordadas no decorrer desta tese.
Apesar dos avanços, ainda há no Brasil, evidentemente, amplo espaço para
melhorias na questão da transparência fiscal no contexto das receitas públicas de recursos
naturais, especialmente no que diz respeito aos governos estaduais e municipais.
Como ilustração dessa necessidade, mencione-se a pesquisa realizada com os
habitantes de Campos dos Goytacazes, Município que recebe a maior quantia de
compensações financeiras de petróleo e gás natural no País, pesquisa esta que buscava
identificar o nível de conscientização da população sobre estas receitas públicas. Os
resultados da pesquisa revelaram o quanto tal conscientização é reduzida: 58% da
população entrevistada não sabia o que são royalties e, da parcela que sabia, 54% não tinha
ideia de como tais receitas estavam sendo aplicadas no Município978.

3.4.3

Controle de Contas e Competência para Fiscalização

Conforme previsto pelo artigo 23, XI, da Constituição Federal, trata-se de
competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, o registro, o
acompanhamento e a fiscalização de concessões de direitos de pesquisa e exploração de
recursos hídricos e minerais em seus respectivos territórios.

977

Cf. PESSOA, Mario. With 17 “gold medals” Brazil beats Norway on the PEFA assessment!. PFM Blog,
13 de setembro de 2010. Disponível em: < http://blog-pfm.imf.org/pfmblog/2010/09/with-17-gold-medalsbrazil-beats-norway-on-the-pefa-assessment.html>. Último acesso em: 16/08/12
978
Cf. MESTRADO EM PLANEJAMENTO REGIONAL E GESTÃO DE CIDADES. Campistas
Desconhecem Significado e Uso dos Royalties. Campos dos Goytacazes/RJ: Boletim de Difusão das
Informações e Promoção do Debate sobre a Distribuição dos Royalties do Petróleo, Ano I, nº 1,
Setembro/2003, p. 4.
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Nota-se, nesse dispositivo constitucional, a ausência de previsão sobre a
“compensação financeira pela exploração”. A competência acima referida, portanto, parece
se restringir às atividades de registro, acompanhamento e fiscalização das concessões de
direitos de pesquisa e exploração dos recursos naturais mencionados, não alcançando a
arrecadação de compensações financeiras979.

Como explica REGIS FERNANDES

DE

OLIVEIRA, as atividades expressamente

mencionadas no dispositivo constitucional em tela são de competência comum dos entes
federativos. Segundo o princípio da predominância de interesses, os diversos entes
atuariam concomitantemente980.

Essa cooperação federativa, conforme previsto pelo parágrafo único do referido art.
23 da CF/88, deveria ser regulada por lei complementar, a qual ainda não foi editada. Na
ausência desta lei complementar, a atuação dos governos subnacionais deve ser
considerada subsidiária, dependendo de autorização da União, por meio de convênio981.

Quanto às compensações financeiras, especificamente no âmbito do petróleo e do
gás natural, a competência exclusiva de fiscalização da aplicação destas receitas pelos
entes subnacionais teria sido conferida ao Tribunal de Contas da União (TCU) pelo art. 8º
da Lei nº 7.525/86, regulamentado pelo art. 25 do Decreto nº 1/91. Esta competência, já
declarada subsistente pela Decisão nº 451/94, fora reafirmada pela Decisão nº 101 do
Plenário de tal corte de contas, em Sessão Extraordinária de Caráter Reservado de
20.02.2002982.

979

A propósito desse tema, em relação à CFEM, cf. SCAFF, Fernando Facury. Aspectos controvertidos sobre
a CFEM – Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Royalties da Mineração)”]. In:
SCAFF, Fernando Facury; ATHIAS, Jorge Alex (org.). Direito Tributário e Econômico aplicado ao Meio
Ambiente e à Mineração. São Paulo: Quartier Latin, 2009, pp. 297-299.
980
Para o autor citado, o zelo justifica-se por dois aspectos: (i) a legalidade da concessão para a exploração
dos recursos naturais; e (ii) a correta e adequada repartição federativa das receitas públicas decorrentes de tal
atividade. Cf. OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de Direito Financeiro. 4a ed. São Paulo: RT, 2011, p.
257.
981
A propósito desse tema, em relação à CFEM, cf. SCAFF, Fernando Facury. Aspectos controvertidos sobre
a CFEM – Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Royalties da Mineração). In:
SCAFF, Fernando Facury; ATHIAS, Jorge Alex (org.). Direito Tributário e Econômico aplicado ao Meio
Ambiente e à Mineração. São Paulo: Quartier Latin, 2009, pp. 297-299.
982
Cf. SANTOS, Honorato dos. Fiscalização dos royalties do petróleo – De quem é a competência,
afinal? Campos dos Goytacazes/RJ: Boletim de Difusão das Informações e Promoção do Debate sobre a
Distribuição dos Royalties do Petróleo, Ano I, nº 2, Dezembro/2003, p. 5.
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Contudo, em julho de 2002 o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
impetrou no STF o Mandado de Segurança de nº 24.312, contra a referida Decisão nº 101
do TCU983.

O STF deferiu esse mandado de segurança e declarou a inconstitucionalidade do
art.1º, inciso XI e do art.198, II, ambos do Regimento Interno do TCU e do art. 25, parte
final, do Decreto 1/91. Na decisão, considerou-se ser da competência do Tribunal de
Contas do Estado, e não do TCU, a fiscalização da aplicação dos mencionados recursos,
tendo em vista que o parágrafo 1º do art. 20 da Constituição Federal qualificou os royalties
como receita própria dos Estados, Distrito Federal e Municípios984.

Essa decisão parece ter fundamentos aplicáveis às demais espécies de
compensações financeiras. Assim, poder-se-ia afirmar que a fiscalização do cálculo da
distribuição e dos repasses dos recursos provenientes das compensações financeiras aos
entes beneficiários, bem como a aplicação dos recursos por órgãos da administração direta
da União, seria de competência do Tribunal de Contas da União (TCU). Já a fiscalização
da aplicação dos recursos recebidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos
Municípios caberia aos respectivos tribunais de contas estaduais (ou, nos casos dos
Municípios de São Paulo e do Rio de Janeiro, dos tribunais de contas municipais)985.

Essa competência das cortes subnacionais de contas, para a fiscalização das
compensações financeiras transferidas aos Estados e Municípios, poderia ser
caracterizada, com base na lição de SCAFF, “como uma relação interna corporis do Estado,
decorrente do controle dos gastos dos valores já arrecadados”, distinta da eventual
pretensão de fiscalização das empresas que pagam as compensações financeiras986.

983

Cf. Protocolo nº 110.692/2002.
Cf. MS 24.312-RJ, rel. Ministra Ellen Gracie, 19.2.2003.
985
Cf. TCU. Transferências Governamentais Constitucionais. Brasília: TCU, Secretaria de
Macroavaliação Governamental, 2008, p. 64-65.
986
Cf. SCAFF, Fernando Facury. Aspectos controvertidos sobre a CFEM – Compensação Financeira pela
Exploração de Recursos Minerais (Royalties da mineração). In: Direito Tributário e Econômico aplicado
ao Meio Ambiente e à Mineração. SCAFF, Fernando Facury; ATHIAS, Jorge Alex (coords.). São Paulo:
Quartier Latin, 2009, p. 299.
984
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Entendemos que a citada posição do STF sobre o tema em tela merece críticas. A
competência para fiscalizar as compensações financeiras deve ser concorrente, tanto
federal quanto subnacional.

Ambas as pontas, a pagadora e a receptora, são relevantes. Por haver pagamento via
órgãos da União, a fiscalização federal é essencial. Já para quem recebe os recursos, a
fiscalização subnacional da aplicação não pode ser afastada, sob pena de se prejudicar a
responsabilidade fiscal.

Note-se que o dever de fiscalizar é mandamento constitucional, havendo assim um
vínculo normativo que obriga o ente a agir. Destarte, decorre deste primeiro dever o de
impor sanção; não há como se conceber fiscalizar sem o poder de controle e este sem o
poder de sanção. Estes poderes, imbricados um no outro, de modo a formar um todo único,
conformam a exata estrutura do funcionamento do ordenamento jurídico, em todas as suas
direções987.

Por fim, deve-se lembrar que é imprescindível que as atividades de fiscalização
externa (exercida pelo Poder Legislativo com auxílio dos tribunais de contas) e interna (no
âmbito de cada Poder) não são, e nem poderiam ser, autossuficientes. Estas atividades
demandam complementação por medidas de transparência fiscal que permitam o controle
social da arrecadação e da aplicação das receitas de recursos naturais por todas as esferas
de governo brasileiras988.

987

Cf. OLIVEIRA, Regis Fernandes de . Curso de Direito Financeiro. 4. ed. São Paulo: RT, p. 258.
Veja-se, a propósito, a iniciativa do projeto Adote um Município, por meio do qual se promove o
“apadrinhamento” de ONGs de atuação local, para fiscalizar prefeituras de diversas cidades e coibir as
práticas de corrupção. Cf. Mestrado em Planejamento Regional e Gestão de Cidades. Uma cruzada
voluntária pela transparência. Campos dos Goytacazes/RJ: Boletim de Difusão das Informações e
Promoção do Debate sobre a Distribuição dos Royalties do Petróleo, Ano III, nº 9, Setembro/2005, p. 4.
988
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SÍNTESE CONCLUSIVA

Os recursos naturais são definidos como quaisquer recursos de um país que
provenham da natureza e tenham valor para o mercado, permitindo a produção de bens e
serviços. Eles são usualmente classificados em renováveis e não renováveis, a depender de
serem ou não exauríveis.

No tocante aos recursos naturais não renováveis, sua disponibilidade limitada,
aliada ao seu alto valor econômico e estratégico, tornam o papel do governo fundamental
no âmbito da exploração dos mesmos. Tal função estatal é exercida de forma abrangente,
por meio da regulação deste setor, da estruturação e aplicação de sistemas fiscais e, em
muitos casos, da intensa participação governamental direta na própria atividade de
exploração, principalmente no caso do petróleo.

Cumpre notar, entretanto, que a exploração de recursos naturais não renováveis
gera preocupações macroeconômicas, políticas, sociais e ambientais que lhe impõem
desafios consideráveis em relação à elaboração de políticas públicas e definição de regimes
jurídicos. São elas: (i) a volatilidade de preços e receitas; (ii) o paradoxo inerente à
abundância dos recursos naturais; e (iii) a equidade intergeracional.

A volatilidade na exploração de recursos naturais funda-se em uma incerteza de
cunho geológico que impede a mensuração exata das reservas, e em uma instável
precificação dos mesmos recursos.

O paradoxo da abundância dos recursos naturais, por sua vez, decorre da
constatação de especialistas de que tal cenário pode resultar em estagnação econômica,
desperdício de receitas, corrupção e conflitos internos. Os motivos levantados seriam: (i)
ligações pouco desenvolvidas entre o setor de recursos naturais e os demais setores da
economia, o que pode conduzir estes à retração; (ii) instabilidade do mercado internacional
de commodities; (iii) políticas pro-cíclicas comumente adotadas por países ricos em
recursos naturais não-renováveis; e (iv) “Doença Holandesa”.
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A equidade intergeracional materializa um dilema inerente aos recursos naturais
não-renováveis, qual seja: quanto destes recursos deve ser explorado no presente e quanto
deve ser preservado para gerações vindouras. Sob a ótica das finanças públicas, tal
problemática pode ser analisada a partir de dois prismas: (i) o da decisão sobre o ritmo de
exploração dos recursos, eis que o uso presente acarreta como consequência inarredável a
impossibilidade de nossos descendentes terem acesso à mesma reserva; e (ii) o da
aplicação das receitas públicas auferidas.

Como se expôs no Capítulo I, os recursos naturais representam relevante fonte
potencial de arrecadação de receitas públicas nos países que contam com expressivas
reservas de tais recursos. Para obter estas receitas, o governo pode diretamente explorar os
recursos naturais (por meio de empresas estatais ou mediante joint ventures com empresas
privadas) ou conceder direitos de exploração de tais recursos a agentes privados,
recebendo, neste último caso, alguma contraprestação, mediante a utilização de
instrumentos como: (i) tributos; (ii) participações acionárias; (iii) partilha de produção; (iv)
remuneração por licença e concessões; (v) bônus de assinatura; e (vi) royalties.

Os royalties, objeto central da presente tese, são instrumento fiscais não-tributários
que consistem em compensações pagas ao proprietário de recursos naturais nãorenováveis, usualmente o próprio ente governamental

As vantagens da utilização dos royalties, como se explicou, são as seguintes: (i)
simplicidade administrativa e baixa suscetibilidade às dificuldades de assimetria de
informação (pois a cobrança costuma se basear em características de fácil mensuração e
fiscalização pelo governo); (ii) possibilidade de utilizar tais instrumentos fiscais desde os
primeiros estágios de exploração dos recursos naturais, reduzindo os riscos
governamentais; e (iii) previsibilidade e estabilidade da arrecadação destas receitas
públicas.

A desvantagem na cobrança de tais instrumentos, por outro lado, reside no seu
baixo potencial arrecadatório, o que justifica, em alguns países, a adoção de sistemas
fiscais mistos.
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No Brasil, o artigo 20, parágrafo 1°, da Constituição federal de 1988 confere aos
entes federativos, bem como aos órgãos da administração direta da União, o direito de (i)
auferir participação na exploração de recursos hídricos (para geração de energia), minerais
de petróleo ou gás natural, nos seus respectivos territórios, ou (ii) receber compensação
financeira por tal exploração.

Consoante se defendeu, pareceria inexistir qualquer distinção de regime jurídico
entre a remuneração devida pela participação e a compensação financeira. Ambas as
hipótese, em verdade, apenas se diferenciariam em relação ao modo de dimensionar e
calcular as receitas públicas decorrentes da exploração dos recursos naturais supracitados.

A forma de repartição federativa das receitas públicas em questão pode ser
considerada uma decisão política do nosso constituinte. Por meio dela assegura-se
verdadeiro direito subjetivo constitucional ao recebimento das receitas públicas de
compensação financeira.

Ademais, ressalta-se que o texto constitucional faz menção a três categorias de
recursos naturais: (i) petróleo e gás natural; (ii) minérios; (iii) recursos hídricos para
geração de energia. O constituinte, ao conferir aos referidos recursos hídricos o mesmo
regime jurídico de direito financeiro aplicável aos recursos não renováveis, teria
reconhecido que a produção de energia hidrelétrica envolve, à semelhança da exploração
destes últimos, as preocupações macroeconômicas, políticas, sociais e ambientais
supracitadas. Assim, admite-se a utilização dos instrumentos fiscais supracitados no caso
de exploração, pelo particular, dos recursos naturais em questão.

A previsão constitucional acima referida, como se explicou, apenas confere ao
legislador ordinário a competência para a instituição das compensações financeiras em
comento. Assim, devem ser analisadas as leis ordinárias próprias de cada modalidade de
compensação financeira para que se compreendam os respectivos parâmetros de incidência
e de repartição federativa destas receitas públicas.
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Conforme se demonstrou, as diferentes modalidades de compensação financeira do
direito brasileiro possuem características genéricas de royalties, não obstante adotem
designações próprias conforme o caso.

Assim, viu-se que no âmbito da exploração de petróleo e gás natural podem ser
cobrados “royalties” e “participação especial”; no da exploração de minérios,
“Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM”; e no da
exploração de recursos hídricos para a produção de energia elétrica, “royalties de Itaipu” e
“Compensação Financeira pela Exploração de recursos Hídricos – CFURH”.

Nas atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás
natural, exercidas mediante contratos de concessão, celebrados nos termos da Lei nº
9.478/97, os “royalties do petróleo e do gás natural” incidem sobre o resultado da
exploração de petróleo, xisto betuminoso e gás natural, extraídos de bacia sedimentar
terrestre e de plataforma continental pelas empresas concessionárias exploradoras. Estes
royalties são destinados a Estados, Distrito Federal e Municípios (tanto os produtores, em
maior grau, quanto os demais, por meio do Fundo Especial), bem como a órgãos da
administração direta da União,
A “participação especial”, prevista no art. 50 da Lei nº 9.478/97, devida nos casos
em que haja grande volume de produção, ou de grande rentabilidade, na exploração de
petróleo e gás natural na plataforma continental, é distribuída a órgãos da União, Estados
produtores e Municípios confrontantes.

A Lei n° 12.351/2010, por sua vez, dispõe sobre a exploração e a produção de
petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos em “áreas do pré-sal” e em
“áreas estratégicas”. A exploração e a produção de petróleo, de gás natural e de outros
hidrocarbonetos fluidos na área do pré-sal e em áreas estratégicas serão contratadas pela
União sob o regime de partilha de produção. As participações governamentais decorrentes
da exploração da área do pré-sal, mediante contrato de partilha de produção, são formas de
royalties, com distribuição federativa que atualmente segue os critérios aplicáveis aos
royalties previstos na nº 9.478/97.
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Já a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM
consiste na contraprestação pelo aproveitamento econômico dos recursos minerais, em
consonância com o art. 20, §1o, da Constituição Federal de 1988. A CFEM é devida por
todos aqueles que exercem atividade de mineração, por ocasião da venda do produto
mineral das áreas de jazida, salina ou outros depósitos minerais, bem como quando da
transformação industrial do produto mineral e o consumo deste produto por parte do
minerador. A distribuição das receitas desta compensação financeira alcança órgãos da
União e Estados e Municípios produtores.

No caso de exploração de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica,
podem ser cobradas duas espécies de royalties: (i) compensação financeiro pela utilização
de recursos hídricos - CFURH; e (ii) Royalties de Itaipu. A CFURH é o valor que os
titulares de concessão ou autorização de usinas pagam para exploração de potencial
hidráulico, para fins de geração de energia elétrica, por quaisquer dos regimes previstos em
lei. A distribuição das receitas desta compensação financeira alcança órgãos da União e
Estados e Municípios afetados.

A despeito da celeuma jurisprudencial e doutrinária no que tange à natureza jurídica
das compensações financeiras, entendemos que elas se tratam de receitas originárias, tanto
quando auferidas diretamente pela União, quanto nas hipóteses em que sejam transferidas
aos Estados e Municípios.

No capítulo II, concernente aos aspectos de federalismo fiscal do tema desta tese,
analisou-se em que medida a arrecadação de receitas públicas oriundas da exploração de
recursos naturais deve ser centralizada ou partilhada entre os diversos níveis de governo
que compõe uma federação. Trata-se de questão polêmica, eis que o modo como tal
recursos são distribuídos entre os diferentes níveis de governo influi diretamente no
equilíbrio fiscal das federações.

Como se afirmou, essa discussão, apesar de fundada em aspectos técnicos de
finanças públicas e direito financeiro, está intimamente ligada às disputas políticas poder e
recursos financeiros entre os entes federativos.
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A questão da concentração dos recursos naturais em determinadas regiões assume
especial relevo nas nações organizadas como federações, nas quais as variações interregionais na distribuição de tais recursos costumam ser significativamente amplas. Essa
situação é facilmente verificada na realidade federativa brasileira, tanto no âmbito interregional quanto intrarregional.

Nesse contexto, a concentração geográfica de recursos naturais pode ampliar as
disparidades fiscais horizontais nas federações, gerar desigualdades distributivas, levar a
decisões ineficientes de alocação de recursos e prejudicar a responsabilidade fiscal, bem
como potencializar os conflitos políticos federativos.

A problemática federativa concentra-se, primeiramente, no dilema entre repartir as
receitas de royalties de recursos naturais (i) apenas com os entes federativos produtores,
isto é, aqueles nos quais se situam as reservas daqueles recursos ou que tenham territórios
confrontantes com tais reservas, ou (ii) com todos os entes federativos.

Os argumentos levantados para a repartição exclusiva com entes federativos
produtores são: (i) a perda das suas riquezas territoriais; (ii) a compensação por danos
ambientais e sociais; e (iii) o reembolso de custos de infraestrutura.

De outra parte, os argumentos suscitados pelos defensores da repartição com todos
os entes federativos são: (i) a coesão política que tal repartição fomenta; (ii) a equalização
fiscal; (iii) a igualdade de oportunidade entre os entes componentes da federação; e (iv) a
equidade vertical e a consequente redistribuição de riqueza.

É fundamental que se tenha em mente que a realidade brasileira é caracterizada por
traços de intensas desigualdades socioeconômicas entre as regiões da Federação. Sensível a
esse cenário, o constituinte de 1988 enunciou, como objetivos fundamentais da República
Federativa a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades
sociais e regionais. Deve-se promover, portanto, a adoção de um modelo de federalismo
cooperativo, no qual as transferências intergovernamentais – inclusive de receitas de
recursos naturais – ocupem posição de destaque.
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Levantam-se, portanto, críticas ao modelo atual repartição das receitas de recursos
naturais no federalismo jurídico brasileiro. Pode-se falar em uma regionalização dos
royalties, bem como uma alta concentração de receitas em poucos governos subnacionais,
haja vista a utilização do critério da origem geográfica das reservas de tais recursos.

Verifica-se na atualidade um embate acirrado entre regiões produtoras e regiões não
produtoras, cada grupo fundado em argumentos que respaldariam seus interesses no
tocante à distribuição federativa das compensações financeiras. As primeiras tentar manter
o status quo, ao passo que as últimas visam a modificá-lo, para que a repartição das
receitas de compensações financeiras passe a ser mais igualitária na Federação.

Os argumentos pela manutenção das atuais regras de repartição federativa das
receitas de recursos naturais, em benefício dos entes produtores, podem ser sintetizados da
seguinte forma: (i) o parágrafo 1º do art. 20 da Constituição Federal de 1988, ao empregar
o termo “respectivo território”, conferiria apenas aos entes produtores o direito de
recebimento de compensações financeiras; (ii) esse dispositivo constitucional não preveria
explicitamente critérios de equalização fiscal para as compensações financeiras; (iii) a
exploração de recursos naturais traz danos ambientais e socioeconômicos que se
concentram no território dos entes produtores; e (iv) mudar as regras do jogo frustraria as
legítimas expectativas dos entes produtores quanto à arrecadação de compensações
financeiras no futuro. Todos estes aspectos merecem análise cuidadosa, podendo ser
apresentados contra-argumentos para cada um deles, conforme se propôs no Capítulo II.

Os Estados-membros e Municípios produtores fazem jus a recebimentos
diferenciados de compensações financeiras, não como um instrumento indenização na
condição de critério primordial, mas como compensação pela “perda” de recursos naturais
e, apenas de modo secundário – e ainda que imperfeito – pelos ônus ambientais e
socioeconômicos causados.

Consoante defendemos, merecem ser objeto de futuros estudos novos parâmetros
de distribuição federativa das compensações financeiras. Estes novos critérios devem
visariam a equilibrar o legítimo direito de recebimentos diferenciados por parte dos
Estados-membros e Municípios produtores com a necessidade premente de promoção do
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federalismo cooperativo e das reduções das desigualdades entre regiões, o que demandaria
uma ampliação das parcelas distribuídas aos entes não produtores.

A revisão de critérios deveria abranger tanto aqueles aplicáveis à distribuição de
receitas para os entes produtores quanto para os não produtores. No caso dos entes
produtores merecem ser repensados os critérios que privilegiam uma parcela ínfima de
Municípios e causam problemas graves de sobrefinanciamento.

De outra parte, no caso dos entes não produtores, entendemos que parcelas de
receitas destinadas ao Fundo Especial deveriam ser ampliadas, bem como seria necessária
a revisão dos critérios adotados para tal finalidade, de acordo com o que se expôs quanto à
promoção da equalização fiscal. Ademais, a gestão do fundo seria beneficiada caso se
adotassem parâmetros de poupança intergeracional para a distribuição dos recursos aos
entes beneficiários.

Entendemos, ainda, que devem ser ampliadas as fontes de recursos desse fundo,
especialmente por meio da inclusão de parte das receitas da CFEM e das compensações
financeiras pela exploração de recursos hídricos para a geração de energia.

Não deve haver, de outra parte, a previsão de distribuição direta para Estados e
Municípios não produtores, mas apenas mediante participação indireta, por meio do
referido fundo.

Para tanto, consideramos que deve ser avaliado um regime de transição. qualquer
tentativa de reforma, ao contrário das discussões hodiernas sobre esse tema que têm sido
travadas no Congresso Nacional, deveria prever uma escala de implementação gradativa,
com regras de transição que promovessem a cooperação e o consenso federativos.

Por fim, ressaltou-se no Capítulo III que as receitas de recursos naturais, se bem
aplicadas, podem promover o desenvolvimento social e econômico, especialmente por
meio de investimentos duradouros em capital humano, infraestrutura e serviços públicos
básicos.
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Nesse sentido, ganham contornos especiais as jás citada preocupações acerca dos
problemas da volatilidade de receitas e da equidade intergeracional no gasto de tais
recursos, pondo em discussão o modo e o momento mais adequados para a realização das
despesas lastreadas nas receitas auferidas pela exploração de recursos naturais não
renováveis.

Diante dessas preocupações, um número crescente de países tem adotado fundos
financiados por receitas de recursos naturais, especialmente desenhados para os objetivos
(i) de estabilização de curto prazo das receitas destes recursos e (ii) de poupança, de longo
prazo, das mesmas receitas para futuras gerações.

No ordenamento jurídico brasileiro já foram criados diversos fundos com tais
intuitos, dentre os quais se destacam: (i) o Fundo Especial dos Royalties pela Produção de
Petróleo e Gás Natural; (ii) o recente Fundo Social do Pré-Sal; dentre outros. O primeiro,
como se viu, tem características de redistribuição federativa da renda, apesar de adotar
critérios que não se prestam à adequada equalização fiscal, enquanto o segundo tem
características mistas de fundo de estabilização e de poupança intergeracional.

Conforme também se apontou naquele capítulo, estudos empíricos demonstram que
os entes subnacionais brasileiros gastam mal as receitas de compensações financeiras, não
conseguindo melhorar suas condições socioeconômicas. O problema do mau uso das
receitas de compensações financeiras, conforme entendemos, decorre essencialmente do
baixo grau de controle a que se submete a aplicação de tais receitas. Não se trata de
questão quantitativa, mas qualitativa. Precisa-se buscar a mensuração dos resultados do
gasto público, avaliando-se a performance dos entes governamentais com critérios
objetivos, de modo a se determinar quanto cada real dispendido em determinada política
pública gera de benefícios efetivos à população.

Outro tema de relevo tratado no âmbito do Capítulo III desta tese diz respeito à
vinculação das receitas oriundas das compensações financeiras como mecanismo para
tornar o gasto qualitativamente mais apropriado. Não obstante os pontos positivos aos
quais uma análise perfunctória pode nos conduzir, foram levantados inúmeros argumentos
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que rechaçam a adoção das vinculações como mecanismo hábil a promover gastos mais
apropriados a promover os objetivos socioeconômicos desejados.

A má utilização das receitas decorrentes da exploração de recursos minerais não
renováveis, conforme entendemos, suscita grave preocupação e deve ser enfrentada
mediante a adoção de instrumentos de responsabilidade fiscal, transparência e controle
social.

Alternativa interessante de aplicação das receitas de recursos naturais consiste na
distribuição direta destas receitas para os seus cidadãos, adotada como modelo em alguns
países estrangeiros. Os defensores da sistemática de distribuição direta argumentam que ela
pode mitigar os riscos da Maldição dos Recursos Naturais, favorecer a boa gestão das
receitas destes recursos e a responsabilidade fiscal, aproximar o governo dos cidadãos e
corrigir desproporções de poder e riqueza.

Em qualquer caso, ressalvou-se que mudanças nas regras pátrias sobre receitas de
compensações financeiras mostram-se complexas e custosas, em virtude dos conflitos
federativos constantes. Tais mudanças, inevitavelmente, implicariam ganhos para alguns
entes federados e perdas para outros, enfrentando forte resistência dos potenciais
perdedores e demandando longas discussões e tensas barganhas políticas.
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