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RESUMO 

 

LEISTER, Ana Carolina Corrêa da Costa. A regulação na indústria de petróleo: uma 

análise da regulação do segmento de E&P no país a partir do paradigma da segurança 

energética. 2016. 446 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2016. 

 

 

Esta tese tem como propósito apresentar uma abordagem que justifique a vigência dos dois 

regimes jurídicos regulatórios presentes hodiernamente no ordenamento pátrio para a etapa 

de exploração e produção, segmento upstream, da indústria de petróleo e gás natural. Para 

tanto, abordaremos esses regimes sob o paradigma da segurança energética, que decorre, 

de um lado, da atual escassez de recursos naturais finitos, e, de outro, da importância 

estratégica que a indústria de hidrocarbonetos assumiu na economia capitalista, 

transformando-se, de uma commodity em um recurso estratégico ou de importância 

geopolítica para os países. Tendo em vista esse paradigma, trataremos da escolha do 

regime jurídico para o setor a partir do tradeoff incluindo, de um lado, o risco envolvidotr 

nesse segmento da referida indústria, e, de outro, a aquisição da propriedade dos 

hidrocarbonetos explotados. A justificativa em favor da mantença desses regimes tem 

como fulcro tornar as estruturas institucionais pátrias mais adaptadas: (i) de um lado, às 

díspares circunstâncias exploratórias encontradas, blocos envolvendo altos riscos 

exploratórios sendo explorados pelo regime calcado na Emenda Constitucional Nº 9 e Lei 

Nº 9.478/1997 e blocos com baixos riscos, por meio do regime disposto na Lei Nº 

12.351/2010, Lei Nº 12.304/2010 e Lei Nº 12.276/2010, e, (ii) de outro, na importância 

que a propriedade sobre os hidrocarbonetos passou a assumir para os países em razão do 

paradigma da segurança energética. Nesse sentido, defendemos a tese de que o contrato 

ínsito ao regime regulatório de 2010, contrato de partilha de produção, uma combinação 

convexa entre os contratos de concessão e de serviços, figurando como um meio termo 

entre ambos, permite maior adaptação no tradeoff entre risco e propriedade. 

 
Palavras-Chave: Segmento de Exploração & Produção de Petróleo.  Regimes Jurídicos 

Regulatórios.  Contrato de Concessão.  Contrato de Partilha de Produção.  Segurança 

Energética. 



ABSTRACT 
 

LEISTER, Ana Carolina Corrêa da Costa. The regulation of the oil and gas industry: an 

analysis of the regulation of segment E&P in the country from paradigm of energy 

security. 2016, 446 f. Thesis (Doctorate) - Faculty of Law, University of São Paulo, São 

Paulo, 2016. 

 

 

 

This thesis aims to present an approach that justifies the validity of the two regulatory legal 

systems present in our times in the national order to step exploration and production, 

upstream segment, of the oil and gas industry. Therefore, we will address these schemes 

under the paradigm of energy security, which takes place on the one hand, the current 

shortage of finite natural resources, and on the other, the strategic importance of the oil 

industry took in the capitalist economy, transforming herself, a commodity, in a strategic 

or geopolitical resource for countries. Given this paradigm, we will treat the choice of the 

legal framework for the sector from the tradeoff involving, on the one hand, the risk 

involved in this segment of that industry, and on the other, the acquisition of ownership of 

hydrocarbons exploited. The reason in favor of keeping these schemes is to make 

institutional structures best suited to: (i) the different circumstances encountered in blocks 

involving high exploration risks, being exploited by the regime framed on Constitutional 

Amendment Nº 9 and Law Nº 9.478/1997, or blocks with low risks through the regime 

framed in Law Nº 12.351/2010, Law Nº 12.304/2010 and Law Nº 12.276/2010; (ii) the 

importance of ownership of the hydrocarbons has assumed for countries, due to the energy 

security paradigm. In this sense, we defend the thesis that the contract itself to the 

regulatory regime of 2010, production sharing contract, is a convex combination of 

concession contracts and services, appearing as a middle term between the two, allowing 

greater adaptation in the tradeoff between risk and property. 

 

 

Keywords: Segment Exploration and Oil Production.  Legal Frameworks Regulatory.  

Concession Contract.  Production Sharing Agreement.  Energy Security. 



RÉSUMÉ 
 
 

LEISTER, Ana Carolina Corrêa da Costa. Réglementation dans l'industrie de pétrole et 

de gaz: une analyse du règlement du segment E&P dans le pays basée sur le paradigme de 

la sécurité énergétique. 2016, 446 f. Thèse (Doctorat) - Faculté de Droit , Université de São 

Paulo, São Paulo, 2016. 
 

 

 

Cette thèse vise à présenter une approche qui justifie la validité des deux systèmes 

juridiques réglementaires présents dans notre temps dans l'ordre national à l'étape 

d'exploration et de production, secteur amont de l'industrie du pétrole et du gaz naturel. Par 

conséquent, nous allons répondre à ces régimes sous le paradigme de la sécurité 

énergétique, qui a lieu d'une part, la pénurie actuelle de ressources naturelles limitées, et de 

l'autre, l'importance stratégique de l'industrie pétrolière a pris dans l'économie capitaliste, 

devenant, une marchandise, dans une ressource stratégique ou géopolitique importance 

pour les pays. Compte tenu de ce paradigme, nous traiterons le choix du cadre juridique 

pour le secteur du compromis impliquant, d'une part, le risque lié à ce segment de cette 

industrie, et de l'autre, l'acquisition de la propriété des hydrocarbures exploités. La raison 

en faveur du maintien de ces régimes est de rendre les structures institutionnelles de pivot 

patries mieux adaptés: (i) d'une part, les circonstances disparates rencontrés blocs 

exploratoires impliquant des risques élevés d'exploration étant exploité par le régime 

piétinés Amendement Constitutionnel N° 9 et la Loi Nº 9478/1997 et blocs avec des 

risques faibles à travers le régime des dispositions de la Loi N° 12.351/2010, la Loi N° 

12.304/2010 et la Loi N° 12.276/2010, et (ii) d'autre part, l'importance de la propriété des 

hydrocarbures adopté à prendre pour les pays en raison de la conception de la sécurité 

énergétique. En ce sens, nous défendons la thèse que le contrat propre au régime 

réglementaire de 2010, le contrat de partage de production, c’est une combinaison convexe 

des contrats de concession et de services, apparaissant comme un juste milieu entre les 

deux, ce qui permet une plus grande adaptation dans le compromis entre le risque et des 

biens. 

 

 

Mots-clés : Exploration et Production du Pétrole.  Cadres Juridiques Réglementaires.  Le 

Contrat de Concession.  Accord de Partage.  La Sécurité Énergétique. 
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CAPÍTULO 01 – AS TESES E SEUS FUNDAMENTOS 

O objetivo deste capítulo é apresentar o panorama geral da indústria de hidrocarbonetos no 

ordenamento pátrio, bem como identificar as principais teses a serem adotadas neste 

trabalho. Para tanto, lançar-se-á mão, como enquadre teórico-conceitual e pressupostos 

dessas teses, da abordagem da teoria econômica da democracia de Downs, bem como dos 

instrumentos da Law & Economics. Trataremos, ainda, das teorias econômicas que 

fundamentam a regulação, bem como da relevância em se ler a regulação econômica do 

setor sob a ótica do paradigma da segurança energética. 
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CAPÍTULO 01 – AS TESES E SEUS FUNDAMENTOS 

 

1 Introdução 

á não muito tempo, no dia 20 de setembro de 2013, o jornal FOLHA DE 

SÃO PAULO publicou, como sua reportagem de capa, a seguinte chamada 

“Leilão do pré-sal fica sem 4 gigantes e frustra governo”1. Ali, os 

jornalistas PEDRO SOARES (Rio) e VALDO CRUZ (Brasília) apontam a 

frustração do governo quanto ao número de interessados em participar do leilão no campo 

de Libra sob os auspícios do novo marco regulatório para o pré-sal, em particular, em 

razão da ausência de quatro concorrentes de peso na indústria de hidrocarbonetos, as norte-

americanas EXXONMOBIL e CHEVRON e as inglesas BP e BG2. Das onze empresas 

interessadas em participar do leilão do referido campo, seis delas, segundo os jornalistas, 

são estatais. Ainda, das empresas privadas, apenas duas grandes no setor, SHELL e TOTAL
3. 

O diagnóstico quanto à frustração pelo Planalto e pela Agência Nacional de Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustível (doravante ANP) apontado pelos jornalistas pode corresponder 

mesmo aos fatos, mas é difícil supor que o governo tenha se surpreendido pelas razões a 

seguir apresentadas.  

 Na comparação entre os dois regimes regulatórios vigentes hodiernamente no 

ordenamento pátrio para o setor de hidrocarbonetos, verifica-se que cada qual é adotado 

para áreas exploratórias distintas, ou dentro do pré-sal e outras áreas consideradas 

                                                           

1 Ut PEDRO SOARES; VALDO CRUZ. Ausência de 4 gigantes surpreende ANP: Norte-americanas ExxonMobil e 

Chevron e britânicas BP e BG não se inscrevem para explorar o campo de Libra. FOLHA DE SÃO PAULO, 

Mercado. Sexta-Feira, 20 out. 2013, B-1. Disponível também em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/ 

129888-ausencia-de-4-gigantes-surpreende-anp.shtml. Acesso em: 29 maio 2015. 

2 Inobstante, vozes em contrário sustentam que o leilão foi um sucesso, e.g., LUCAS KERR DE OLIVEIRA, et. alia. 

O Leilão de Libra, a geopolítica do Pré-Sal e as perspectivas para a inserção internacional do Brasil. 

Disponível em: http://mundorama.net/2013/11/12/o-leilao-de-libra-a-geopolitica-do-pre-sal-e-as-perspectivas-

para-a-insercao-internacional-do-brasil-por-lucas-kerr-de-oliveira-pedro-vinicius-pereira-brites-e-bruna-

coelho-jaeger/. Acesso em: 24 jun. 2015. 

3  Com a compra da BG Group pela Royal Dutch Shell, esta última se tornou a maior parceira da PETROBRAS, 

dando acesso à 25% das reservas de LULA, além da Shell já possuir 20% da área de LULA. Informação 

encontrada na página: http://economia.terra.com.br/shell-compra-bg-e-vira-maior-socia-da-PETROBRAS-no-

pre-sal,6b0a48fda689c410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html. Acesso em: 29 maio 2015. 

H 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/%20129888-ausencia-de-4-gigantes-surpreende-anp.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/%20129888-ausencia-de-4-gigantes-surpreende-anp.shtml
http://mundorama.net/2013/11/12/o-leilao-de-libra-a-geopolitica-do-pre-sal-e-as-perspectivas-para-a-insercao-internacional-do-brasil-por-lucas-kerr-de-oliveira-pedro-vinicius-pereira-brites-e-bruna-coelho-jaeger/
http://mundorama.net/2013/11/12/o-leilao-de-libra-a-geopolitica-do-pre-sal-e-as-perspectivas-para-a-insercao-internacional-do-brasil-por-lucas-kerr-de-oliveira-pedro-vinicius-pereira-brites-e-bruna-coelho-jaeger/
http://mundorama.net/2013/11/12/o-leilao-de-libra-a-geopolitica-do-pre-sal-e-as-perspectivas-para-a-insercao-internacional-do-brasil-por-lucas-kerr-de-oliveira-pedro-vinicius-pereira-brites-e-bruna-coelho-jaeger/
http://economia.terra.com.br/shell-compra-bg-e-vira-maior-socia-da-petrobras-no-pre-sal,6b0a48fda689c410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html
http://economia.terra.com.br/shell-compra-bg-e-vira-maior-socia-da-petrobras-no-pre-sal,6b0a48fda689c410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html
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estratégicas ou fora destas4. Para essas últimas vige o regime jurídico regulatório 

incorporado à Constituição Federal pela Emenda Constitucional Nº 9/1995 (doravante EC 

Nº 9) e Lei Nº 9.478/1997, pautado nos contratos de concessão; doutra via, para as áreas do 

pré-sal, além de outras consideradas estratégicas, sua regência é feita sob um novo marco 

regulatório, aquele trazido pelas Leis Nº 12.351/2010, 12.304/2010 e 12.276/2010. O novo 

marco regulatório, regulamentado após as descobertas do pré-sal brasileiro, foi duramente 

criticada por estudiosos no setor (e.g., BASTOS, SENA
5; LEITE

6; FERREIRA
7), para os quais o 

marco então vigente, desde que alterada a forma de cálculo das participações especiais, 

permitiria ao governo endogeneizar parcela maior dos ganhos oriundos do pré-sal. 

Naturalmente, caso a análise se prenda à componente meramente fiscal, não há justificativa 

para a alteração do marco regulatório instituído pela EC Nº 9, a modificação ensejando 

mormente um aumento da insegurança jurídica do setor, que resta mundialmente 

combalido em razão da instabilidade política e social vigente nas principais áreas 

produtoras. Para esses estudiosos a índole das alterações dos marcos regulatórios evoca 

questões meramente distributiva. 

 Sem meandros, o advento do novo marco regulatório para as áreas do pré-sal e 

outras consideradas estratégicas não se justifica pela via fiscal, se nada mais senão essa 

                                                           

4 Em sentido estrito, podemos mesmo afirmar que são três os regimes jurídicos regulatórios vigentes no 

ordenamento pátrio para o segmento upstream do setor de hidrocarbonetos, quais sejam: (i) aquele que 

envolve o contrato de concessão, trazido à lume pela EC Nº 9/1995 e Lei Nº 9.478/1997; (ii) aquele cuja 

tratativa pode ser encontrada nas Leis Nº 12.351/2010 e Nº 12.304/2010; e, finalmente, (iii) a cessão onerosa 

para a PETROBRAS, que dispensaria a licitação, prevista na Lei Nº 12.276/2010.  

 WATT NETO, exempli gratia, defende a ideia de que a Lei Nº 12.351/2010 – ao admitir uma plêiade de 

possibilidades, viz., contratação direta da PETROBRAS sem licitação, ou ainda figurar a PETROBRAS como 

vencedora única nas licitações, ou ainda, a associação desta com outras International Oil Companies 

(doravante IOCs), além de uma série de obrigatoriedades específicas do regime nacional, viz., a figuração da 

Petrobras como operadora única, sua associação obrigatória no consórcio com no mínimo 30% de participação 

neste, a presença, nesta associação, de outra estatal para gerir os contratos, a PPSA – engendrou a construção 

de um regime de exploração e produção de petróleo e gás natural híbrido, posto trazer elementos de vários 

modelos internacionais de E&P, como a partilha de produção, a joint venture, etc. (ut ARTUR WATT NETO. 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Doutrina, Jurisprudência e Legislação. São Paulo, Editora Saraiva, 

2014, p. 48). 

5 Ut RICARDO FAGUNDES BASTOS, RICHARD ALMEIDA DE SENA. Uma Análise Comparativa entre os Modelos de 

Concessão e Partilha do Setor Petrolífero. Monografia de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia do 

Petróleo), Escola Politécnica, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010. 

6 Ut ANTÔNIO DIAS LEITE. A Energia do Brasil. Rio de Janeiro, Lexikon, 2014.  

7 Ut ANTÔNIO LUÍS DE MIRANDA FERREIRA. Problemas e inconsistências jurídicas do novo marco regulatório: A 

ótica dos princípios constitucionais da livre iniciativa, da economia de mercado e do direito comercial. In: 

FÁBIO GIAMBIAGI; LUIS PAULO VELLOZO LUCAS (Org.). Petróleo: Reforma e contrarreforma do setor 

petrolífero brasileiro. Rio de Janeiro, Elsevier, 2013, p. 179-199. 
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dimensão estiver sendo levada em conta na análise comparativa entre os dois marcos 

regulatórios, mesmo porquê os custos de transição de um regime a outro podem ser altos, 

especialmente no que concerne à segurança jurídica do setor, como apontam analistas. 

Tratamos disso anteriormente8. PESSÔA, na mesma FOLHA DE SÃO PAULO, publicou, em 29 

de setembro de 2013, coluna na qual trata da questão sub examine. Cito, in verbis: 

[...] a base de incidência da partilha é a mesma da participação especial. É 

nesse sentido que podemos afirmar que, do ponto de vista tributário, os 

dois regimes são equivalentes. Sempre há uma alíquota da participação 

especial que reproduz a fração do excedente de óleo que será partilhada.  

Não foi, portanto, para aumentar a receita pública que gastamos todo o 

tempo repensando a lei e criando um novo marco regulatório para tomar 

o lugar de algo que estava funcionando bastante bem.  

Para entendermos com mais profundidade o objetivo do governo em 

alterar o marco regulatório, temos que abordar outras diferenças, além 

das fiscais 9, 10. 

 Inobstante, como pugnamos aqui, a presença predominante de estatais no leilão de 

Libra consagra um novo paradigma – talvez mesmo vetusto, mas certamente obliterado 

após à acomodação dos países consumidores de petróleo que se seguiu aos choques de 

petróleo de 1973 e 1979 – que deve reger o marco regulatório pátrio aprovado mais 

recentemente em 2010, qual seja esse paradigma, a necessidade de se garantir a segurança 

energética pelos países, notadamente os grandes importadores de petróleo11. Oportuniza-se, 

pois, definir segurança energética. BAUMANN, que pretende discutir o significado 

                                                           

8 Ut CAROLINA LEISTER. Regimes Jurídicos Regulatórios para a Indústria Brasileira de Petróleo e Gás Natural: 

contratos de O&G, propriedade dos hidrocarbonetos e controle de estoques. Tese de Láurea (Graduação em 

Direito), Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

9 Ut SAMUEL DE ABREU PESSÔA. O teste do marco do petróleo. FOLHA DE SÃO PAULO. Mercado. Domingo, 29 

set. 2013, p. B-8. Disponível também em: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/samuelpessoa/ 

2013/09/1349148-o-teste-do-marco-do-petroleo.shtml. Acesso em: 31 maio /2015. 

10 No mesmo sentido entende SÁ RIBEIRO, in verbis: 

 A garantia de maiores receitas é menos clara do que a maior participação no 

controle da explotação de hidrocarbonetos, considerando-se a enorme 

importância estratégica da exploração e produção de óleo e gás para os países 

produtores. A meta de assumir um papel ativo na condução destas atividades 

tornou-se uma importante arma política e econômica. Com esta nova 

ferramenta, muitos países produtores desenvolveram novas políticas públicas 

(ut MARILDA ROSADO DE SÁ RIBEIRO. Direito do Petróleo. 3ª ed. revista, 

atual. e ampl. Rio de Janeiro, Renovar, 2014, p. 487). 

11 Ut LUCAS KERR DE OLIVEIRA. Segurança Energética no Atlântico Sul: análise comparada dos conflitos e 

disputas em zonas petrolíferas na América do Sul e África. Disponível em: 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzZWd1cmFuY2FlbmVy

Z2V0aWNhfGd4OjRlMGI0MjY2MGE0ZDVlNjQ. Acesso em: 09 out. 2014. 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/samuelpessoa/%202013/09/1349148-o-teste-do-marco-do-petroleo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/samuelpessoa/%202013/09/1349148-o-teste-do-marco-do-petroleo.shtml
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzZWd1cmFuY2FlbmVyZ2V0aWNhfGd4OjRlMGI0MjY2MGE0ZDVlNjQ
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzZWd1cmFuY2FlbmVyZ2V0aWNhfGd4OjRlMGI0MjY2MGE0ZDVlNjQ
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multidimensional do termo, afiança que segurança energética tem sido definida na 

literatura simplesmente como “oferta confiável a um preço razoável”12, embora seu texto 

traga a preocupação de avaliar uma pletora de dimensões do conceito de segurança 

energética13. De se ressaltar, a este respeito, reportagens nos últimos anos tornando 

públicos, pelo ex-agente de inteligência americano EDWARD SNOWDEN, vários aspectos dos 

programas de inteligência norte-americanos e ingleses acerca da vigilância eletrônica de 

outros países, em especial do Brasil, e neste, com particular ênfase sobre as atividades 

desenvolvidas pela PETROBRAS, podendo mesmo indicar que a espionagem industrial 

entre países é uma realidade, notadamente quando se trata de recursos naturais finitos, 

commodities, que auferiram o status de recurso estratégico14, 15.  

 Dessarte, o papel que a segurança energética exerce no âmbito das relações 

internacionais, justificando, inclusive, as recentes guerras entre Ocidente e Oriente Médio 

por recursos estratégicos escassos16, como advogaremos aqui, constitui-se em pano de 

fundo na contextualização da modificação e da vigência simultânea dos dois regimes 

jurídicos regulatórios no ordenamento pátrio hodierno para o setor de hidrocarbonetos, 

                                                           

12 Consoante FLORIAN BAUMANN. Energy Security as multidimensional concept. Disponível em: 

http://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/19624/ssoar-2008-baumann-energy_security_as_ 

multidimensional_concept.pdf?sequence=1. Acesso em: 01 jun. 2015. 

13 O conceito será tratado com mais vagar adiante nesta tese. 

14 O Brasil não tem estado desatento à questão da espionagem industrial como indicaram CASSIO VECCHIATTI, da 

DESEG/FIESP, ROBERT FRIZERO BARROS, DAVID BERNANDES e JULIO DO AMARAL BÜSCHEL, oficiais de 

inteligência da ABIN, RITA DE CÁSSIA PINHEIRO MACHADO, do INPI e JULIANA VIEGAS, da ABPI, no 

Seminário ‘Segurança da Propriedade Imaterial da Indústria’ ocorrido na Federação das Indústrias do Estado 

de São Paulo (doravante FIESP) em 28.07.2010. 

15 Inobstante esse paradigma e o status estratégico auferido pelo petróleo no mundo moderno, nossa abordagem 

não se peja de considerar o fato de que esse recurso natural escasso ora se comporta como recurso 

estratégico, ora como simples commodity, i.e., ora o preço do barril excede os U$ 100,00, ora cai para 

aproximadamente U$ 30,00. Como veremos oportunamente, a volatilidade do preço dessa 

commodity/recurso estratégico, juntamente com os riscos envolvidos em sua exploração, justificam a 

mantença simultânea dos dois regimes jurídicos regulatórios no ordenamento jurídico pátrio, tese esta 

que defenderemos neste trabalho. Ou seja, o ordenamento pátrio deve manter condições para adaptar-

se tanto à importância estratégica desse recurso quanto da possibilidade de esse vir a ser substituído 

por novas fontes. 

16 Ut CELSO ALBUQUERQUE BARRETO. Geopolítica do Petróleo: tendências mundiais pós-Guerra do Iraque de 

2003. Brasil: situação e marco regulatório. In: MARILDA ROSADO DE SÁ RIBEIRO (Org.). Estudos e Pareceres 

– direito do petróleo e gás. Rio de Janeiro, Renovar, 2005, p. 01-28. Consultar também HOYÊDO NUNES LINS. 

Geoeconomia e Geopolítica dos Recursos Energéticos no Capitalismo Contemporâneo: o Petróleo no Vértice 

das Tensões Internacionais na Primeira Década do Século XXI. In: 3° Encontro Nacional Associação 

Brasileira de Relações Internacionais, Instituto de Relações Internacionais - USP, 3, 2011, São Paulo. 

Disponível em: http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?pid=MSC0000000122011000200028& 

script=sci_arttext&tlng=pt. Acesso em: 08 ago. 2016. 

http://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/19624/ssoar-2008-baumann-energy_security_as_%20multidimensional_concept.pdf?sequence=1
http://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/19624/ssoar-2008-baumann-energy_security_as_%20multidimensional_concept.pdf?sequence=1
http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?pid=MSC0000000122011000200028&%20script=sci_arttext&tlng=pt
http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?pid=MSC0000000122011000200028&%20script=sci_arttext&tlng=pt
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mormente em se considerando que, ut supra dixit, por uma análise meramente fiscal, e por 

mor da garantia da segurança jurídica do setor, justificar-se-ia a manutenção do regime 

regulatório único que tem sua tratativa prevista na EC Nº 9, e, ex vi legis, Lei Nº 

9.478/1997. Na parelha oposta, retorquimos que o paradigma envolvendo a busca dos 

países por segurança energética, quer dizer, sua necessidade de garantir o controle de 

estoques sobre este recurso estratégico, suscitou a introdução de um novo regime 

regulatório para o setor17.  

 No Brasil, este controle pode ser proporcionado pelo novo regime regulatório para 

o setor de hidrocarbonetos, aquele engendrado pelas Leis Nº 12.351/2010, Nº 12.304/2010 

e Nº 12.276/201018. Sob o escólio desse contexto serão analisados, neste trabalho, os dois 

marcos regulatórios vigentes no país para o setor de hidrocarbonetos, incluindo os 

contratos ínsitos a cada um desses regimes jurídicos. Ipso facto, não somente variáveis 

endógenas aos dois regimes regulatórios deverão ser abordadas aqui, mas, igualmente, 

variáveis exógenas determinantes na justificativa da manutenção simultânea dos dois 

regimes19. 

                                                           

17 Ut MARIANA CARNEIRO. Energia vira foco de investimento chinês na América Latina: País se abastece de 

matéria-prima na região e associa compras à exportação de produtos industrializados. FOLHA DE SÃO PAULO, 

Mercado. Domingo, 10 maio 2015, A-1 e A-5. Disponível também em: http://www1.folha.uol.com.br/ 

mercado/2015/05/1627013-energia-vira-foco-de-investimento-chines-na-america-latina.shtml. Acesso em: 03 

jun. 2015. 

18  Sob esta perspectiva, a energia obtida via hidrocarbonetos pode ser entendida tanto como um bem público 

quanto como uma commodity. Inobstante, se de um lado não se constitui em mera commodity, ex vi sua 

relevância em toda a cadeia produtiva de um país, caracterizando-se mais como bem público, proporcionando 

externalidades positivas para todos os setores da economia, por outro, não pode ser simplesmente estocada 

tanto porque é recurso finito, quanto pelo fato de que fontes energéticas alternativas estão sendo pesquisadas 

em todo mundo, mesmo no Brasil. Para outros, como FRIEDMAN, petróleo e grãos não apenas são 

commodities estratégicas, mas, mais do que isso, são commodities geopolíticas, pois, segundo ele, in verbis: 

“Todas as nações os requer e uma mudança no preço ou em sua disponibilidade enseja mudanças nas 

relações dentro e entre as nações” (GEORGE FRIEDMAN. The Geopolitics of $ 130 Oil. Stratfor. Geopolitical 

Intelligence Monitor. 27/05/2008. Disponível em: http://www.stratfor.com/weekly/geopolitcs_130_oil. 

Acesso em: 04 jun. 2015. Tradução livre do inglês por esta autora.) 

 Sendo assim, justifica-se o ressurgimento do “nacionalismo de recursos”, a qual alude FUSER (ut IGOR FUSER. 

Os recursos energéticos e as teorias das relações internacionais. In: JOSÉ ALEXANDRE ALTAHYDE HAGE 

(Org.). A energia, a política internacional e o Brasil. São Paulo, Instituto Memória, 2008, vol. 01, p. 105-

127). 

19 Se consideradas apenas variáveis endógenas, a compra da refinaria de Pasadena, recentemente questionada no 

cenário político pátrio, mostra-se deficitária. Inobstante, se considerarmos variáveis exógenas aos contratos, 

referida compra justifica-se. Vejamos. O Brasil, cuja tradição nunca foi o refino de óleo leve (chamado tight 

oil), de maior valor econômico, mas sim o óleo pesado, não possui tecnologia para refinar o petróleo que 

deverá ser produzido no pré-sal, embora a ideia inicial que motivou a compra pela PETROBRAS da refinaria 

http://www1.folha.uol.com.br/%20mercado/2015/05/1627013-energia-vira-foco-de-investimento-chines-na-america-latina.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/%20mercado/2015/05/1627013-energia-vira-foco-de-investimento-chines-na-america-latina.shtml
http://www.stratfor.com/weekly/geopolitcs_130_oil


26 

 

 Em um artigo de 2008, FRIEDMAN trata desse novo paradigma geopolítico em plena 

vigência do novo patamar de preços auferido pelo barril de petróleo, U$ 130,0020. 

Malgrado, hodiernamente, o preço do barril do brent tem regredido à aproximadamente U$ 

30,0021, de modo que alguns analistas já o preferem tratar, mais uma vez, como simples 

commodity. Ao contrário do que se poderia esperar, os preços do óleo cederam, em certa 

medida, em razão da ampliação americana na produção de gás de xisto (shale gas)22, 23. A 

despeito de estiolar a dependência americana da instável região do Oriente Médio, a 

extração do gás de xisto envolve controvérsias não de somenos importância24 entre os 

analistas, qual seja: sendo custoso o processo de extração do xisto, a queda nos preços do 

                                                                                                                                                                                

de Pasadena tenha sido, segundo os meios de comunicação, processar o óleo pesado do campo de Marlim, na 

bacia Campos. 

 Nesse diapasão, a compra de Pasadena Refining System Inc. pode suscitar a incorporação da tecnologia para 

processar óleo leve, visto que referida refinaria faz o refino dessa espécie de óleo (óleo leve). Desta feita, se 

lançarmos mão apenas das variáveis endógenas aos marcos regulatórios, nossas análises se mostrarão tão 

superficiais como aquelas que temos visto serem tecidas pela imprensa nacional. 

 Aliás, impende ressaltar, que a despeito dos questionamentos do Tribunal de Contas da União (doravante 

TCU) acerca da compra da refinaria de Pasadena, a mesma tem dado lucro à Petrobras em razão do boom de 

óleo leve presente no Golfo do México, apesar de ter sido considerada pela ex-presidente da Petrobras, Maria 

das Graças Foster, posteriormente à sua compra (mas não quando de sua compra), como um negócio de baixo 

potencial de retorno. 

20 Ut GEORGE FRIEDMAN. The Geopolitics of $ 130 Oil. Stratfor. Geopolitical Intelligence Monitor. 27/05/2008. 

Disponível em: http://www.stratfor.com/weekly/ geopolitcs_130_oil. Acesso em: 04 jun. 2015. 

21 Em fevereiro de 2016, o menor preço foi atingido em 11/02/2016, custando o barril de petróleo Brent o valor 

de U$ 30,06 (cf. http://br.investing.com/commodities/brent-oil-historical-data). Acesso em: 01 mar. 2016. 

22 Nesse sentido, ver, e.g., do G1, EM SÃO PAULO. “Entenda a queda do preço do petróleo e seus efeitos”, na 

página: http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/01/entenda-queda-do-preco-do-petroleo-e-seus-efeitos. 

html. Acesso em: 01 mar. 2016. 

23 Mais recentemente, outras razões têm se somado na derrubada dos preços do petróleo, em particular, a 

derrubada das sanções ao Irã, cujo petróleo passa a entrar no mercado, a desaceleração econômica da China, 

grande consumidora de commodities, além da retração econômica mundial, bem como a recusa dos países da 

OPEP em reduzir a produção de petróleo, isto com intuito de desestimular a produção de gás de xisto nos 

EUA, cuja extração é mais cara (a este respeito, ver, exempli gratia, DARLAN ALVARENGA, KARINA 

TREVISAN. “Por que o preço do petróleo caiu tanto? Veja perguntas e respostas”, na página: 

http://g1.globo.com/economia/mercados/noticia/2016/01/por-que-o-preco-do-petroleo-caiu-tanto-veja-pergun 

tas-e-respostas.html. Acesso em: 01 mar. 2016. A queda atual decorre, em particular, do posicionamento da 

Arábia Saudita que se recusa a reduzir a produção ne petróleo justamente no intuito de retirar do mercado os 

produtores americanos do gás de xisto. 

24 Consoante, e.g., analistas da PricewaterhouseCoopers (ut SERGUEI DUZ. Petróleo de xisto: grandes 

esperanças, grandes problemas. Disponível em: http://br.sputniknews.com/portuguese.ruvr.ru/ 

2013_02_26/Petroleo-de-xisto-grandes-esperancas-grandes-problemas/. Acesso em: 04 jun. 2015. 

http://www.stratfor.com/weekly/%20geopolitcs_130_oil
http://br.investing.com/commodities/brent-oil-historical-data
http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/01/entenda-queda-do-preco-do-petroleo-e-seus-efeitos.%20html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/01/entenda-queda-do-preco-do-petroleo-e-seus-efeitos.%20html
http://g1.globo.com/economia/mercados/noticia/2016/01/por-que-o-preco-do-petroleo-caiu-tanto-veja-pergun%20tas-e-respostas.html
http://g1.globo.com/economia/mercados/noticia/2016/01/por-que-o-preco-do-petroleo-caiu-tanto-veja-pergun%20tas-e-respostas.html
http://br.sputniknews.com/portuguese.ruvr.ru/%202013_02_26/Petroleo-de-xisto-grandes-esperancas-grandes-problemas/
http://br.sputniknews.com/portuguese.ruvr.ru/%202013_02_26/Petroleo-de-xisto-grandes-esperancas-grandes-problemas/


27 

 

petróleo pode terminar não compensando economicamente essa extração (de xisto)25. Além 

de custosa, conveniente registrar, sua extração, realizada através da técnica de fraturamento 

hídrico guarda relação de prejudicialidade com danos ecológicos não insignificantes, de 

modo a ser proibido em alguns países, e.g., o consumo maciço de água (outro recurso 

sujeito à escassez) no processo de extração do gás de xisto, a produção de resíduos 

poluentes passíveis de contaminar subsolo e lençóis freáticos, e, mormente, a relação entre 

a extração do gás de xisto e o aumento de terremotos nos Estados Unidos26. 

 Referidas ilações parecem indicar que ora o petróleo se comporta como recurso 

estratégico, ora como mera commodity, em razão da volatilidade dos preços que o barril de 

petróleo apresenta no mercado no curto prazo. Essa volatilidade é uma resposta às  muitas 

condições enfrentadas por esse mercado, tanto aquelas que impactam diretamente o 

mercado de petróleo, incluindo novas tecnologias para sua exploração (caso das águas 

profundas do pré-sal), a descoberta de novas reservas, o comportamento estratégico dos 

países produtores27, etc., como aquelas referentes aos mercados relativos a outras fontes 

energéticas, como o caso da exploração mais intensiva do gás de xisto, do surgimento de 

tecnologias de aproveitamento de energias limpas e/ou renováveis, dentre outras 

condições.  

 Parecem indicar, outrossim, a impossibilidade de superação do paradigma da 

segurança energética no curto prazo, ainda que indique que esse paradigma não vigora 

absoluto ao longo do tempo. A relevância assumida pelos direitos difusos no mundo 

jurídico contemporâneo – aqueles direitos que ligam pessoas indeterminadas por um liame 

de fato, notadamente no que tange a questões ambientais e no tocante a recursos naturais 

finitos, casos diretamente relacionados ao mercado de petróleo –, apontam no mesmo 

                                                           

25 A este respeito consultar reportagem: Queda do preço do petróleo pode afetar mais o xisto que o pré-sal, diz 

especialista: Presidente do IBP afirmou que a produção de xisto deixa de ser viável quando o dólar recuar 

abaixo de 60 dólares; no caso do pré-sal, o piso é de 45 dólares, 15 dez. 2014. Disponível em: 

http://veja.abril.com.br/noticia/economia/queda-do-preco-do-petroleo-pode-afetar-mais-o-xisto-que-o-pre-sal 

-diz-especialista. Acesso em: 04 jun. 2015. 

26 Ver, verbi gratia, VANESSA DAYARA em “Extração de gás de xisto causou terremotos em Ohio”, Disponível 

em: http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/extracao-de-gas-de-xisto-causa-terremotos-em-ohio-diz-

estudo). Acesso em: 01 mar. 2016. 

27Ut supra dixit, a recusa dos países da OPEP em reduzir a produção para forçar o aumento de preço do petróleo 

decorre do posicionamento da Arábia Saudita, que, assim, pretende tirar do mercado da produção do shale 

gas, que possui maior custo de produção. Desta forma, o atual preço do petróleo decorre, em certa medida, de 

um comportamento puramente estratégico por parte dos produtores. 

http://veja.abril.com.br/noticia/economia/queda-do-preco-do-petroleo-pode-afetar-mais-o-xisto-que-o-pre-sal%20-diz-especialista
http://veja.abril.com.br/noticia/economia/queda-do-preco-do-petroleo-pode-afetar-mais-o-xisto-que-o-pre-sal%20-diz-especialista
http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/extracao-de-gas-de-xisto-causa-terremotos-em-ohio-diz-estudo
http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/extracao-de-gas-de-xisto-causa-terremotos-em-ohio-diz-estudo
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sentido. Ademais, como salienta FRIEDMAN, a ascensão da China como grande 

consumidora de recursos naturais, e, em especial sua busca por segurança energética – bem 

como segurança alimentar, como admoesta o autor –, a despeito da queda nos preços do 

petróleo, parecem contraditar a recondução do petróleo à figura de mera commodity, ainda 

que, ut supra dixit, a volatilidade dos preços do barril de petróleo no mercado de curto 

prazo pareça apontar em direção contrária. O recente empréstimo da China à 

PETROBRAS, apesar desta se apresentar combalida por mor da Operação Lava Jato28, 

bem como o aumento de seus investimentos em recursos energéticos na América Latina 

relatado na grande imprensa29, indicam que a questão da segurança energética não 

profligou e o tema resta candente30. O Brasil, viz., triplicou a exportação de petróleo para a 

China, que se tornou sua principal compradora31. 

 Teoricamente, como não se peja FUSER de afirmar, as teorias das relações 

internacionais (doravante RIs) têm reputado pouca atenção à questão dos recursos 

energéticos nas relações entre os países32. Apontando para a limitação das teorias realistas 

de RI para explicar a reação dos países periféricos dotados desses recursos às tentativas de 

controle dos mesmos pelos países centrais, o autor defende a importância que aqueles (os 

países periféricos) têm assumido geopoliticamente em razão de figurarem, em muitos 

casos, como os detentores dos recursos energéticos. Regra geral, segundo FUSER, as teorias 

realistas e o institucionalismo liberal no âmbito das RI sustentam, em uma interpretação 

                                                           

28 Ut SAMANTHA LIMA, PEDRO SOARES. PETROBRAS toma crédito de U$ 3,5 bi com a China: condições não 

foram reveladas mas podem ter contrapartidas. FOLHA DE SÃO PAULO, Mercado. Domingo, 02 abr. 2015, B-

5. Disponível também em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/214425-ETROBRAS-toma-credito-de-

us-35-bi-com-a-china.shtml. Acesso em: 05 jun. 2015. 

29 Ut MARIANA CARNEIRO. Energia vira foco de investimento chinês na América Latina: País se abastece de 

matéria-prima na região e associa compras à exportação de produtos industrializados. FOLHA DE SÃO PAULO, 

Mercado. Domingo, 10 maio 2015, A-1 e A-5. Disponível também em: http://www1.folha.uol.com.br/ 

mercado/2015/05/1627013-energia-vira-foco-de-investimento-chines-na-america-latina.shtml. Acesso em: 03 

jun. 2015. 

30 Os investimentos chineses no setor energético foram adiantados por FRIEDMAN, no seu artigo de 2008, ut 

supra. 

31 Ut RENATA AGOSTINI (São Paulo); ÁLVARO FAGUNDES (ed. Adjunto de ‘Mercado’). Exportações de petróleo 

para a China sobem 260%. Com aquisição recorde até maio, gigante asiático se torna principal comprador do 

produto brasileiro. FOLHA DE SÃO PAULO, Mercado. Terça-feira, 09 jun. 2015, p. A-19. Disponível também 

em: http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/06/1639589-neo-exportacoes-de-petroleo-para-a-china-

sobem-260.shtml.  Acesso em: 10 jun. 2015. 

32 IGOR FUSER. Os recursos energéticos e as teorias das relações internacionais. In: JOSÉ ALEXANDRE ALTAHYDE 

HAGE (Org.). A energia, a política internacional e o Brasil. São Paulo, Instituto Memória, 2008, vol. 01, p. 

105-127. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/214425-ETROBRAS-toma-credito-de-us-35-bi-com-a-china.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/214425-ETROBRAS-toma-credito-de-us-35-bi-com-a-china.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/%20mercado/2015/05/1627013-energia-vira-foco-de-investimento-chines-na-america-latina.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/%20mercado/2015/05/1627013-energia-vira-foco-de-investimento-chines-na-america-latina.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/06/1639589-neo-exportacoes-de-petroleo-para-a-china-sobem-260.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/06/1639589-neo-exportacoes-de-petroleo-para-a-china-sobem-260.shtml
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lassa, que a questão energética pode ser equacionada via cooperação, através das 

interdependências de mercado (portanto, pela via do mercado)33, posição que, segundo 

HAGE, parece ter sido assumida pelo governo de FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
34, 

criando um vácuo político-institucional que pudesse permitir a viabilização do 

planejamento do país no setor energético35. 

 Para FUSER, são KEOHANE e NYE quem apontam para o conflito, e não para a 

cooperação, que pode advir de referida questão. Dentro da perspectiva do conflito, é 

KLARE, e não HUNTINGTON, quem, segundo FUSER, apresenta o fator chave na justificativa 

do hodierno choque das civilizações: a disputa por recursos naturais. Desta feita, essa é a 

real justificativa para o coevo embate entre americanos e muçulmanos, antes que a 

diversidade cultural, como pugnava HUNTINGTON. KLARE aquilata que há três elementos 

que reforçam a disputa por recursos energéticos, quais sejam, a globalização, o 

crescimento populacional (problema este adiantado muito antes por MALTHUS) e a 

urbanização. Como essas tendências só fazem medrar na sociedade capitalista 

contemporânea, tornando-se irreversíveis, pugnamos em favor da incorporação do 

paradigma da segurança energética no debate jurídico que enleia a análise dos dois marcos 

regulatórios jurídicos no segmento de exploração e produção (doravante E&P) da indústria 

de petróleo e gás natural (doravante IPGN) no Brasil. 

 FUSER fala da oposição entre países hospedeiros e empresas transnacionais no setor 

energético36. Ao ensejo dessa ocorrência fática, essa oposição se traduz, no mundo 

jurídico, em dois regimes, segundo ele: aquele da Organização dos Países Exportadores de 

Petróleo (doravante OPEP) e outro decorrente da agenda liberal. Advogamos aqui que essa 

oposição também justifica os dois marcos jurídicos regulatórios vigentes hodiernamente 

para a IPGN no Brasil, bem como os contratos ínsitos a esses regimes, a concessão e a 

                                                           

33 Fora da literatura das relações internacionais, SÁ RIBEIRO, no âmbito do direito do petróleo, tem sido uma das 

autoras a adotar uma solução mais cooperativa para o setor (ut MARILDA ROSADO DE SÁ RIBEIRO. Direito do 

Petróleo. 3ª ed. revista, atual. e ampl. Rio de Janeiro, Renovar, 2014). 

34 Consoante JOSÉ ALEXANDRE ALTAHYDE HAGE. O poder político na energia e relações internacionais: o difícil 

equilíbrio entre o direito e a busca de segurança do Estado brasileiro. Revista Brasileira de Política 

Internacional, 2008, 51, (1), p. 169-186. 

35 De se ressaltar que a Constituição Federal de 1988 elege o setor de petróleo e gás natural como estratégico 

para o país, daí justificando o monopólio da União sobre diversos segmentos do setor (ut art. 177, I, CF88). 
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partilha de produção, a primeira representando os interesses da agenda liberal, e uma 

proposta de solução da questão energética dos países ad libitum às leis de mercado, o 

último, aquele dos países hospedeiros, que atribuem ao Estado papel proeminente no 

planejamento e na solução da questão da segurança energética, adonando-se de parcela dos 

recursos in natura. De mais a mais, no primeiro regime a propriedade dos hidrocarbonetos 

explorados passa a pertencer ao concessionário37, ao passo que no segundo, ela permanece 

nas mãos do Estado, possibilitando a ele garantir referida segurança. A decisão sobre a 

regulamentação do setor energético, aqui o segmento E&P da IPGN, passa pela decisão 

sobre seu controle, se feito pelo mercado ou intentado pelo Estado. Tratemos a questão 

com mais vagar no próximo tópico. 

 

2 Temática 

 Como sói esperar, apontando para a segurança energética como paradigma da nova 

era geopolítica, FRIEDMAN discorre sobre o panorama de quem ganha e quem perde com a 

alta dos preços do petróleo38, indicando que ganham os países exportadores e perdem os 

importadores39, sustentando, outrossim, que a capacidade de controlar a exportação de 

petróleo – quando exportar e para onde exportar –, poderá ser traduzida em poder 

político40. Malgrado, consoante o autor, ganhadores reais dessa alta de preços serão 

aqueles capazes de gerar caixa sem gastá-lo todo em necessidades domésticas, caso da 

Arábia Saudita. A par das exortações de FRIEDMAN, reputamos que o paradigma da 

                                                                                                                                                                                

36 Ut IGOR FUSER. Os recursos energéticos e as teorias das relações internacionais. In: JOSÉ ALEXANDRE 

ALTAHYDE HAGE (Org.). A energia, a política internacional e o Brasil. São Paulo, Instituto Memória, 2008, 

vol. 01, p. 105-127. 

37 A possibilidade de transferir a propriedade do petróleo explorado ao concessionário prevista na Lei Nº 

9.478/1997 foi objeto de ampla controvérsia, e de, pelo menos, duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 

(doravante ADIs), as ADIs 3.273-9/DF e 3.366/DF. A primeira será objeto de nossa análise oportunamente. 

38 Como dito alhures, ainda a hodierna tendência de queda dos preços do barril de petróleo, fruto da volatilidade 

dos preços desse recurso no curto prazo, não é razão suficiente para desconsiderarmos sua relevância 

estratégica, embora referida volatilidade deva ser incorporada aqui como premissa em favor de nossa tese 

pela mantença dos dois regimes jurídicos regulatórios no setor de petróleo.  

39 O inverso ocorre no caso da baixa de preço do petróleo, ganham os importadores e perdem os exportadores, 

situação vivida hodiernamente, onde ganha, v.g., a Índia (importadora de petróleo) e perdem, por exemplo, 

Venezuela e Rússia (exportadoras de petróleo e gás). 

40 Ut GEORGE FRIEDMAN. The Geopolitics of $ 130 Oil. Stratfor. Geopolitical Intelligence Monitor. 27/05/2008, 

p. 02. Disponível em: http://www.stratfor.com/weekly/ geopolitcs_130_oil. Acesso em: 04 jun. 2015. 

http://www.stratfor.com/weekly/%20geopolitcs_130_oil
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segurança energética requer a definição de importantes balizas a serem consideradas no 

âmbito da regulação do setor de hidrocarbonetos em um país exportador, quais sejam, a 

possibilidade de detenção de sua propriedade (dos hidrocarbonetos explotados, não apenas 

dos enterrados41), e, ipso facto, o controle sobre sua vazão no mercado internacional, com 

o viso de auferir melhores preços (política adotada pela OPEP anteriormente42), bem como 

a capacidade do país exportador fazer bom uso da riqueza amealhada com sua venda, sem 

se valer do vitando expediente de despejar sua renda integralmente no mercado interno. O 

equacionamento desse problema deve ser o ovo de Colombo na regulação jurídica do setor 

de hidrocarbonetos. 

 Precipuamente, nos avizinhamos dessa questão admitindo que as condições do 

segmento de E&P ex ante e ex post à descoberta de reservas de hidrocarbonetos no pré-sal 

justificam a emergência, primeiro, do regime jurídico regulatório para o segmento que 

envolve o contrato de concessão, instituído entre 1995-1997, segundo, do novo regime 

jurídico regulatório, que incorpora o contrato de partilha de produção, perfilhado em 2010. 

Sem descurar das balizas projetadas adrede, uma questão ancilar que surge com essa 

alteração de circunstância – a descoberta de reservas no pré-sal brasileiro – concerne à 

redução dos riscos exploratórios nessas regiões, e outras que podem vir a ser consideradas 

estratégicas justamente em razão desse baixo risco43, vis-à-vis outras regiões brasileiras, 

onde o potencial de risco exploratório mostrou-se muito maior44.  

                                                           

41 A despeito da solução do STF, que julgou constitucional o art. 26 da Lei Nº 9.478/1997 na ADI 3273 DF, 

artigo este que versa sobre a possibilidade de a União transferir a propriedade do petróleo extraído por mor 

do contrato de concessão, anuindo, o então Ministro Eros Roberto Grau, que o referido bem é de natureza 

dominial, portanto, desafetado ao exercício de um serviço público e passível de transferência para o 

particular (ut MYLLER KAIRO COELHO DE MESQUITA. A Reserva Estatal de Atividade Econômica e a 

Propriedade do Petróleo e do Gás Natural. E-legis, Brasília, Nº 11, maio-ago. 2013, p. 70). 

42 Consoante ANTÔNIO LUÍS DE MIRANDA FERREIRA. Problemas e inconsistências jurídicas do novo marco 

regulatório: A ótica dos princípios constitucionais da livre iniciativa, da economia de mercado e do direito 

comercial. In: FÁBIO GIAMBIAGI; LUIS PAULO VELLOZO LUCAS (Org.). Petróleo: Reforma e contrarreforma 

do setor petrolífero brasileiro. Rio de Janeiro, Elsevier, 2013, p. 179. 

43 Na tentativa de delimitar as áreas que serão objeto de contrato de partilha de produção, antes que de 

concessão, o Ministério de Minas e Energia, em cartilha publicada para sanar dúvidas a respeito do Pré-sal, 

define outras áreas consideradas estratégicas como sendo (áreas) que apresentem 

baixo risco exploratório e alto potencial para a produção de hidrocarbonetos (ut MINISTÉRIO DE MINAS E 

ENERGIA. Pré-sal: perguntas e respostas: perguntas mais frequentes sobre o marco regulatório do Pré-sal. 

Brasília: MME, 2009, p. 10, questão 16).  

 No mesmo sentido afirmam CARLOS JACQUES VIEIRA GOMES, et alia, in verbis:”As chamadas “áreas 

estratégicas” correspondem às regiões 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” (ut Carlos Jacques Vieira Gomes, et alia. Avaliação da 
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 Oportuno, então, apreciar essa análise sob o viés do tradeoff envolvendo riscos 

exploratórios, de um lado, e a propriedade dos hidrocarbonetos, de outro, posto que esse 

balanço modifica, de forma percuciente, o poder de barganha que possuem o país 

hospedeiro (e suas estatais) e as empresas transnacionais envolvidas na E&P da IPGN. Por 

conseguinte, sob a díade risco exploratório versus propriedade dos hidrocarbonetos, 

esposamos a hipótese de que quanto maior o risco exploratório, menor o poder de barganha 

do país hospedeiro, recaindo maiormente o poder de barganha sobre as transnacionais do 

setor de E&P, que, sujeitas ao maior risco, requererão como contrapartida a integralidade 

da propriedade sobre os hidrocarbonetos explotados. No contrapé, quanto menores os 

riscos exploratórios, maior poder de barganha é franqueado ao Estado e suas estatais, 

podendo este exigir parcela (ou a integralidade) da propriedade do carbonífero extraído, 

como o faz, respectivamente, no contrato de partilha de produção, quando divide a 

propriedade com a empresa transnacional ou consórcio privado, ou no contrato de serviço, 

quando o Estado mantém a propriedade sobre todo o hidrocarboneto explorado, pagando 

em moeda pelo serviço prestado pela empresa. 

 Com base neste raciocínio, o presente trabalho tem como objetivo analisar e 

comparar os regimes jurídicos regulatórios para a indústria de exploração e produção de 

petróleo e gás natural no Brasil previstos, o primeiro, na EC Nº 9/1995 e Lei Nº 

9.478/1997, e, o segundo, pela Lei Nº 12.351/2010, Lei Nº 12.304/2010 e Lei Nº 

12.276/2010, respectivamente, regime prévio e subsequente às descobertas das bacias de 

Lula (ex-Tupi), Iara, Guará, Parque das Baleias, Júpiter, Bem-Te-Vi, Caramba, Parati e 

Carioca no pré-sal brasileiro45, com foco: (i) no direito de propriedade sobre os 

                                                                                                                                                                                

Proposta para o Marco Regulatório do Pré-sal. Centro de Estudos da Consultoria do Senado Federal. Texto 

para Discussão 64, Brasília, out. 2009, p. 09, nota 03). Disponível em: http://www12.senado.gov.br/ 

publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/textos-para-discus sao/td-64-avaliacao-da-proposta-para-o-

marco-regulatorio-do-pre-sal. Acesso em: 01 mar. 2016. 

 Em última instância, a determinação de uma área como estratégica é ato do Poder Executivo fundamentado 

na evolução de estudos geológicos da área a ser explorada, considerando riscos exploratório, geológico, de 

extração, etc. A proposição da área como sendo estratégica é atribuição do Conselho Nacional de Política 

Energética, ut art. 9º, V, da Lei Nº 12.351/2015. Nesse sentido, explana o sítio Portal Brasil, ligado à 

Presidência da República do Brasil, conforme http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2011/12/entenda-como-

funcionam-os-contratos-para-exploracao-do-petroleo-no-Brasil. Acesso em: 06 maio 2016. 

44 Adotamos o termo risco, que é o utilizado na literatura afim, mas talvez o correto seria falarmos em incerteza.  

45 Essas descobertas representaram um ponto de inflexão no discurso do então Presidente da República, LUÍS 

INÁCIO LULA DA SILVA, que antes dessas descobertas lançou-se em uma campanha internacional em favor 

das fontes energéticas renováveis como o biodiesel, e, após o conhecimento das gigantescas jazidas de 

petróleo no pré-sal brasileiro passou a adotar um discurso favorável à sua exploração.  

http://www12.senado.gov.br/%20publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/textos-para-discus%20sao/td-64-avaliacao-da-proposta-para-o-marco-regulatorio-do-pre-sal
http://www12.senado.gov.br/%20publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/textos-para-discus%20sao/td-64-avaliacao-da-proposta-para-o-marco-regulatorio-do-pre-sal
http://www12.senado.gov.br/%20publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/textos-para-discus%20sao/td-64-avaliacao-da-proposta-para-o-marco-regulatorio-do-pre-sal
http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2011/12/entenda-como-funcionam-os-contratos-para-exploracao-do-petroleo-no-Brasil
http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2011/12/entenda-como-funcionam-os-contratos-para-exploracao-do-petroleo-no-Brasil
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hidrocarbonetos pelos setores público e privado em cada regime; (ii) nos modelos de 

contratos enleados por cada regime, em particular na alocação das obrigações de riscos 

suportados pelas partes em cada modalidade contratual, concessão ou partilha de 

produção; (iii) na destinação dos recursos auferidos46, 47. A indústria do petróleo e gás 

natural pode ser dividida nos seguintes segmentos: (i) upstream, que trata das atividades de 

exploração e produção do petróleo e gás natural; (ii) midstream, que envolve as atividades 

de transporte e refino; (iii) downstream, consiste na distribuição dos derivados de petróleo 

e gás48.  

 Como adrede arrolado, nosso foco inicial será o primeiro deles, o segmento de E&P 

ou segmento upstream. Inobstante, em se fazendo necessário, abordaremos os outros 

segmentos, em particular por força da tônica atual do setor em realizar a integração vertical 

de toda a cadeia produtiva de hidrocarbonetos. Dentro desta temática, a principal tese a ser 

                                                                                                                                                                                

 Essa tônica se manteve no governo DILMA ROUSSEFF e pode, em parte, explicar o papel pífio do Brasil como 

anfitrião e coordenador das atividades na Rio+20 ocorrida em 2012 e que angariou resultados pífios no que 

tange à proteção ambiental em âmbito internacional, bem como a recente decisão da PETROBRAS de 

reduzir investimentos em biocombustíveis em seu plano de negócios para o período entre 2012 e 2016.  

 (Por outras palavras, com tamanhas reservas petrolíferas, não há porque o Brasil envolver-se em questões 

ambientais que possam tolher sua exploração quando os custos dessa ambientais exploração são, 

invariavelmente, custos externos, que deverão se espraiar sobre terceiros, como é, em regra, a natureza dos 

custos ambientais, daí ser o meio ambiente uma das grandes questões do direito internacional.) 

46 Enquanto escrevia esse trecho, a última notícia sobre o pré-sal referia-se à descoberta de novas jazidas no 

prospecto de Carcará com volumes que podem chegar àqueles atingidos pela bacia de Lula (ex-Tupi). 

Hodiernamente, quase ao final da pesquisa, sabe-se que essa área foi vendida pela PETROBRAS à Statoil 

(norueguesa) com o intuito de fazer caixa, objetivo da nova política implantada no governo interino MICHEL 

TEMER. 

47 Essas mesmas dimensões são consideradas as mais relevantes por TOLMASQUIM, PINTO JR., segundo SÁ 

RIBEIRO, in verbis: 

Segundo MAURÍCIO TIOMNO TOLMASQUIM e HELDER QUEIROZ PINTO JUNIOR há 

três principais aspectos que diferenciam os modelos de marco regulatório da 

indústria do petróleo e do gás, concernentes (i) à propriedade do produto da lavra 

(diferenciação principal); (ii) ao risco exploratório e aos custos do 

empreendimento; e (iii) aos níveis de intervenção do governo na gestão sobre o 

ritmo de produção e no controle operacional das atividades de E&P (ut MARILDA 

ROSADO DE SÁ RIBEIRO. Direito do Petróleo. 3ª ed. revista, atual. e ampl. Rio de 

Janeiro, Renovar, 2014, p. 136). 

 Aqui, inobstante, o que os autores chamam de níveis de intervenção do governo na gestão sobre o ritmo de 

produção e no controle operacional das atividades de E&P pode ser incluído como objetivo da primeira 

dimensão, qual seja, a propriedade do produto da lavra. Ademais, tratamos da destinação dos recursos 

auferidos com a E&P, que se referem a esta mesma dimensão, mas agora considerando os recursos 

monetários auferidos da atividade. 

48 Conforme ELTON FERNANDES, RENATO S.B. DE ARAÚJO. As mudanças no upstream da indústria do petróleo 

no Brasil e as tendências no posicionamento das operadoras do setor. XXIII Encontro Nacional de 
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perfilhada neste doutorado milita em favor da mantença dos dois regimes jurídicos 

regulatórios para o setor de hidrocarbonetos no país, inobstante as críticas relativas à 

insegurança jurídica que referida simultaneidade poderia acarretar, críticas estas 

outrora ventiladas aqui, mas que deverão ser consideradas mais exaustivamente ao 

longo deste texto. Consoante esta tese, e premissa da mesma, defendemos, outrossim, a 

tese de que a manutenção simultânea dos dois regimes justifica-se quando são 

consideradas variáveis exógenas aos marcos regulatórios, servindo essas variáveis, em 

particular aquela da segurança energética e do risco exploratório envolvido (para além 

das características da região explorada, da espécie de hidrocarboneto encontrado e a 

volatilidade de seus preços no mercado49), como metaregras para a escolha de um ou 

outro regime jurídico regulatório para o setor.  

 É cediço na literatura ius publicista as críticas tecidas ao restrito portfólio de 

contratos administrativos disponíveis para que o Estado venha a pactuar com a iniciativa 

privado, afirmando que são poucas as modalidades disponíveis para a Administração 

Pública, quando, em contrapartida, inúmeros são os objetos desses contratos. O número 

restrito de modalidades contratuais administrativas, de um lado, e a imensidão de objetos 

os quais a Administração Pública tem que atender e executar, de outro, tende a enrijecer 

sua forma de contratar com o setor privado, tornando os aditamentos tão frequentes que 

terminam por descaracterizar o objeto e, ipso facto, o contrato original, caracterizando 

violação das alterações legais admissíveis consoante art. 65 da Lei Nº 8.666/1993. Caso a 

função do Estado ficasse restrita à defesa dos direitos individuais, como queriam as teorias 

liberais, as modalidades contratuais administrativas talvez mesmo fossem suficientes. 

Malgrado, devendo ofertar também direitos sociais, suas funções amplificam-se. Isto é 

                                                                                                                                                                                

Engenharia de Produção, Ouro Preto, MG, Brasil, 21 a 24 de out de 2003, p. 2. Texto Disponível em: 

http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2003_TR0702_1600.pdf. 

49 Durante a feitura deste trabalho, nos deparamos com várias mudanças ocorridas no âmbito da geopolítica do 

petróleo, modificações essas que se resvalam na seara econômica, dando ensejo à grande volatilidade nos 

preços do petróleo. Para fazer frente a essa volatilidade de preços que é reflexo não apenas do equilíbrio da 

oferta e demanda, mas da estratégia dos países envolvidos nesse mercado, é que defendemos a manutenção 

simultânea dos dois regimes jurídicos regulatórios, visto que ora o petróleo se comporta como commodity, 

ora como recurso estratégico.  

Nesse sentido, uma das últimas notícias proveniente da geopolítica do petróleo é relativa a tentativa da 

Arábia Saudita de aumentar seu market share na exportação do petróleo, visando conter o crescimento da 

participação no mercado exportador do Iraque, Indonésia e Irã. Ao adotar essa posição estratégica com o 

intuito de recuperar sua posição no mercado internacional, a Arábia Saudita, e ipso facto, a OPEP, deixará de 

atuar como um estabilizador nos preços do petróleo, provocando a queda e uma (ainda) maior volatilidade 

em seus preços (ut JOSÉ SERGIO GABRIELLI DE AZEVEDO. Arábia Saudita muda a geopolítica do petróleo. 

http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2003_TR0702_1600.pdf
http://brasildebate.com.br/arabia-saudita-muda-a-geopolitica-do-petroleo/
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ainda mais verdadeiro quando, por disposição constitucional, ut art. 3º, são franqueados ao 

Estado uma miríade de importantes objetivos a serem equacionados, in verbis: 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.  

 Suas tarefas tornam-se tão (quiçá mais) relevantes que aquelas liberadas à iniciativa 

privada. Por mor desses objetivos, admite-se aqui que o portfólio de contratos 

administrativos disponibilizados à Administração Pública deveria ser amplificado, 

passando esta a se socorrer de um maior rol de modalidades a serem desenhadas pelo 

legislador. Inobstante, os asseclas da segurança jurídica admoestam justamente em sentido 

contrário, quer dizer, alegando que um maior número de contratos pode ensejar 

insegurança jurídica. Na abordagem aqui preconizada, admite-se que a segurança jurídica 

não pode ser arrimada a princípio supremo, sustentando valor de per se, devendo, antes, 

figurar como mera regra instrumental, endossada quando a consecução de outros valores 

puder ser melhor satisfeita por meio de referida segurança50. No setor de petróleo, ut supra 

dixit, e ainda, considerando sua inserção em nossa matriz energética, deve-se admitir à 

Administração Pública esposar um maior rol de contratos, colocados à sua disposição para 

fazer frente aos desafios enfrentado interna e internacionalmente relativamente a uma 

dimensão chave para qualquer país, a segurança energética. Por conseguinte, defendemos a 

tese em favor da mantença do duplo regime jurídico regulatório para o segmento 

upstream do setor de petróleo por mor de sua importância estratégica e para fazer frente 

aos desafios enfrentados, possibilitando dar-lhe maior adaptabilidade às contingências 

dessa dimensão, a segurança energética, bem como as repercussões das decisões 

tomadas no âmbito da matriz energética nacional tomada como um todo. 

 Dessarte, acolhendo essa tese, pretende-se comparar os dois regimes jurídicos 

regulatórios vigentes hodiernamente no ordenamento pátrio para o segmento upstream do 

setor de hidrocarbonetos sob o paradigma da segurança energética, e, de modo ancilar, o 

risco exploratório. Por ilação, coadunamo-nos com a literatura da área que sustenta que a 

                                                                                                                                                                                

Disponível em: http://jornalggn.com.br/noticia/arabia-saudita-muda-a-geopolitica-do-petroleo-por-sergio-

gabrielli. Acesso em 18 jul. 2016).   

http://jornalggn.com.br/noticia/arabia-saudita-muda-a-geopolitica-do-petroleo-por-sergio-gabrielli
http://jornalggn.com.br/noticia/arabia-saudita-muda-a-geopolitica-do-petroleo-por-sergio-gabrielli
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questão da segurança energética não pode ser equacionada exclusivamente pela via do 

mercado, pois, segundo FRIEDMAN, in verbis: “Petróleo e comida diferem de outras 

commodities na medida em que elas são indispensáveis para o funcionamento da 

sociedade” 51. 

 Sob o paradigma da segurança energética, ut supra dixit, basicamente duas 

tendências no âmbito da literatura das relações internacionais se fazem sentir, quais sejam, 

uma segundo a qual o acesso às fontes de energia é fonte de conflito entre os Estados, 

podendo mesmo dar ensejo a guerras entre eles, e outra segundo a qual a segurança 

energética implica em cooperação, senão global ao menos regional, entre os países52. Para 

além do âmbito externo, internamente o setor de hidrocarbonetos, assim como todo o setor 

energético, exige um planejamento estratégico da parte do Estado e dos governos53. Por 

conseguinte, preconizamos ser erro nefando a tratativa dos regimes jurídicos regulatórios 

do segmento de E&P através, exclusivamente, da álea do mercado – ainda quando a queda 

dos preços do barril de petróleo pareça apontar para seu comportamento como commodity 

–, em razão da importância assumida por este bem na cadeia produtiva de qualquer país, e 

isso não é diferente para o Brasil, de modo que este recurso não pode ser tratado senão 

como recurso estratégico, ainda que com temperamentos que permitam incorporar 

variáveis contingenciais de mercado à regulamentação desse setor54.  

 Em decorrência desta sua importância estratégica, o Estado mantém esse mercado 

sob suas peias, quer intervindo direta e monopolisticamente, reservando exclusivamente 

para si este mercado, in casu, durante todo o período em que a PETROBRAS operou em 

                                                                                                                                                                                

50 Isso porque o status quo não necessariamente significa mais justiça ou maior eficiência. 

51 Ut GEORGE FRIEDMAN. The Geopolitics of $ 130 Oil. Stratfor. Geopolitical Intelligence Monitor. 27/05/2008, 

p. 01. Disponível em: http://www.stratfor.com/weekly/ geopolitcs_130_oil. Acesso em: 04 jun. 2015. 

Tradução livre do inglês por esta autora. 

52 Consoante FLORIAN BAUMANN. Energy Security as multidimensional concept, p. 05. Disponível em: 

http://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/19624/ssoar-2008-baumann-energy_security_as 

multidimensional_concept.pdf?sequence=1. Acesso em: 01 jun. 2015. 

53 Consoante, e.g., RODRIGO VALENTE SERRA. O novo marco regulatório do setor petrolífero brasileiro: dádiva 

ou maldição? In: ROSÉLIA P. PIQUET (Org.). Mar de Riquezas, Terras de Contrastes: O Petróleo no Brasil. 

Rio de Janeiro, Mauad, 2011, v. 1, p. 141-159.  

54 ALEXANDRE DOS SANTOS ARAGÃO alega que há uma tendência pendular no tratamento do petróleo ora como 

commodity, ora como recurso estratégico do país (ut ALEXANDRE DOS SANTOS ARAGÃo. Aspectos 

Constitucionais do Projeto de Lei. In: BENÍCIO BIZ; LUIS CEZAR P. QUINTANS (Coord.). Contratos de 

petróleo: concessão & partilha – Propostas e leis para o Pré-Sal. IBP., 2011, p. 63). 

http://www.stratfor.com/weekly/%20geopolitcs_130_oil
http://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/19624/ssoar-2008-baumann-energy_security_as%20multidimensional_concept.pdf?sequence=1
http://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/19624/ssoar-2008-baumann-energy_security_as%20multidimensional_concept.pdf?sequence=1
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regime de monopólio, quer atuando de maneira indireta, pela via da agência reguladora do 

setor, a ANP, flexibilizando o monopólio da PETROBRAS, ou ainda, quer combinando 

esses dois modelos de atuação sobre esse mercado, verbi gratia, no modelo de partilha de 

produção, onde a PETROBRAS passa a ser a única operadora na prospecção e produção 

das áreas do pré-sal e outras consideradas estratégicas, viabilizando-se, contudo, sua 

associação a outras empresas privadas transnacionais ou a empresas estatais de outros 

países55. 

3 Justificativa 

3.1 Interesse público, setores público e privado 

Para proceder à justificativa desta pesquisa, principiaremos pela exposição do 

quadro teórico-conceitual que deverá embasar o presente estudo. A partir do século XVIII, 

com a emergência das instituições Estado e Mercado como condições de possibilidade para 

equacionar problemas envolvendo a emergência e estabilidade da cooperação entre 

indivíduos interagentes56, teóricos da área do direito, da política e da economia têm 

procurado definir os tamanhos ótimos dos setores público e privado no intuito de 

maximizar, lançando mão das palavras de RICHARD MUSGRAVE, tanto eficiência alocativa 

quanto eficiência distributiva57. Sob este escopo, uma das teses esposadas nessa 

pesquisa sustenta a complementaridade entre esses setores58. Seguem-se os 

                                                           

55  Ainda que neste momento esteja em franco avanço no Congresso Nacional o Projeto de Lei (Senado) Nº 

4.567/2016 (PLS Nº 131/2015), que pretende retirar a exclusividade de operação do pré-sal pela Petrobras. 

Este projeto de lei será comentado oportunamente nesta tese. 

56 Ut CAROLINA LEISTER, JOSÉ RAYMUNDO NOVAES CHIAPPIN. O programa de pesquisa sobre a política e o 

direito como ciência e o problema das condições de emergência e estabilidade da cooperação entre 

indivíduos interagentes: a construção do Estado de Direito e o núcleo teórico do contratualismo. São Paulo, 

Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo, 25, 2010, p. 110-129. CAROLINA LEISTER, JOSÉ 

RAYMUNDO NOVAES CHIAPPIN. O programa de pesquisa sobre a política e o direito como ciência e o 

problema das condições de emergência e estabilidade da cooperação entre indivíduos interagentes: a 

construção do Estado de Direito e a heurística do contratualismo. São Paulo, Revista do Instituto dos 

Advogados de São Paulo, 26, 2010, p. 42-64. 

57  Ut CAROLINA LEISTER. Social Choice e Public Choice: o problema da agregação e o cálculo das regras de 

decisão coletiva como fórmulas de alocação/ distribuição de recursos. Tese (Doutorado em Filosofia), 

Departamento de Filosofia, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 

2005. 

58  Por óbvio, podemos falar em um terceiro setor, uma das três possíveis soluções para a tragédia dos comuns, 

além do Estado e do Mercado. Inobstante, trataremos aqui o terceiro setor como uma combinação dos setores 

público e privado, e não como uma terceira alternativa na solução da tragédia dos comuns, tema este que 
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pressupostos dessa tese. Tanto a complementaridade quanto os tamanhos relativos dos 

setores público e privado podem ser mensurados pela porção da riqueza nacional, o 

produto interno bruto (doravante PIB), capturada por cada um desses setores59, de modo 

que, quanto mais Estado (maior porcentagem do PIB em suas mãos), menos mercado 

(menor porcentagem da riqueza nacional permanece na mão do setor privado, visto ser a 

riqueza nacional um recurso finito, ou seja, o PIB sempre pode ser determinado por um 

determinado montante), e, igualmente, quanto mais mercado, menos Estado60.  

Dotados os agentes que compõem cada um desses dois setores, público e privado, 

das propriedades da racionalidade e autointeresse, portanto, reagindo positivamente ao 

incentivo riqueza, cada qual tenderá a envidar esforços no intuito de capturar para si, e 

para o setor ao qual pertence, uma maior porção do PIB61. Sendo o PIB um recurso finito e 

determinado, os tamanhos relativos dos setores público e privado dependerão do resultado 

do jogo de forças entre seus agentes, por óbvio, variável ao longo do tempo62. Esta 

variação de seus tamanhos relativos ao longo do tempo implica, outrossim, na 

possibilidade de se admitir múltiplos equilíbrios entre esses setores em função das 

contingências díspares encontradas tanto por força de condições internas do país quanto 

das circunstâncias internacionais63. 

                                                                                                                                                                                

remetemos os interessados ao excelente trabalho desenvolvido pela premiada com o Nobel de Economia, 

ELINOR OSTROM. 

59  Impende ressaltar que esta abordagem toma como base teórica as teorias regulatórias da captura de 

PELTZMAN, STIGLER. A este respeito consultar SAM PELTZMAN. Toward a more general theory of regulation. 

Journal of Law and Economics, 19, 1976, p. 211-240 e JOSEPH. STIGLER. The theory of economic regulation. 

Bell Journal of Economics and Management Science, 2, 1971, p. 3-21. 

 
60  Em princípio, o tamanho do Estado é definido não apenas pela carga tributária, devendo-se somar a esta, 

outrossim, as receitas originárias auferidas pelo ente público, ainda quando esta renda seja amealhada de 

operações econômicas regidas pelo regime de direito privado. Nada obstante, quando essa renda sai do 

patrimônio público e adentra o do particular, verbi gratia, via remuneração de seu quadro de servidores, 

pagamento de dividendos para acionistas de uma sociedade de economia mista, passa esta renda a pertencer 

ao setor privado. Segue-se deste raciocínio que o tamanho relativo do setor público é maior do que a 

porcentagem da carga tributária nacional, que, em 2009, ficou na faixa de 33,58% do PIB (Disponível em: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Historico/esttributarios/ estatisticas/ CargaTributariaBR2009.htm. 

61  Exemplificadas, entre outros, nos comportamentos de free-rider e rent-seeking. 

62  Mas, conveniente ressaltar, variações estas limitadas pelo enquadre e desenho constitucional da ordem 

econômica. 

63  Um exemplo é a demanda internacional por maior regulação pelos Estados da atividade financeira, 

decorrente da crise econômica encetada em 2008 e que ainda hodiernamente faz sentir, mundialmente, seus 

efeitos. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Historico/esttributarios/%20estatisticas/%20CargaTributariaBR2009.htm


39 

 

Dentro do direito, relativamente à complementaridade, é oportuno trazer à colação 

o publicista CAIO TÁCITO, que prelecionou a respeito ao pugnar a tese de que a índole do 

direito público brasileiro é pendular entre Estado e Mercado como agente central na 

ordem econômica nacional64, ora pendendo em favor de um, ora de outro. Consoante 

sua análise, no que tange à oferta de serviços públicos (ou de utilidade pública) no Brasil, o 

pêndulo voltou-se para o setor público no período colonial, passando a pender para o setor 

privado após o advento da república, com vistas a mobilizar capital privado no intuito de 

explorar atividades de interesse coletivo, notadamente em razão da falta de condições 

financeiras da administração pública para investir nessas atividades65. O retorno do 

pêndulo, prevalecendo uma vez mais o setor público, ocorreu na década de 20 do século 

passado, quando o Estado passou a ofertar serviços de previdência social, e, na sequência, 

na década de 30, com a promulgação da Constituição Federal de 1934, nossa primeira 

constituição social, com a criação de uma série de empresas públicas tanto para ofertar 

serviços públicos e sociais, implementando direitos sociais, quanto para intervir no 

domínio econômico, fazendo valer a noção de Estado-Produtor66. 

Volta a pender para o setor privado no final da década de 70, com o Programa 

Nacional de Desburocratização (Decreto Nº 83.740/1979), que procurou tolher a criação de 

novas estatais e transferir para o setor privado suas empresas públicas. O retorno à 

democracia após o período da ditadura militar, e o advento da Constituição Cidadã, em 

1988, não chegaram a reverter esse quadro, segundo TÁCITO. Com o governo de Fernando 

Henrique Cardoso, inclusive, o programa de privatização adquiriu novas forças e novos 

                                                           

64 Ut CAIO TÁCITO. O Retorno do Pêndulo: serviço público e empresa privada. O exemplo brasileiro. Rio de 

Janeiro, Revista Forense, 92 (334), abr.-jun-1997, p. 11-18. 

65 Essa visão pró mercado imputamos ao projeto liberal de país desenhado por RUY BARBOSA, de natureza 

federalista, e, portanto, descentralizado. Diversamente, o projeto de ALBERTO TORRES, republicano como 

BARBOSA, mas partidário de uma visão mais centralizadora de poder e de um papel mais proeminente e 

intervencionista do Estado, afigura-se, como interpretamos lassamente, como um meio termo entre, de um 

lado, a centralização política extremada que vigeu no Brasil durante o Império, e, de outro, a importação do 

modelo de descentralização federalista estadunidense que foi trazido na bagagem de BARBOSA, e que se 

pretendeu implementar com nossa primeira constituição republicana. Assim, TORRES desenha um projeto 

republicano, mas diferente de BARBOSA, de veios estritamente nacionalistas. No projeto de TORRES cumpre 

ao Estado capitanear o desenvolvimento do país, sendo este o projeto que acreditamos ter vingado no país, e 

não aquele de BARBOSA, a despeito da mantença da tese pendular Estado-Mercado. (ut ALBERTO DE SEIXAS 

MARTINS TORRES. A Organização Nacional. Versão para eBook, eBooksBrasil.com, 2002.)  

66 Ut JAMES MCGILL BUCHANAN. The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan. Chicago, University 

of Chicago Press, 1975. 
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ares: sai o Estado-Produtor, entra o Estado-Regulador67. Nesse particular, adotar-se-á 

aqui a tese segundo a qual o Estado-Produtor e o Estado-Regulador não são 

excludentes, antes, inversamente proporcionais, no sentido de que quanto menos o 

Estado interfere diretamente no domínio econômico, mais recursos consome no seu 

planejamento e coordenação. Logo na sequência, com a melhora das finanças, o governo 

LULA retoma o papel empreendedor do Estado, mas, desta vez, como acusam MUSACCHIO 

e LAZZARINI, não como proprietário de estatais, mas antes, como acionista majoritário ou 

minoritário de empresas privadas via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social Participações S.A. (doravante BNDESPAR), o braço das participações acionárias do 

BNDES, além de manter as estatais em setores considerados estratégicos 68. 

 

3.2 Fundamentação teórica para o movimento pendular em torno do centro 

É claudicante hodiernamente o maniqueísmo das posições ideológicas puras 

estatistas ou privatistas69. Em um dos mais simples, intuitivos, habilidosos e preditivos 

modelos abstratos para explicar as decisões políticas da real politik, DOWNS
70 constrói uma 

hipótese simplificadora que reduz todo o espectro ideológico esquerda–direita a um espaço 

unidimensional: 

 

 

 

 

 

Esquerda           Direita 

 

 

FIGURA 1 – ESPECTRO IDEOLÓGICO ESQUERDA-DIREITA 

                                                           

67 Impende ressaltar, nada obstante, que nos países não desenvolvidos, a onda neoliberal emplaca menos em 

razão do papel da ideologia, mas muito mais por força da incapacidade de autofinanciamento do setor 

público, endividado que estava por conta dos empréstimos contraídos durante a vigência da política 

econômica keynesiana para que pudesse financiar o desenvolvimento e a construção do parque industrial 

desses países, que passaram por tardia revolução industrial. Este foi o caso do Brasil. 

68 Ut ALDO MUSACCHIO, SÉRGIO G. LAZZARINI. Reinventando o Capitalismo de Estado. O Leviatã nos 

Negócios: Brasil e outros países. São Paulo, Portfolio-Penguin, 2015. 

69 Ut REVISTA VEJA. O Público e o Privado. Carta ao Leitor. São Paulo, Editora Abril, 03 mar. 2010, p. 13. 

70 Ut ANTHONY DOWNS. Uma Teoria Econômica da Democracia. São Paulo, Editora da Universidade de São 

Paulo, 1999. 
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A direita pretende refletir a proporção da atividade econômica deixada a cargo da 

economia de mercado, a esquerda, a proporção da atividade econômica planejada pelo 

Estado71. É cediço que enquanto a competição política na vida real consiste em uma série 

de posições sobre um vasto campo de questões políticas, para DOWNS todas essas questões, 

verbi gratia, saúde, educação, segurança, indústria, inovação e tecnologia, redundam a 

uma questão ideológica única, que pode ser expressa na seguinte pergunta: o eleitor prefere 

algum bem, serviço ou finalidade x em questão seja fornecido pelo governo ou pelo setor 

privado? (E, ato contínuo, que a economia seja regida pelo ou pelo Estado ou pelo 

Mercado, ou por ambos.) A preferência do eleitor é revelada através de seu voto em um 

candidato/partido localizado em algum ponto do espectro ideológico, ou seja, seu voto é 

sua preferência revelada sobre o conjunto de decisões políticas72. A título de ilustração73, 

poderíamos estabelecer o cenário político nacional como: 

 

 

       PC do B PSTU PSOL/PCO      PL    PMDB      PDT      PPS    PSB    PT                      PP                PSDB   DEM 

 

FIGURA 2 – ESPECTRO IDEOLÓGICO DO CENÁRIO POLÍTICO NACIONAL
74 

As posições dos eleitores, nesse modelo, são representadas no mesmo espectro 

ideológico, com eleitores com preferências estatistas mais próximos da esquerda, e 

                                                           

71 Em apertada síntese, planejamento econômico descentralizado a cargo da economia de mercado liberal; 

planejamento econômico centralizado capitaneado pelo Estado. 

72 Os apêndices deste projeto apresentam tanto a prova do teorema da impossibilidade geral construída por 

ARROW (vide Apêndice I) quanto a abordagem do modelo espacial do voto de BLACK e DOWNS (vide 

Apêndice II). 

73 Ressalte-se que, em regra, o espectro ideológico é construído a partir das decisões tomadas pelos 

parlamentares do partido no Congresso Nacional relativamente a um conjunto de questões, e, ademais, das 

alianças efetivamente construídas entre os partidos que apoiam o governo ou que são oposição, e não com 

base no programa partidário, visto que no Brasil nossos partidos tendem a ser mais pragmáticos que 

ideológicos, indicando pouca fidelidade do partido com seu programa. 

74 Repise-se aqui que o quadro é meramente ilustrativo e não se pauta em nenhum dado empírico para sua 

construção. 
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eleitores de preferências privatistas próximos da direita. Sem adentrar na abordagem 

downsiana, e adiantando sua conclusão mais relevante, a decisão eleitoral, consoante as 

preferências dos eleitores, tenderá a selecionar o partido localizado ao centro do espectro 

eleitoral, portanto, definindo interesse público como a preferência do eleitorado por um 

mix entre Estado e Mercado na oferta de bens e serviços75. O poder preditivo do modelo é 

capaz de explicar tanto a tendência do PSDB em direção ao centro, o que levou à vitória de 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO em 1994 e 1998, quanto a mesma tendência adotada pelo 

PT posteriormente e que tornou vitorioso LUIS INÁCIO LULA DA SILVA nas eleições de 2002 

e 2006.  

No que aqui nos importa, o teorema do median voter indica que a preferência do 

eleitorado tomado como um todo, definido aqui como interesse público76, é por um papel 

complementar entre Estado e Mercado, quer dizer, por alguns bens e serviços ofertados 

pelo Mercado (em regra, bens privados, divisíveis e excludentes) e outros bens e serviços 

ofertados pelo Estado (viz., bens públicos, definido no sentido econômico, e não jurídico, 

como não-rivais e não-excludentes77), ou ainda, por uma combinação da atividade de 

ambos na oferta de um mesmo bem ou serviço, caso das atividades econômicas 

empreendidas por particulares, mas reguladas pelo Estado, das Parcerias Público-Privadas 

(doravante PPPs78), do Terceiro Setor, que alhures tratamos como uma combinação Estado 

                                                           

75  Esta conclusão derivada do modelo espacial do voto de DOWNS é nomeada na literatura como teorema do 

median voter. Abordei este tema em CAROLINA LEISTER. Controle de constitucionalidade, regras majoritárias 

e median voter: a possibilidade de um equilíbrio natural na separação de Poderes. São Paulo, Revista dos 

Tribunais. 915, 2012, p. 129-149. Igualmente, a preferência do consumidor por combinações de bens, no 

conjunto oportunidade envolvendo cestas de bens, explica a forma convexa das curvas de indiferença na 

teoria do consumidor da microeconomia, aplicando, em ambos os casos a mesma lógica de raciocínio na 

análise das preferencias, seja do consumidor, seja do eleitor. 

76  Em ambos, modelo espacial do voto e direito o interesse público constitui-se no contraponto ao interesse 

individual ou privado, ainda que o interesse público possa ser dito formado a partir das preferências e 

interesses individuais. BANDEIRA DE MELLO ressalta que interesse público inclui os interesses privados, sem, 

contudo, se reduzir a eles: implica porque não pode ser definido como algo diferente desses interesses 

privados, não se reduz a eles porque o interesse público não se forma a partir da somatória simples dos 

interesses privados. A este respeito, ver CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO. Curso de Direito 

Administrativo. São Paulo, Malheiros, 2008. 

77 Usaremos o termo bem público tanto em seu sentido jurídico quanto econômico, enfatizando que suas 

definições jurídicas e econômicas são diversas. Quando nada dissermos, estamos falando de bem público em 

sentido jurídico, ou seja, o bem de propriedade do ente público. Caso queiramos tratar do bem público em 

sentido econômico, deixaremos isso claro em nota de rodapé. 

78  A despeito das PPPs no Brasil caracterizarem-se, em maior medida, pelo objeto deste tipo de concessão do 

que por mor das características financeiras do projeto, como no modelo adotado no Reino Unido, onde nossa 

concepção de que as PPPs são meros arranjos entre Estado e Mercado podem ser adotadas sem quaisquer 

óbices. 
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– Mercado, bem como do tipo societário designado sociedade de economia mista, quando 

o Estado é acionista majoritário, além dos casos de sociedades anônimas, em que o Estado 

é acionista minoritário, entre outras possibilidades de combinação entre Estado e 

Mercado79.  

Ou seja, entendemos que a tônica hodierna enseja combinações eficientes entre 

Estado – Mercado como estratégia de solução de problemas variados na oferta de bens e 

serviços para a população. Uma vez definida a tendência do eleitorado em torno do centro, 

refletindo essa uma primeira tentativa de aproximação para definir interesse público a 

partir de um modelo teórico, sua calibração mais fina e escorreita requer a construção de 

cenários sociais, políticos, econômicos e institucionais cujos dados possam ser buscados 

nos fatos e atos ocorridos em um determinado período histórico, e, principalmente, da 

consideração das preferências e interesses dos indivíduos dessa sociedade80. Importa-nos 

por hora saber que a maximização do interesse público é, mormente, o objetivo geral a ser 

alcançado com a regulação estatal sobre a economia, e, ainda, que o interesse público, 

segundo o modelo downsiano, tenderá para uma combinação Estado – Mercado na oferta 

de bens e serviços para seus eleitores-utentes. 

 

3.3 Fundamentos Econômicos da Regulação 

As instituições sociais, políticas, jurídicas e econômicas, têm sido comumente 

consideradas variáveis importantes para as ciências sociais aplicadas. Segundo AVELÃS 

                                                           

79  A conclusão downsiana poderia ser, igualmente, obtida admitindo-se Estado e Mercado como dois bens 

discretos, e o axioma da convexidade da teoria do consumidor, esta última sustentando curvas de indiferença 

convexas por força da preferência do consumidor (aqui eleitor) em não se especializar no consumo de um 

único bem, mas preferir consumir cestas com bens diversos, quer dizer, no fato de que suas alternativas mais 

preferidas são cestas com combinações de produtos. 

80  Em última instância, o modelo de DOWNS poderia mais apropriadamente ser chamado Modelo DOWNS-

HOTELLING. HOTELLING aplica raciocínio similar àquele que DOWNS adota para a política para trabalhar 

estruturas de mercados com competição imperfeita, in casu, monopólio competitivo. No modelo de 

HOTELLING, a competição entre as empresas tenderá a levar à homogeneização de produto, e, portanto, na 

impossibilidade de as empresas imporem preços. Para tentar manter algum poder de mercado, as empresas 

tenderão a criar diferenciação marginal de produto, i.e., acrescentando pequenas diferenças entre seus 

produtos que serão substitutos imperfeitos para seus consumidores, podendo, em alguma medida, impor 

preço. No âmbito da política essa diferenciação significa que embora os partidos tendam a migrar para uma 

posição de centro no espectro ideológico, buscarão manter alguma distância entre si para capturar mais 

eleitores. Naquilo que nos interessa aqui, e como veremos adiante, essa diferenciação permite criar os 

modelos de concessão e partilha de produção para a E&P de petróleo e gás natural, permitindo variar o mix 

Estado e Mercado (em termos econômicos permitindo a construção de um conjunto de cestas com 
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NUNES, a economia clássica, incluindo LOCKE, SMITH, RICARDO e SAY, dentre outros, não 

silenciou quanto à relevância dessas variáveis, a despeito do entusiasmo desses teóricos 

diante da capacidade autorreguladora do mercado às expensas dessas instituições81. Nesse 

diapasão, dado indivíduos auto interessados, a mão invisível do mercado parecia se mostrar 

suficiente na garantia de que, ao trabalhar em favor de seu auto interesse, os indivíduos 

acabariam por contribuir para o bem comum, cabendo ao Estado tão somente garantir as 

dotações iniciais, e.g., propriedade privada, patrimônio, e o pacta sunt servanda para os 

contratos firmados, como precondições para as trocas de mercado. A escola neoclássica 

marginalista reforçou essa tendência, menosprezando as instituições como variáveis 

relevantes para a análise econômica. Nasce assim a Economics, verdadeira ciência 

econômica pura, em substituição à Economia Política, tida por abordagem de caráter 

normativo, portanto, a-científica. Sotopondo-se a esta última, a Economics purgava a 

ciência econômica de quaisquer variáveis não econômicas (daí decorrendo sua pureza), 

incluindo-se aí as instituições sociais e os valores por elas encampados.  

Em parelha oposta a esta concepção surge a análise marxista, que mantém, e ainda 

mais, reforça a importância das instituições como variáveis determinantes (leia-se, 

variáveis independentes) na análise econômica, além de particularmente relevantes na 

determinação da distribuição e mantença da riqueza e do status quo. Com efeito, em 

MARX, certa instituição ou instituto jurídico, o direito de propriedade82, é fator 

determinante das relações econômicas e sociais que se desenvolvem no mercado. Ambos 

os programas de pesquisa, o marginalista e o marxista medram em paralelo, ainda que a 

concepção hegemônica (ou mainstream) da economia, até hodiernamente, pareça ter 

pendido em favor da economia enquanto ciência pura, i.e., da Economics e da escola 

marginalista. Sob o predomínio desta, a análise econômica passa a considerar as 

instituições sociais como parâmetros, não como variáveis83.  

                                                                                                                                                                                

combinações variadas de Estado e Mercado). Sobre o modelo de HOTELLING consultar HAROLD HOTELLING. 

Stability in Competitition, Economic Journal, 39 (153), mar. 1929, p. 41-57. 

81  UT ANTÓNIO JOSÉ AVELÃS NUNES. Uma Introdução à Economia Política. São Paulo, Quartier Latin, 2007. 

82  Ou, mais modernamente, reverberando THOMAS PIKETTY, o direito de herança. 

83 Nada obstante, a literatura institucionalista tem modificado esta ideia, tratando instituições como 

evolucionárias ao longo do tempo.  
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Por muito tempo perdurou essa concepção, até se fazerem sentir as falhas no 

funcionamento do mercado, culminando no crash da bolsa de Nova Iorque em 1929 que 

trouxe repercussões econômicas em níveis globais nunca antes vislumbrados. A guisa 

dessa ocorrência fática, parcela dos economistas passaram a esposar o entendimento 

relativamente à capacidade limitada do mercado se autorregular84, tendo em vista que as 

forças corrosivas do próprio mercado acarretam crises cíclicas que põe por terra o sonho 

panglossiano da autorregulação de mercado, verbi gratia, deixando insolúveis problemas 

como aqueles envolvendo externalidades e a suboferta de bens públicos pelo mercado85. 

Por mor dessas turbações, os teóricos se socorrem das instituições, particularmente do 

Estado, que passa, mais uma vez, a assumir preponderância, cedendo o mercado espaço 

para aquele86. 

No plano econômico essa nova tônica se faz sentir a partir da teorização keynesiana 

relativa à percepção da necessidade de regular o mercado a partir de instituições outras, no 

caso, o Estado, de modo que à essa instituição é reimputado o papel de agente relevante no 

jogo econômico, ainda que no intuito de garantir o bom funcionamento da economia de 

mercado. Destarte, o Estado, que se reduzia ao papel de acastelar a propriedade/patrimônio 

e os contratos, e que passa a assumir o papel de provedor de recursos aos mais carentes 

com vistas à promoção de justiça social, com o crash, também passa a encampar a função 

de garantir a sobrevida à economia de mercado como agente planejador e, ainda, como 

agente econômico87.  

Trata-se do Estado-Produtor (o qual identificaremos à terminologia Estado 

Empreendedor), que tem como função assumir o controle sobre setores econômicos 

estratégicos para o país, o que vem se fazendo sentir desde a emergência do Estado 

Moderno, mas que assumiu grande relevo hodiernamente, desde 1973, e por conta das 

guerras de escassez, incorporando o objetivo de garantir o desenvolvimento econômico do 

                                                           
84  Problema conhecido pelo nome de falhas de mercado. 

85   Bens públicos no sentido econômico, e não jurídico, do termo, quer dizer, não-rivais e não-excludentes. 

86  Admite-se que a partir do mercantilismo e da acumulação primitiva de capital, o Estado Moderno assume 

papel preponderante na economia. Por esta razão muitos autores, dentre eles AVELÃS NUNES, são da opinião 

de que o mercado liberal de concorrência perfeita foi uma realidade por um curto período de tempo dentro do 

capitalismo. 

87  O movimento que ora confere maior predominância ao Estado, ora enfatiza o mecanismo autorregulador do 

mercado não é novidade, tendo sido chamado na literatura como movimento pendular Estado-mercado, verbi 
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país88, notadamente em função de sua perspectiva de atuação de longo prazo, de modo 

algum ínsita ao processo decisório descentralizado e gizado pela visão de lucro de curto 

prazo do mercado. Essa situação em que o Estado assume precedência sobre os agentes 

econômicos privados perdura até a década de 70, quando nova crise econômica emerge nos 

Estados Unidos. Esta crise é caracterizada por um período de estagnação do crescimento 

em paralelo com o aumento da inflação, circunstância econômica esta inexplicável a partir 

do enquadre teórico keynesiano. Desta vez, em socorro às crises cíclicas que acometem a 

economia de mercado no sistema capitalista assurgem os teóricos do monetarismo, 

representando um retorno da onda neoliberal na qual ao Estado e suas instituições são 

relegados, mais uma vez, a um segundo plano na ordem econômica, em favor das relações 

desenvolvidas dentro do mercado e sob suas leis autorreguladoras89.  

No plano político, com o fim da Guerra Fria, que exigia Estados poderosos 

disputando áreas de influência, notadamente o equilíbrio bipolar envolvendo Estados 

Unidos e União Soviética, e com o novo imperativo da economia de mercado em direção à 

globalização, a concepção de Estados fortes cede espaço para uma nova onda neoliberal de 

primazia dos mercados sobre a intervenção estatal, cuja medrança se dá mais maiormente 

nos governos de Reagan nos Estados Unidos e Thatcher na Inglaterra90. Já nos países não 

desenvolvidos, a onda neoliberal emplaca em função da incapacidade de 

autofinanciamento do setor público em decorrência dos anos de vigência da política 

                                                                                                                                                                                

gratia, em CAIO TÁCITO, e comentada, também, em RICARDO CORRÊA COELHO. Estado, governo e mercado. 

Departamento de Ciências da Administração /UFSC, Florianópolis: CAPES: UAB, Brasília, 2009. 

88  Na atual Constituição, objetivo previsto no art. 3º, II, CF88. 

89  Inobstante essas ilações, alguns autores têm mais recentemente denunciado o proeminente papel do Estado 

no desenvolvimento de países hoje considerados desenvolvidos como os Estados Unidos, indicando que sem 

um Estado forte, esses países jamais teriam alçado esse status, embora recomendem aos países hoje em 

desenvolvimento que implementem políticas liberais, como previa, verbi gratia, o Consenso de Washington. 

Nesse mister, o objetivo dessas admoestações feitas pelos países desenvolvidos seria, antes, segundo esses 

autores, evitar que os países em desenvolvimento auferissem o status de país desenvolvido, visto que o 

desenvolvimento pode ser obtido apenas por meio de um Estado forte, e não exclusivamente através das 

forças de mercado (ut HA-JOON CHANG. Chutando a escada: a estratégia do desenvolvimento em perspectiva 

histórica. São Paulo, Unesp, 2004. REGINALDO CARMELO MORAES; MAITÁ DE PAULA E SILVA. O peso do 

Estado na pátria do mercado: os Estados Unidos como país em desenvolvimento. São Paulo, Ed. Unesp, 

2013).  

 No mesmo sentido, mas para defender a tese da importância preponderante do Estado relativamente ao 

mercado como principal empreendedor na promoção da inovação tecnológica, indicamos a obra de 

MARIANA MAZZUCATO. O estado empreendedor: desmascarando o mito do setor público versus o setor 

privado. São Paulo, Portfolio-Penguin, 2014. 
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econômica keynesiana. Findo o período de ouro da pujança econômica alcançada após as 

duas guerras mundiais e até a década de 70, o Estado e suas instituições políticas jurídicas 

e econômicas reassumem seu papel de coadjuvante (menores) relativamente à economia de 

mercado.  

A prescrição das teorias econômicas, através de alguns de seus mais eminentes 

corifeus, é, agora, minimizar o tamanho do Estado por meio de reformas institucionais, 

desregulamentação, desburocratização e privatizações, deixando a economia funcionar por 

si mesma, uma vez que, nesse novo período de crise do Estado, os teóricos passam a 

aventar falhas no funcionamento do Estado (falhas de governo), de sorte que não somente 

o mercado não se autorregula perfeitamente, mas também o Estado não o faz de modo 

eficiente, em substituição ao mercado91. Nesse particular, o teorema da impossibilidade 

geral arroviano fornece guarita expressa à tese de que o Estado, e seu processo decisório 

centralizado, não se constitui, forçosamente, em mecanismo mais adequado relativamente 

ao mercado na alocação e distribuição de recursos, excepcionando-se o caso da oferta de 

bens públicos não-rivais e não-excludentes (portanto, em seu sentido econômico), 

subofertados pelo mercado, mas que se reduzem, em geral, a alguns poucos bens, viz., 

questões de segurança militar das fronteiras, posto que o processo decisório coletivo 

caracteriza-se como irracional quando democrático92, 93. 

Assomam-se às descobertas de ARROW para a decisão coletiva as falhas do 

funcionamento do aparato estatal sistematizadas pela teoria da escolha pública de 

BUCHANAN e TULLOCK
94, notadamente a tendência ao sobredimensionamento do Estado 

                                                                                                                                                                                

90  Nesse particular, o filme Billy Elliot representa justamente a ascensão do projeto individualista-liberal que 

passou a preponderar em detrimento da abordagem institucionalista-coletivista, reproduzida pela derrocada 

das condições de trabalho dos mineiros, ocorrida nesse período histórico na Inglaterra. 

91  No Brasil, a tentativa de restringir os lindes do Estado foi a reforma de Estado promovida nos anos 90 

durante o governo de ITAMAR FRANCO, e, posteriormente no de FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, e que 

colaborou com o sucesso do Plano Real na estabilização da economia. Nada obstante, a tentativa de reduzir o 

papel do Estado no setor produtivo pode ser vislumbrada já no governo COLLOR. 

92  Ut KENNETH JOSEPH ARROW. Social Choice and Individual Values. New Haven and London, Yale University 

Press, 1963. 

93  Isso supondo, ainda, que os agentes econômicos são racionais, algo que a economia experimental está longe 

de confirmar. 

94  Ut JAMES MCGILL BUCHANAN. Social Choice, Democracy, and Free Markets. The Journal of Political 

Economy, 62 (2), april-1954, 1954, p. 114-123; JAMES MCGILL BUCHANAN. Majoritarian Logic. Public 

Choice, 97, 1998, p. 13-21; JAMES MCGILL BUCHANAN. Public Choice: The Origins and Development of a 
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sobrevindo do interesse dos agentes públicos95, e, em especial, ao comportamento de rent-

seeking destes, apresentado simultânea e independentemente por TULLOCK
96 e KRUEGER

97. 

Essas clamorosas descobertas foram aplicadas à atividade de regulação promovida pelo 

Estado como agente planejador da economia de mercado, verberando a tendência de 

captura das agências reguladoras por interesses privados em detrimento do interesse 

público98, 99. Nada obstante, nesta vertente estão inclusas as teorias positivas ou descritivas 

da regulação, cujo intuito é explicar como funciona a regulação uma vez instituída, ou, 

sumularmente, a quais interesses responde a regulação100. Interessa-nos, mormente aqui, as 

                                                                                                                                                                                

Research Program. Disponível em: http://www.gmu.edu/jbc/pubchoic/,2003; JAMES MCGILL BUCHANAN, 

GORDON TULLOCK. The Calculus of Consent: Foundations of Constitutional Democracy. Ann Arbor, The 

University of Michigan Press, 1971. 

95  Ut CAROLINA LEISTER. Economia Constitucional e Public Choice: a tendência estatal à expansão fiscal e seus 

limites institucionais. Economic Analysis of Law Review, v. 1 (1), 2010, p. 112-123. 

96  Ut GORDON TULLOCK. Rent-Seeking. New Palgrave Dictionary of Economics, 4, 1987, p. 147-149; GORDON 

TULLOCK. The Economics of Special Privilege and Rent-Seeking, Boston, & Dordrecht, Netherlands: Kluwer 

Academic Publishers, 1989. 

97  Consoante ANNE OSBORN KRUEGER. The Political Economy of the Rent-Seeking Society. The American 

Economic Review, 64, 1974, p. 291-303. 

98  Ut JOSEPH. STIGLER. The theory of economic regulation. Bell Journal of Economics and Management 

Science, 2, 1971, p. 3-21; SAM. PELTZMAN. Toward a more general theory of regulation. Journal of Law and 

Economics, 19, 1976, p. 211-240.  

 Em ambos, a regulação é explicada em termos da oferta e demanda por regulação. Adotando essas mesmas 

premissas, temos perfilhado a ideia de que a regulação consiste em uma tendência para definir tamanho de 

mercado, por meio da introdução de barreiras de entrada pelo regulador como resposta à demanda dos 

regulados, mas, igualmente, como forma de definir tamanho ótimo de determinado setor de mercado (ut 

CAROLINA LEISTER. Bens Imateriais, Teoria dos Clubes e Análise Econômica do Direito. Economic Analysis 

of Law Review, 2 (1), 2011, p. 1-29).   

99  FONTES afirma que as agências reguladoras devem estar imunes tanto aos interesses privados dos agentes 

regulados, quanto dos interesses públicos do poder público que o criou, para que suas decisões possam ter 

legitimidade (ut ANDRÉ FONTES. Regulação e Petróleo. Revista Brasileira de Direito do Petróleo, Gás e 

Energia. Vol. 02, 2006, p. 225-237). Preocupou-se na legislação maiormente com a criação de mecanismos 

para evitar a ingerência do setor público, não, todavia, do setor privado regulado. 

100  Embora a teoria da captura nos apresente invariavelmente uma visão pessimista acerca da regulação estatal 

sobre os mercados, notadamente no sentido de que agentes particulares tendem a demandar regulação 

visando criar barreiras de entrada para a fixação unilateral de preços em um setor econômico específico, 

tenho pugnado alhures que para certos setores a estrutura de mercado competitivo tende a produzir 

externalidades que seriam minimizadas em uma estrutura de monopólio competitivo, ainda que as empresas 

mantenham algum poder para impor preços, in casu, por meio da criação de nichos – Novo Mercado, 

Mercado de Nível 1 e Mercado de Nível 2 – no mercado de capitais mais amplo.  

 É cediço que esses nichos, não obstante promovam um aumento de preços daquelas ações que pertencem a 

esses mercados, minimizam a assimetria de informações entre administradores e acionistas das empresas de 

capital aberto. Trata-se aqui de um caso em que salutar em que a regulação, ao promover barreiras de 

entrada, como querem os demandantes de regulação, fomenta, igualmente, distribuição de informações entre 

os agentes deste mercado. E, ainda mais, no longo prazo, quando todas as empresas de capital aberto 

http://www.gmu.edu/jbc/pubchoic/,2003
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teorias normativas da regulação, ou ainda, as razões econômicas que justificam a 

intervenção estatal com a função de agente planejador e coordenador em um determinado 

setor da atividade econômica. BALDWIN E CAVE justificam a regulação estatal nos setores 

onde podem ser encontradas falhas de mercado101, notadamente, monopólio natural, 

presença de externalidades, assimetria de informação, oferta de bens públicos102 e 

escassez103.  

No caso do monopólio natural, reputa-se ser o objetivo da regulação a garantia de 

preço e quantidade do bem, evitando que o monopolista capture todo o excedente do 

consumidor e/ou deixe fora do mercado consumidores potenciais, garantindo, tanto quanto 

possível, a universalização da oferta de bem ou serviço. Quando o panorama envolve 

externalidades, o objetivo da regulação estatal é incorporar ao sistema de preço daquele 

bem o seu custo (ou benefício) social, comum, verbi gratia, no caso de empresas 

poluidoras. Quando temos assimetria de informação, o objetivo da regulação é trazer 

transparência, dando publicidade às informações para os contratantes, além do público 

consumidor em geral. Resvalando para o caso da oferta de bens públicos não-rivais e não-

excludentes (portanto, em seu sentido econômico), via de regra, temos como principais 

objetivos da regulação a busca pela universalização e maior qualidade da oferta desses 

bens e serviços.  

Ultimando, em setores sujeitos a escassez, o objetivo da regulação é realizar o 

planejamento estratégico, racional e de longo prazo promovido pelo Estado no intuito de 

garantir que as gerações futuras possam usufruir das receitas desses recursos esgotáveis, 

que é um problema intergeracional104. Este é o caso do setor de energia não renovável em 

geral, e, para o que aqui nos interessa, da IPGN, em particular. Nesse mesmo diapasão, não 

                                                                                                                                                                                

aderirem às normas das bolsas de valores para o acesso a este mercado, tornaremos a encontrar um mercado 

competitivo, mas, desta vez, sem a assimetria de informações de antes. 

101  Ut ROBERT BALDWIN, MARTIN CAVE. Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice. New York: 

Oxford University Press, 1999. 

102  Bens públicos em sentido econômico. 

103  O pico do petróleo indica o esgotamento das reservas desse bem, sustentando que haverá um pico na taxa de 

produção do petróleo e, a partir desse pico, terá início um declínio gradual em razão do esgotamento das 

reservas mundiais. Esse pico foi primeiro previsto por M. KING HUBBERT, para quem a taxa de produção do 

petróleo tinha o formato de uma curva senoidal, onde há um início de produção ascendente, depois um platô 

quando a produção atinge seu ápice, para, em seguida, ir declinando. Esta é a chamada curva de Hubbert. 

104  O custo dos recursos esgotáveis para gerações futuras está expresso na renda de Hotteling, que é o custo 

oportunidade de extrair o recurso mineral hoje, em detrimento da disponibilidade para gerações futuras. 
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é despiciendo lembrar, que a depender dos objetivos da regulação, e esses objetivos, ut 

supra dixit, podem ser diversos para setores econômicos diferentes, sua configuração (da 

regulação) deverá adquirir uma miríade de contornos. Desta forma, não se pode falar de 

uma teoria da regulação, mas de teorias da regulação para setores econômicos 

específicos. Por esta razão, adota-se aqui a perspectiva da teoria de desenho de 

mecanismos, a qual, considerando, de um lado, objetivos pré-definidos, e de outro, a 

premissa de que os agentes econômicos são racionais e respondem a incentivos, procura 

construir regras de alocação de recurso para garantir que tais objetivos possam ser 

auferidos. 

 MARTINS
105, ao abordar a regulação no setor de hidrocarbonetos nacional, aventa as 

seguintes justificativas técnicas para sua regulação estatal: (i) ser essa indústria sujeita ao 

monopólio estatal da PETROBRAS106, (ii) por força das externalidades negativas, 

notadamente danos ambientais, causados por essa indústria, (iii) para garantir a 

disponibilidade e abastecimento nacionais (ou seja, segurança energética), visto ser o 

petróleo um recurso estratégico, (iv) para gerir as rendas advindas da exploração do 

petróleo nacional. A estes a autora acrescenta, por força da Emenda Constitucional Nº 9 de 

1995, a regulação visando criar mercado competitivo para o setor de hidrocarbonetos107, 

ocorrido quando o regime do monopólio estatal capitaneado pela PETROBRAS foi 

modificado, permitindo que outras empresas, estatais ou privadas, passassem a explorar 

economicamente, por meio de contrato com a União, as seguintes atividades ligadas à 

IPGN: (i) pesquisa e lavra de jazidas de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos 

fluidos, (ii) refino do petróleo, seja ele nacional ou estrangeiro, (iii) importação e 

exportação de petróleo e derivados, (iv) transporte marítimo do petróleo bruto ou derivados 

de origem nacional e transporte, via condutos, de petróleo bruto, derivados e gás natural. É 

o que dispõe a nova redação dada pela Emenda Constitucional Nº 9 ao artigo 177 da 

Constituição Federal, in verbis: 

Art. 177. (omissis) 

                                                           

105 Ut DANIELA COUTO MARTINS. A Regulação da Indústria do Petróleo: segundo o modelo constitucional 

brasileiro. Belo Horizonte, Fórum, 2006. 

106 De se ressaltar que MARTINS faz essa análise considerando o regime vigente antes da EC Nº 9/1995. 

107 Tenho advogado essa mesma função aplicada à regulação de mercados, qual seja, a definição de um tamanho 

ótimo de mercado. CAROLINA LEISTER. Bens Imateriais, Teoria dos Clubes e Análise Econômica do Direito. 

Economic Analysis of Law Review, 2 (1), 2011, p. 1-29. 
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§ 1º A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a 

realização das atividades previstas nos incisos I a IV deste artigo 

observadas as condições estabelecidas em lei (Redação dada pela 

Emenda Constitucional Nº 9, de 1995). 

  O marco regulatório encetado com a Emenda Constitucional Nº 9 e regulamentado 

na Lei Nº 9.478/1997 pressupõe ser da União a propriedade do petróleo enterrado ou a ser 

explorado, propriedade esta que se transfere para o particular mediante contrato de 

concessão108, no qual este angaria o direito de desenvolver toda a atividade de pesquisa, 

lavra, exploração e aproveitamento de petróleo e gás natural sob ônus e risco exclusivo do 

concessionário particular por um determinado período de tempo e sob os lindes territoriais 

fixados no contrato109, se obrigando o particular a compensar a União – pagando pelo 

direito de cessão os government-takes, quais sejam, bônus de assinatura, royalties, 

pagamentos especiais e pagamento por retenção da área –, pela exploração de um recurso 

natural exaurível, o petróleo110.  

Ressalte-se, preliminarmente, que a Lei do Petróleo (Lei Nº 9.478/1997) exaure 

toda a matéria atinente aos contratos de concessão para exploração e produção de 

hidrocarbonetos, sendo incabível a aplicação, para esses contratos, do regime geral da Lei 

de Concessões (Lei Nº 8.987/1994). O mesmo vale para a Lei de Licitações (Lei Nº 8.666 

                                                           

108 Acerca da inconstitucionalidade da Lei Nº 9.478/1997 abordada nas ADIs Nº 3.273-9/DF e Nº 3.366/DF 

trataremos mais adiante nesta tese, quando analisarmos o marco regulatório trazido pela EC Nº 9 e Lei Nº 

9.478/1997. 

109 O modelo de propriedade dos hidrocarbonetos vigente no ordenamento jurídico brasileiro em 1891, bem 

como no art. 526 do Código Civil de 1916, segundo SÁ RIBEIRO, pautou-se na proposta liberal norte-

americana, na qual é consagrado o modelo fundiário ou de acessão, segundo o qual vale a máxima romana 

cuius est solum ejus est usque ad coelum et ad ínferos (a propriedade do dono vai do céu ao inferno), ou seja, 

o proprietário do solo também tem a propriedade do subsolo. Este modelo dá origem ao problema do 

common pool, um bem que é rival, porém não excludente. Sob este regime, a propriedade do petróleo é de 

quem o explorar, criando um incentivo para que cada proprietário explore seu poço mais rápido relativamente 

ao seu vizinho (nesse sistema, vige a regra da captura). Inobstante, sendo o petróleo um recurso não 

renovável, esse modelo inviabiliza sua exploração no longo prazo e considerando as gerações futuras. No 

Brasil, esse problema foi equacionado com a adoção do sistema dominial ou regaliano, que vigeu na 

Constituição de 1924, durante o Império, e depois, a partir da Constituição de 1934 até hodiernamente, 

quando se passa a considerar a propriedade dos recursos minerais como distinta do solo e pertencente à 

União. (ut LUCAS ABREU BARROSO. Propriedade dos Recursos Minerais e Propriedade do Solo e do Subsolo 

no Ordenamento Jurídico Brasileiro. Texto Disponível em: http://www.estig.ipbeja.pt /~ac_direito/solo.pdf. 

Acesso em: 10 jun. 2015. Também em MARILDA ROSADO DE SÁ RIBEIRO. Direito do Petróleo. 3ª ed. revista, 

atual. e ampl. Rio de Janeiro, Renovar, 2014, p. 391-397). 

110 Conforme CARLOS JACQUES VIEIRA GOMES. O Marco Regulatório da Prospecção de Petróleo no Brasil: o 

regime de concessão e o contrato de partilha de produção. Texto para Discussão 55. Brasília, Centro de 

Estudos da Consultoria do Senado Federal, mar. 2009.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc09.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc09.htm#art1
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de 1993), segundo atesta SUNDFELD
111. Nada obstante, as descobertas de petróleo no pré-

sal brasileiro levaram ao fomento e à aprovação de novo marco regulatório para a IPGN 

(Lei Nº 12.351/2010, Lei Nº 12.304/2010 e Lei Nº 12.276/2010). Ao ensejo desse novo 

marco, para a exploração no pré-sal e outras áreas estratégicas (leia-se, ut supra dixit, de 

baixo risco exploratório), adotar-se-ão os contratos de partilha de produção. A nota 

caracterizadora desses contratos – e sua principal diferença relativamente aos contratos de 

concessão previstos no marco regulatório anterior – consiste na propriedade atribuída aos 

hidrocarbonetos, uma vez extraídos112.  

Aqui, mormente, a propriedade é partilhada entre União e particular contratado para 

desenvolver a atividade no segmento upstream no setor de hidrocarbonetos. Ou seja, 

descontado os custos incorridos pela contratada na atividade de exploração e produção do 

petróleo e gás, chamados custo em óleo (cost oil)113, o remanescente é partilhado entre a 

União e a contratada, esse último designado excedente em óleo (profit oil). O incentivo 

menor ao particular contratante, que não aufere a propriedade integral do produto extraído, 

como arrostado adrede, é contrabalançado pelo menor risco envolvido em sua 

exploração114. Como aditamento a esta nota caracterizadora, ressalte-se neste novo marco a 

criação de um instrumento jurídico, o Fundo Social, com vistas a vincular os recursos 

auferidos da exploração dos hidrocarbonetos a outros setores estratégicos possibilitando ao 

Estado granjear uma política industrial em prol do desenvolvimento, sob o viso de auferir 

eficiência alocativa, para além da eficiência distributiva (i.e., crescimento junto à redução 

da pobreza), consoante dicção da nova lei (Lei Nº 12.351/2010), in verbis: 

                                                           

111 Ut CARLOS ARI SUNDFELD. Regime Jurídico do Setor Petrolífero. In: Direito Administrativo Econômico. São 

Paulo, SBDP e Malheiros, 2006, p. 393. 

112 Ut BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. Contrato de Partilha de Produção. 

Disponível em: http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndespt/Galerias/Arquivos/ 

empresa/ pesquisa/chamada1/Relat_I-4de8.pdf. Acesso em: 08 ago. 2016. Ver também RICARDO FAGUNDES 

BASTOS, RICHARD ALMEIDA DE SENA. Uma Análise Comparativa entre os Modelos de Concessão e Partilha 

do Setor Petrolífero. Monografia de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia do Petróleo), Escola 

Politécnica, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010, p. 49. 

113 Consoante WATT NETO, a respeito do custo em óleo, in verbis: “É comum que seja estabelecido um cap 

(percentual máximo de recuperação) anual e que despesas gerais da atividade empresarial, como 

remuneração de diretoria, investimentos em publicidade etc. sejam excluídas da recuperação de custos” (ut 

ARTUR WATT NETO. Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Doutrina, Jurisprudência e Legislação. São 

Paulo, Editora Saraiva, 2014, p. 48). 

114 Leia-se aqui que por menor risco o setor tem entendido a maior probabilidade de se encontrar petróleo em 

grande quantidade nas áreas do pré-sal, quantidade esta que mais do que compensaria os custos de sua 

produção dado o preço atual dessa commodity mineral. Ver, e.g., PAULO CÉSAR RIBEIRO LIMA. Pré-sal: o 

novo marco legal e a capitalização da PETROBRAS. Rio de Janeiro, Synergia Editora, 2011. 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndespt/Galerias/Arquivos/%20empresa/%20pesquisa/chamada1/Relat_I-4de8.pdf
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndespt/Galerias/Arquivos/%20empresa/%20pesquisa/chamada1/Relat_I-4de8.pdf
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Art. 47. É criado o Fundo Social - FS, de natureza contábil e financeira, 

vinculado à Presidência da República, com a finalidade de constituir 

fonte de recursos para o desenvolvimento social e regional, na forma de 

programas e projetos nas áreas de combate à pobreza e de 

desenvolvimento: 

I - da educação; 

II - da cultura; 

III - do esporte; 

IV - da saúde pública; 

V - da ciência e tecnologia; 

VI - do meio ambiente; e  

VII - de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. 

Como veremos adiante, ao longo desta pesquisa, adotaremos aqui a tese segundo 

a qual esses modelos contratuais previstos para a IPGN, concessão ou partilha de 

produção, incorporam e determinam um específico regime de propriedade para o 

petróleo explorado, ou, por outras palavras, o contrato endogeneiza um regime de 

propriedade particular para os hidrocarbonetos, uma vez explorados. Neste particular, 

nossa tese não é senão a aplicação de uma analogia por nós explorada alhures e retirada da 

tese buchaniana segundo a qual o processo decisório endogeneiza o conjunto oportunidade 

formado pelas alternativas de escolha disponíveis115. 

 No que tange à coeva busca por segurança energética, ut supra dixit, as diferentes 

imputações de propriedade à commodity em apreço a partir dos dois tipos de contratos, 

concessão e partilha de produção, parecem determinar, outrossim, os prováveis 

participantes dos leilões. Em apertada síntese: os contratos endogeneizam os prováveis 

participantes em cada certame. Explico. No contrato de concessão, como adrede referido, o 

hidrocarboneto é de propriedade da União, enquanto enterrado. Uma vez explorado a partir 

desse contrato, sua propriedade é transferida integralmente ao contratado, que deve 

explorá-lo economicamente no mercado visando auferir maior lucro. Diversamente, no 

contrato de partilha de produção, a commodity explorada é dividida entre a União e a 

contratada. Nesse segundo modelo contratual, portanto, a União mantém o controle sobre 

parcela da produção in natura, podendo, ato contínuo, não somente garantir segurança 

energética para seu país, mas igualmente, possibilita ao governo organizar o controle de 

estoque do bem em apreço para auferir maiores logros no mercado, como faz a OPEP ao 

                                                           

115 Ut JAMES MCGILL BUCHANAN. Majoritarian Logic. Public Choice, 97, 1998, p. 13-21. CAROLINA LEISTER. 

Constitutional Process, Majority Rules and the Crisis in Bolivia. Buenos Aires, Argentina, Revista 

Instituciones, Ideas y Mercados, 47 (XXIV), Octubre-2007, p. 237-252. 
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controlar a produção de petróleo, e/ou intentar a promoção de sua política industrial para o 

país.  

 As potenciais contratadas que participam do leilão nessa modalidade contratual 

terão, de par a par, que abrir mão de parcela do recurso em favor da contratante estatal. 

Caso seu objetivo seja lucro, esta segunda modalidade talvez se torne menos atraente para 

a iniciativa privada, que perde o controle direto sobre parcela da produção. Em razão disto, 

menos empresas privadas deverão participar dos leilões que antecederão a celebração do 

contrato de partilha de produção. Na contramão, outras empresas estatais, também sob o 

viso da busca por segurança energética para seus países, e não mais o lucro, poderão 

exsurgir como interessadas em participar desses leilões. De plano, foi o que vimos 

acontecer no campo de Libra, como relatou a imprensa no ano de 2013. 

 

4 Contribuição original à Ciência Jurídica Brasileira e 
Metodologia 

A relevância deste trabalho sobrevém da aplicação de abordagens teóricas e dos 

modelos delas derivados, incluindo seu instrumental para a análise e comparação dos 

regimes jurídicos regulatórios, e, ipso facto, dos modelos contratuais e de propriedade 

desenhados pela Administração Pública para o setor de hidrocarbonetos, in casu, modelos 

de concessão e partilha de produção, defendendo, neste doutorado, a tese que milita em 

favor da mantença dos dois regimes jurídicos para a IPGN no ordenamento pátrio. O 

último regime jurídico, a partilha de produção, recentemente adotado pela Administração 

Pública ex vi, entre outras, a Lei Nº 12.351/2010, é ainda pouco explorado pela doutrina 

pátria ex vi sua recentidade. Em razão disto, as pesquisas que pretendem versar sobre o 

tema são, de per se, originais para a ciência jurídica brasileira, ex vi o caráter novidadeiro 

desse regime jurídico regulatório dentro de nossas fronteiras.  

Ainda, a originalidade deverá centrar-se nos instrumentos analíticos adotados para 

proceder a este exame. Em primeiro lugar, adota-se a perspectiva do modelo espacial do 

voto de BLACK e DOWNS para além do corolário da Social Choice na atribuição de 

conteúdo ao conceito de interesse público, superando, deste modo, o impasse para a 

construção de uma função de bem-estar social demonstrado: (i) a partir do paradoxo do 

voto recuperado por BLACK, tendo por base os estudos de CONDORCET e CAROLL, (ii) por 
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meio do teorema da impossibilidade geral de ARROW que generaliza o paradoxo para 

qualquer formato admitido por uma função de bem-estar social, produzindo toda uma nova 

linha de pesquisa na área da economia normativa (economia do bem-estar social).  

Sustentamos aqui que esta abordagem é apta para dotar de conteúdo empírico e 

operacionalizar a noção de interesse público, tão cara ao ramo do Direito Administrativo. 

Como demonstra OLSON
116, na composição do interesse público concorrem ao menos dois 

grupos, um grupo de pressão com interesses organizados, e outro grupo dotado de 

interesses difusos. Consonante OLSON, os primeiros, grupos de pressão, são dotados de 

maior coesão e poder para reivindicar seus interesses, suplantando os interesses dos 

últimos, grupos de interesses difusos, surgindo daí a função mediadora da Administração 

Pública no sentido de garantir que os interesses difusos possam, outrossim, ser levados em 

conta, permitindo que possam compor substancialmente o conteúdo da noção de interesse 

público, em particular por meio do desenho de mecanismos institucionais capazes de 

minimizar o comportamento de rent-seeking, central na teoria da captura117, 118, para além 

da democratização dos instrumentos de negociação e barganha envolvidos na formação do 

interesse público em casos concretos.  

Na mesma linha, ABRAMS e LEWIS, reúnem o modelo espacial do voto à teoria 

econômica da regulação procurando indicar que a captura é oportunizada por grupos de 

pressão cada vez menores, por decorrência do fato de serem maiores, para o grupo de 

interesse difuso, os custos para obter informação, além da dificuldade decorrente de sua 

maior heterogeneidade119. Em contrapartida, quanto menor o custo de obter informações 

sobre questões de regulação, e ainda, quanto maior a homogeneidade de interesse do grupo 

difuso, menos influencia os grupos de pressão têm sobre questões de regulação. Segundo 

sua abordagem, podemos compreender a dificuldade que tem sido para políticos de 

orientação liberal convencer a população sobre a privatização da PETROBRAS, pois o 

                                                           

116 Ut MANCUR OLSON. A Lógica da Ação Coletiva: Os Benefícios Públicos e uma Teoria dos Grupos Sociais. 

São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, 1999. 

117 Consoante ANNE OSBORN KRUEGER. The Political Economy of the Rent-Seeking Society. The American 

Economic Review, 64, 1974, p. 291-303. 

118 Ut GORDON TULLOCK. Rent-Seeking. New Palgrave Dictionary of Economics, 4, 1987, p. 147-149; GORDON 

TULLOCK. The Economics of Special Privilege and Rent-Seeking, Boston, & Dordrecht, Netherlands: Kluwer 

Academic Publishers, 1989. 
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grupo difuso, i.e., a população em geral, entende como um dogma a questão da 

privatização da PETROBRAS (posicionando-se contrariamente a ela), independente de sua 

heterogeneidade política em outras questões, de forma que o grupo liberal não consegue 

emplacar seu posicionamento favorável à privatização120. 

Em segundo lugar, lançar-se-á mão dos fundamentos e instrumental da Law & 

Economics. Nesse particular, adota-se a perspectiva que cada um dos modelos contratuais, 

concessão e partilha, embute e desenha um específico regime de propriedade para os 

hidrocarbonetos explorados121. Por sua vez, a compreensão do binômio contratos–direitos 

de propriedade será iluminada a partir da aproximação dos sistemas da civil law e common 

law que venho desenvolvendo a partir das perspectivas tanto de WINDSCHEID, ROGUIN e 

PLANIOL quanto de MURPHY E NAGEL
122, por mim interpretadas como tentativas de reduzir 

regimes de propriedade a uma perspectiva contratual123. Com base nesta perspectiva, 

construo uma metodologia capaz de representar esse binômio, os institutos jurídicos dos 

contratos e dos direitos de propriedade, em um espaço unidimensional, possibilitando o 

desenho de contratos/regimes de propriedade mais adaptados a determinados setores 

econômicos124. Alhures, tenho adotado esta perspectiva para abordar a regulação estatal 

                                                                                                                                                                                

119 Ut BURTON A. ABRAMS, KENNETH A. LEWIS. A median-voter model of economic regulation. Public Choice, 

52, 1987, p. 125-142. 

120 O posicionamento do novo presidente da PETROBRAS, PEDRO PARENTE, escolhido pelo governo interino de 

MICHEL TEMER aponta justamente nessa direção, quando afirma, ao ser entrevistado pela FOLHA DE SÃO 

PAULO, in verbis: “Não acho que a sociedade brasileira esteja madura para sequer discutir, isso sim é dogma, 

a privatização da PETROBRAS” (ut MARIA CRISTINA FRIAS. Colunista da Folha. VALDO CRUZ, NICOLA 

PAMPLONA. Em São Paulo. Única Alternativa descartada para Petrobras é privatização: presidente da 

empresa diz que não haverá “dogmas” na venda de ativos e admite controle compartilhado em subsidiárias. 

FOLHA DE SÃO PAULO. Entrevista da Segunda-feira: Pedro Parente. Segunda-feira, 18 jul. 2016, p. A-12). 

Não é por outra razão que posições como a de REINALDO AZEVEDO não parecem encontrar repercussão na 

população brasileira, ainda durante a vigência da Operação Lava-Jato (ut REINALDO AZEVEDO. Vendam a 

Petrobras e o resto! FOLHA DE SÃO PAULO. Poder. Sexta-feira, 17 jun. 2016, p. A-8). 

121 Por óbvio que falamos aqui do recurso desenterrado ou explorado, posto que o recurso enterrado pertence à 

União por disposição constitucional. 

122 Consoante LIAM MURPHY, THOMAS NAGEL. O Mito da Propriedade. São Paulo, Martins Fontes, 2006. 

123 A diferença é que, para os primeiros, a propriedade decorre de relações contratuais privadas, para MURPHY, 

NAGEL, a origem da propriedade depende do poder estatal, o que quer dizer, do contrato social. 

124 Ut CAROLINA LEISTER. Bens Imateriais, Teoria dos Clubes e Análise Econômica do Direito. Economic 

Analysis of Law Review, 2 (1), 2011, p. 1-29. 
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nos setores de mercado de capitais e inovação tecnológica125. Em particular aqui essa 

proposta possibilita representar os contratos de concessão e partilha como instrumentos 

que endogeneizam específicos regimes de propriedade para os hidrocarbonetos, uma vez 

explorados126. 

  

5 Objetivos 

Este trabalho se propõe a analisar comparativamente os fundamentos e 

consequências dos marcos regulatórios na IPGN previstos na Lei Nº 9.478/1997 e na Lei 

Nº 12.351/2010 sob perspectiva de seus respectivos: (i) regimes de direitos de propriedade 

sobre os hidrocarbonetos, (ii) contratos administrativos de concessão ou partilha de 

produção, (iii) mecanismo desenhado por cada um dos marcos regulatórios com vistas à 

destinação dos recursos auferidos na exploração, produção e distribuição de 

hidrocarbonetos (e.g., distribuição de royalties, destinação do bônus de assinatura, Fundo 

Social, etc.).  

Por fim, a partir da metodologia supra explicitada pretendemos nos avizinhar de 

uma definição de interesse público pautada nos critérios de eficiência alocativa e eficiência 

distributiva127, vetores da concepção econômica de desenvolvimento, que encontra assento 

constitucional em seu artigo 3º, que reza: 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais; 

                                                           

125 Ut CAROLINA LEISTER. Direito e Economia, Economia Constitucional/Escolha Publica e Constituição 

Econômica: Regulação do Mercado de Capitais e do Mercado de Inovação Tecnológica. Projeto de Pós-

Doutoramento desenvolvido no Departamento de Economia – Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade da Universidade de São Paulo, 2011.  

126 Por óbvio que sendo o ente público parte do contrato, liberdade maior terá este para desenhar regimes de 

propriedades variados. Explorei uma tal variação produzida a partir da Lei Municipal Nº 14.223/2006, 

conhecida como lei cidade limpa (ut CAROLINA LEISTER. Lei Cidade Limpa: redefinindo direitos de 

propriedade. Arcadas, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, p. 27, 31 maio 2012). Outro 

exemplo é o projeto de lei que visa alterar a Lei Nº 9.610/98, Lei de Direitos Autorais. Nesta, são 

decompostos, alterados e flexibilizados os direitos dos artistas, gravadoras e da população em geral. 

127 Cuja maximização, preceituamos aqui, pode ser maiormente obtida por combinações Estado – Mercado, antes 

que pela gerência do setor por apenas uma dessas instituições. 

javascript:exibir_pesquisa('./exibir_p.dados?f_pes_id=6601426&f_flag_busca=9&f_flag=0&f_age_id=5')
javascript:exibir_pesquisa('./exibir_p.dados?f_pes_id=6601426&f_flag_busca=9&f_flag=0&f_age_id=5')
javascript:exibir_pesquisa('./exibir_p.dados?f_pes_id=6601426&f_flag_busca=9&f_flag=0&f_age_id=5')
javascript:exibir_pesquisa('./exibir_p.dados?f_pes_id=6601426&f_flag_busca=9&f_flag=0&f_age_id=5')
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IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.  

Com foco nesses objetivos pretendemos demonstrar que o novo marco regulatório 

da IPGN realizará seu intento transformando recursos não renováveis (petróleo e gás 

natural) em recursos renováveis, in verbis128: 

Art. 47. É criado o Fundo Social – FS, de natureza contábil e financeira, 

vinculado à Presidência da República, com a finalidade de constituir 

fonte de recursos para o desenvolvimento social e regional, na forma de 

programas e projetos nas áreas de combate à pobreza e de 

desenvolvimento: 

I – da educação; 

II – da cultura; 

III – do esporte; 

IV – da saúde pública; 

V – da ciência e tecnologia; 

VI – do meio ambiente; e 

VII – de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. 

Maiormente, em razão da necessidade de compreender o novo marco regulatório, 

aquele estabelecido para o pré-sal e outras áreas estratégicas relativamente ao marco 

vigente desde 1997 com a Lei Nº 9.478/1997, assumimo-lo como dado em nossa pesquisa, 

i.e., como fato e objeto de decisão política tomada, e procuramos compreender, de um 

lado, sua consistência relativamente aos princípios constitucionais, não somente àqueles 

que fornecem o enquadre para o regime jurídico pátrio da IPGN, mas, igualmente, 

abraçando os objetivos fundamentais eleitos e previstos nas normas constitucionais como 

aqueles a serem cumpridos pela República Federativa do Brasil (exempli gratia, ut art. 3º 

da CF88), e, de outro, sua adequação à geopolítica e economia interna e internacional que 

tem elevado a indústria de energia, desde a Primeira Revolução Industrial, em meados do 

século XVIII, e, em particular, a IPGN, no século XIX com a Segunda Revolução 

Industrial, a fator chave na independência e desenvolvimento de um país, como 

denunciado em 1936 no Brasil pelo autor de O Escândalo do Petróleo: 

O caso do petróleo prende-se ao caso do petróleo em geral. Esse produto 

é o sangue da terra; é a alma da indústria moderna; é a eficiência do poder 

militar; é a soberania; é a dominação. Tê-lo, é ter o Sésamo abridor de 

                                                           

128 Ut FERNANDO ANTÔNIO SLAIBE POSTALI, MARISLEI NISHIJIMA, Distribuição das rendas do petróleo e 

indicadores de desenvolvimento municipal no Brasil nos anos 2000. Estudos Econômicos (USP. Impresso), 

41, p. 463-485, 2011; FERNANDO ANTÔNIO SLAIBE POSTALI. Renda Mineral, Divisão de Riscos e Benefícios 

Governamentais na Exploração de Petróleo no Brasil, Dissertação (Mestrado em Economia), Departamento 

de Economia, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2000.  
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todas as portas. Não tê-lo, é ser escravo. Daí a fúria moderna na luta pelo 

petróleo 129.  

Em nossa análise procuraremos compreender o que se pretende realizar em termos 

dos fins eleitos na Constituição130 e que não se traduz nem pode ser reduzido univocamente 

ao retorno ou satisfação financeira, este objetivo podendo ser alcançado dentro do modelo 

de concessão vigente131. Nosso argumento toma, outrossim, por analogia, a tradição da 

política de valorização do café retomada recentemente132, ainda que corrigindo seus erros 

do passado133. Por aqui, e segundo o método analítico de solução de problemas134, na 

construção teórica da representação do problema tomaremos, em nossa análise, o enquadre 

constitucional como nosso dado teórico, a economia e a geopolítica hodiernos como dados 

empíricos, e o novo marco como a hipótese-solução do problema de cumprir os fins eleitos 

pela Constituição Federal de 1988 (doravante CF88) como aqueles da República 

Federativa do Brasil, dadas as circunstâncias geopolíticas que elevaram o petróleo a 

recurso estratégico135, portanto, descaracterizando-o como simples commodity136, 137. A 

                                                           

129 Ut JOSÉ BENTO RENATO MONTEIRO LOBATO. O escândalo do petróleo. São Paulo, Companhia Editora 

Nacional, 1ª Edição, 1936, p. 07. 

130 Daí justificado o viés teórico da Law & Economics, notadamente sua metodologia de análise das 

consequências. Impende ressaltar, nada obstante, que um dos ramos do direito, in casu, o direito econômico, 

afeiçoou-se a esta análise das consequências das leis. Nada obstante, enquanto este último toma por foco em 

maior medida as consequências normativas das leis, a Law & Economics enfatiza suas consequências 

positivas. 

131 Segundo BASTOS e SENA, em análise comparativa dos modelos de concessão e partilha, não se justifica, em 

termos financeiros, a incorporação de novo marco regulatório para o pré-sal e outras áreas estratégicas, 

podendo, o modelo regulatório de concessão, por simples alteração da forma de cálculo nas participações 

especiais, promover o aumento da arrecadação do Estado neste setor de atividades, garantindo, mormente, a 

segurança jurídica e os investimentos na indústria petrolífera. Contrariando suas conclusões, nossa análise 

pretende demonstrar que o novo marco regulatório, à época daquela análise apenas constando como projeto 

de lei, justifica-se e pode ser explicado se adotarmos uma concepção menos reducionista que aquela em que 

se pautaram BASTOS e SENA, i.e., exclusivamente financeira, para defender o modelo de concessão (ut 

RICARDO FAGUNDES BASTOS, RICHARD ALMEIDA DE SENA. Uma Análise Comparativa entre os Modelos de 

Concessão e Partilha do Setor Petrolífero. Monografia de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia do 

Petróleo), Escola Politécnica, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010). 

132 Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2009-09-09/governo-investira-r-1-bilhao-na-formacao-

de-estoques-de-cafe. Acesso em: 07 abr. 2012. 

133 Vide Apêndice III. 

134 Ut JOSÉ RAYMUNDO NOVAES CHIAPPIN, Racionalidade, Decisão, Solução de Problemas e o Programa 

Racionalista. Ciência e Filosofia, 5, 1996, p. 155-219. 

135 Consoante, viz. CELSO A. MELLO. Algumas Considerações sobre o Petróleo e a Ordem Internacional. In: 

MARILDA ROSADO DE SÁ RIBEIRO (Org.). Estudos e pareceres – direito do petróleo e gás. Rio de Janeiro, 

Renovar, 2005, p. 29-33. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2009-09-09/governo-investira-r-1-bilhao-na-formacao-de-estoques-de-cafe
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2009-09-09/governo-investira-r-1-bilhao-na-formacao-de-estoques-de-cafe
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estratégia de solução, tomados os dados e a hipótese, é construir a demonstração que vai 

dos primeiros (dados teóricos e empíricos) à segunda (hipótese de solução), e, para tanto, 

lançaremos mão dos métodos fornecidos pela Law & Economics, i.e., a análise das 

consequências das leis, em particular suas consequências econômicas de longo prazo, 

procurando produzir Ciência do Direito, mas com um forte viés teórico pouco adotado nas 

análises jurídicas acerca do tema em apreço138.  

 

6 Relevância Da Pesquisa 

É cediça a importância geopolítica da garantia de controle e independência sobre os 

recursos energéticos para a soberania e desenvolvimento de um país, ut supra dixit, 

MONTEIRO LOBATO
139,

 
140. Quanto à importância econômica do petróleo, relativamente à 

matriz energética lato sensu, dois fatores (dentre tantos) são trazidos à colação, consoante 

SAUER: (i) sua escassez relativa e distribuição desigual pelo globo, permitindo a criação de 

um mercado de petróleo; (ii) o excedente de produção a um baixo custo que esta fonte 

energética dispõe sobre as demais141. Quanto ao primeiro, SAUER comenta haverem 

recursos energéticos mais abundantes e disponíveis que o petróleo no globo, e.g., o carvão, 

o urânio e a energia solar. Nada obstante, explica o professor: 

                                                                                                                                                                                

136 Consoante GILBERTO BERCOVICI. Direito Econômico do Petróleo e dos Recursos Minerais. São Paulo, 

Quartier Latin do Brasil, 2011. 

137 Ademais, nesse diapasão, vai longe o tempo em que o mercado de energia dependia apenas das decisões de 

mercado, tornando-se hodiernamente, uma questão política nacional de suma importância. 

138 Este viés inclui tanto a metodologia da Law & Economics quanto os recursos da abordagem analítica de 

solução de problemas. A este respeito consultar JOSÉ RAYMUNDO NOVAES CHIAPPIN, Racionalidade, 

Decisão, Solução de Problemas e o Programa Racionalista. Ciência e Filosofia, 5, 1996, p. 155-219. 

139 Ut JOSÉ BENTO RENATO MONTEIRO LOBATO. O escândalo do petróleo. São Paulo, Companhia Editora 

Nacional, 1ª Edição, 1936. 

140 A este respeito, impende salientar que se à época de LOBATO o raciocínio apontava já nessa direção no que 

tange aos recursos energéticos, o que não dizer das circunstâncias hodiernas, quando o aumento da escassez 

de recursos não apenas energéticos, mas de recursos naturais de modo mais amplo, tem sido razão para a 

nova onda de guerras que perturbam a ordem internacional. Sobre essa questão, consultar 

http://geopoliticadopetroleo.wordpress.com/category/guerras-por-petroleo/ e http://jornaldedebates.uol.com. 

br/debate/os-eua-exportam-democracia/artigo/guerra-petroleo/4662. 

141 Ut ILDO SAUER. Prefácio. In: PAULO CÉSAR RIBEIRO LIMA. Pré-Sal: o novo marco legal e a capitalização da 

PETROBRAS. Rio de Janeiro, Synergia, 2011, p. IX-XXVII.  

http://geopoliticadopetroleo.wordpress.com/category/guerras-por-petroleo/
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[...], em função do papel que o petróleo assumiu no sistema urbano-industrial que 

emergiu da Revolução Industrial, nenhum recurso energético natural contribuiu mais que 

ele para fazer a roda do consumo girar142. 

Assim sendo, a importância prevalecente do petróleo relativamente aos demais 

recursos energéticos nos parece ser não apenas uma decorrência da tecnologia mais 

desenvolvida em torno de seu processo de transformação energética (em um comparativo 

com a tecnologia pouco sofisticada adotada na transformação de outros recursos como a 

energia solar, esta última associada ao modelo rural-agrícola de produção, antes que o 

urbano-industrial do petróleo, como afirma SAUER), mas, outrossim, por força justamente 

de sua escassez e distribuição desigual, além da possibilidade de sua apropriação 

individualizada fazendo dele um bem privado (leia-se, bem privado em sentido econômico, 

i.e., bem rival e excludente), características que propiciaram a criação de um mercado para 

o petróleo, considerando-se a escassez e a individualização fatores chave para engendrar a 

criação de um mercado. Quanto ao segundo aspecto, o excedente de produção propiciado 

pelo petróleo, a razão custo/excedente de produção era, nos primórdios da indústria do 

petróleo, de 1/100 barris, hodiernamente, por força do aumento da escassez desse recurso 

energético, figurando como 1/30 barris143, levando ao aumento de seu preço e, por aí, ao 

aumento do incentivo para produzi-lo, ainda que sob condições de exploração menos 

auspiciosas, como aquelas prevalecentes em alto mar e em grandes profundidades, caso do 

pré-sal. 

 Nada obstante esses argumentos, o foco mais especioso acerca da relevância do 

estudo do novo marco regulatório recém aprovado para a E&P do petróleo no pré-sal e 

outras áreas consideradas estratégicas, cumpre destacar: (i) não apenas o montante das 

reservas nas jazidas recém-descobertas (e a serem descobertas) na plataforma continental 

brasileira, (ii) mas, também, a possibilidade ímpar de transformar um recurso não 

renovável em recurso renovável, i.e., propiciar, por meio do novo marco, a vinculação da 

riqueza extraída da E&P de petróleo ao cumprimento dos fins previstos nas normas 

objetivas contidas na CF88144.  

                                                           

142 Ut ILDO SAUER. Prefácio. In: PAULO CÉSAR RIBEIRO LIMA. Pré-Sal: o novo marco legal e a capitalização da 

PETROBRAS, cit. passim., 2011, p. xix. 

143 Ibidem, p. IX-XXVII. 

144 Se, como afirma SOUZA, o petróleo explica em grande medida porque os Estados Unidos se tornaram a maior 

potência mundial, e, de outro lado, porque a economia brasileira não floresceu no mesmo período, o 

otimismo gerado pela descoberta do pré-sal, e, em particular o montante de suas reservas, não parece sem 
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 Para tanto, o novo marco regulatório fundado no modelo de partilha de produção e 

no Fundo Social mostra-se ideal ao cumprimento desses objetivos, e isto por várias razões 

dentre as quais: (i) a relevância geopolítica e econômica adquirida pelos recursos 

energéticos, e dentre estes, com especial ênfase, o petróleo; (ii) porque permite ao governo 

auferir um maior controle de preço sobre esta riqueza valendo-se da experiência angariada 

da política de valorização do café calcada no controle de estoques e vazão do recurso no 

mercado controlando sua oferta, e ipso facto, um melhor preço145 (controle financeiro 

intertemporal ou de longo prazo) por meio da titularização de parte do petróleo explorado 

através do modelo de partilha de produção (excedente em óleo a ser partilhado entre União 

e contratada), e, como um sequitur, da possibilidade de fazer estoque146, afeto ao 

contingenciamento de sua receita por meio do Fundo Social147; (iii) porque o novo marco 

                                                                                                                                                                                

propósito, podendo, mesmo, levar o Brasil a tornar-se potência mundial no próximo século (ut ROBERTO 

GONÇALVES DE SOUZA. Petróleo: Histórias das Descobertas e o Potencial Brasileiro. Niterói, RJ, Muiraquitã, 

1997). 

145 Segundo CÂMARA, a política de preços adotada pela PETROBRAS nos últimos anos tem como premissa não 

repassar para o consumidor a volatilidade dos preços internacionais dos preços de petróleo e derivados no 

curto prazo. Teoricamente, os preços são reajustados quando o valor do produto no mercado internacional 

equilibra-se em determinado patamar (ut ERALDO CÂMARA. Preço do Petróleo e dos Derivados. In: ALLAN 

KARDEC DUAILIBE (org.). Combustíveis no Brasil: Desafios e Perspectivas. Rio de Janeiro, Synergia, Centro 

de Estudos de Energia e Desenvolvimento (CEEND), 2012, p. 275). Inobstante, pondera ele que nos períodos 

de preços baixos no mercado internacional é comum a PETROBRAS praticar preços altos no mercado 

interno com vistas a compensar suas perdas. 

146 Indícios dessa política de estoques podem ser encontrados cotidianamente na mídia, e.g., na recente notícia 

dada pela FOLHA DE SÃO PAULO de que a Unibraspe, empresa de armazenamento de combustível, pretende 

construir novas unidades de armazenamento no Rio Grande do Sul (Esteio) e São Paulo (Paulínia), com 

investimentos da ordem de 70 milhões de reais, em razão de pesquisas feitas por ela junto a PETROBRAS 

indicando demanda por esses centros de armazenamento (ut MARIA CRISTINA FRIAS. FOLHA DE SÃO PAULO. 

Petróleo Armazenado. B2-Mercado, Domingo, 08 jul. 2012. Disponível também em: http://isebvmf.com.br/ 

index.php?r=noticias/view&id=242466. Acesso em: 18 jun. 2015). 

147 Como afirmam BASTOS, SENA, em termos puramente financeiros não há grandes diferenças entre os modelos 

de concessão e partilha de produção na E&P do petróleo (ut RICARDO FAGUNDES BASTOS, RICHARD 

ALMEIDA DE SENA. Uma Análise Comparativa entre os Modelos de Concessão e Partilha do Setor 

Petrolífero. Monografia de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia do Petróleo), Escola Politécnica, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010). Nada obstante, segundo VIEGAS, o 

mecanismo de formação de preço desse recurso energético apresenta peculiaridades, divergindo amplamente 

na sua determinação de curto prazo, cujo determinante é a demanda QD e de longo prazo, quando o 

determinante de relevo passa a ser o custo, particularmente, consoante afirma SAUER, se atentarmos para a 

variação dos diferentes custos unitários de cada país para a produção do barril de petróleo (ut PAULO 

ROBERTO ALONSO VIEGAS. A Precificação do Barril Enterrado de Petróleo na Cessão de Direitos de 

Exploração destinada à PETROBRAS. Textos para Discussão Nº 78, Centro de Estudos da Consultoria do 

Senado, Out. 2010. Disponível em: http://www.senado.gov.br/senado/conleg/textos_discussao/TD78-

PauloViegas.pdf. Acesso em: 17 ago. 2014). 

 

 Em razão desta peculiaridade a questão da análise comparativa dos dois marcos regulatórios vigentes para a 

indústria de petróleo não se reduz a simples análise financeira, antes à análise financeira intertemporal que o 

http://isebvmf.com.br/%20index.php?r=noticias/view&id=242466
http://isebvmf.com.br/%20index.php?r=noticias/view&id=242466
http://www.senado.gov.br/senado/conleg/textos_discussao/TD78-PauloViegas.pdf
http://www.senado.gov.br/senado/conleg/textos_discussao/TD78-PauloViegas.pdf
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apresenta uma mecânica jurídica e econômica mais afeita à vinculação da receita auferida 

da E&P do petróleo à específica produção de uma utilidade pública, i.e., na melhoria das 

condições de vida e bem-estar da população de modo geral (controle social), ao criar um 

regime de controle dos dividendos da E&P do petróleo menos afeito ao comportamento de 

rent-seeking148, in casu, por meio da criação do Fundo Social relativamente ao modelo de 

concessão e pagamentos especiais aos entes públicos vigentes para as demais áreas que não 

as do pré-sal e outras consideradas estratégicas149. Esses aspectos serão explorados adiante 

quando tratarmos do novo marco regulatório. 

 Inobstante essas ilações, o tratamento do petróleo como recurso estratégico e 

escasso é controvertido entre os analistas do setor, sendo objeto de candentes debates. 

Nesse sentido, após sua alta de preço, que levou o barril a ultrapassar os U$ 100,00 o valor 

do barril tem recuado hodiernamente para aproximadamente U$ 30,00, passando o bem a 

aparentemente se comportar como mera commodity. Consoante o comportamento volátil 

do preço do barril de petróleo no mercado internacional, ora comportando-se como recurso 

estratégico, ora como commodity, novamente a tese aqui esposada mostra-se bastante 

apropriada para dar conta desse comportamento por meio da mantença dos dois regimes 

jurídicos no ordenamento pátrio, concessão e partilha de produção, disponibilizando à 

Administração Pública não um, mas um portfólio de contratos para o segmento upstream 

da IPGN, os quais ela poderá lançar mão estrategicamente para fazer frente às diferentes 

circunstâncias encontradas no mercado de hidrocarbonetos por meio da compatibilidade de 

incentivos, em particular as diversas alocações de risco, que esses dois diferentes contratos 

(dentre outros) e seus respectivos regimes jurídicos permitem ensejar. Por derradeiro, 

nossa tese é a pedra de toque para a construção da metodologia aqui desenvolvida e 

apresentada em capítulo vindouro. Antes, contudo, é conveniente traçarmos o panorama de 

nossa matriz energética ao longo dos séculos XX e XXI considerando tanto o peso relativo 

                                                                                                                                                                                

processo de formação de preço ínsito à indústria petrolífera propicia. É nesse diapasão que podemos afirmar 

que a riqueza não é o recurso auferido pela E&P do petróleo, a riqueza é o petróleo de per se. 

148 A este respeito consultar ANNE OSBORN KRUEGER. The Political Economy of the Rent-Seeking Society. The 

American Economic Review, 64, 1974, p. 291-303.; GORDON TULLOCK. Rent-Seeking. New Palgrave 

Dictionary of Economics, 4, 1987, p. 147-149; GORDON TULLOCK. The Economics of Special Privilege and 

Rent-Seeking, Boston, & Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1989. 

149 A estratégia do novo marco é construir uma apropriação mais inteligente do excedente de produção do 

petróleo por meio do controle de sua oferta via a apropriação in natura do bem petróleo, sendo este um dos 

traços marcantes do novo marco. O segundo traço diferenciador do novo marco é vincular o excedente 

amealhado daí a uma engenhosa mecânica que o atrela a uma política de longo prazo de transformação de um 

bem não renovável, o petróleo, em um bem renovável por meio do Fundo Social. 
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(e em escala sempre crescente) do petróleo na mesma quanto a interdependência entre as 

diferentes fontes que compõem essa matriz. 
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CAPÍTULO 02 – UM POUCO SOBRE A MATRIZ ENERGÉTICA 
BRASILEIRA NO SÉCULO XX E XXI 
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CAPÍTULO 02 – UM POUCO SOBRE A MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA NO SÉCULO XX 

E XXI  

Assumindo a tese de que as decisões envolvendo uma das fontes que compõem a matriz 

energética de um país dependem das decisões tomadas no âmbito das demais fontes 

da matriz energética, e, ainda, em direção contrária, que as decisões tomadas na 

esfera da matriz energética lato sensu de um país repercutem sobre as decisões 

tomadas no esteio de uma das fontes, esse capítulo tem por propósito apresentar a 

evolução da matriz energética brasileira construída ao longo do século XX e XXI, bem 

como suas repercussões na esfera da IPGN. 
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CAPÍTULO 02 – UM POUCO SOBRE A MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA 

NO SÉCULO XX E XXI  

1 Diversidade da Matriz Energética 
 

a esteira das discussões travadas neste trabalho, não é má economia 

consumirmos algum espaço nesta análise para tratar do desenvolvimento da 

matriz energética brasileira, mesmo porque preconizamos a tese segundo a qual 

as decisões envolvendo uma das fontes que compõem a matriz energética de um país 

hão de depender das decisões tomadas no âmbito das demais fontes da matriz 

energética. E, embasados na mesma lógica, que as decisões tomadas na esfera da 

matriz energética lato sensu de um país repercutem sobre as decisões tomadas no 

esteio de uma das fontes. Para tanto, nos apoiaremos maiormente na obra A Energia do 

Brasil, de LEITE
150, que trata da evolução da política energética brasileira construída ao 

longo do século XX e XXI. Nessa análise, cumpre ressaltar, em primeiro lugar, restar 

inconteste que o desenvolvimento do setor energético é matéria, não apenas de interesse do 

mercado, mas igualmente, matéria de cunho político, e ainda mais, questão de soberania 

nacional.  

 Em segundo lugar, se faz parte dos objetivos da República Federativa do Brasil a 

promoção do desenvolvimento nacional (ut art. 3º, II, CF88), não é de somenos 

importância a necessidade de dispor na mesma pauta política, simultaneamente à política 

de desenvolvimento, o impulso que o Estado deve conceder ao setor energético nacional, 

uma vez que este setor é propulsor capaz de capitanear todo o desenvolvimento do país151. 

Terceiro, é cediço que hodiernamente as empresas concorrem em âmbito global, de sorte 

que seus países de origem procuram criar condições favoráveis para que essas empresas 

possam se destacar no mercado mundial. Quarto, a distribuição desigual e a escassez 

relativa de parcela das fontes energéticas faz com que alguns países favoreçam suas 

empresas por meio do acesso fácil e seguro à energia, um dos principais insumos da cadeia 

produtiva, seja agropecuária, seja industrial. No que tange ao petróleo, o cenário não é 

                                                           

150 Consoante ANTÔNIO DIAS LEITE. A Energia do Brasil. Rio de Janeiro, Lexikon, 2014. 

151 Ut EVANDRO VIEIRA DE BARROS. A Matriz Energética Mundial e a Competitividade das Nações: Bases de 

uma Nova Geopolítica. ENGEVISTA, v. 9, n. 1, p. 47-56, jun. 2007. 

N 
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diferente; antes, por localizar-se na base de desenvolvimento da indústria moderna, e 

mormente, por ser o petróleo um recurso escasso não renovável, para além da entrada de 

dois grandes players mundiais, ambos consumidores de petróleo e gás, a China e a Índia, a 

competição internacional pelo acesso às reservas de petróleo e gás acirrou-se ao ponto de 

justificar guerras entre países produtores e países consumidores ou entre diferentes 

consumidores que concorrem pelas mesmas fontes. Como admoesta-nos BARROS, in 

verbis: “A competitividade no cenário mundial encontra-se mais acirrada quando a questão 

em pauta é relativa ao setor energético, em especial no setor petroquímico” 152. 
Uma das formas pelas quais os Estados consumidores têm buscado reduzir sua 

dependência dos Estados produtores de petróleo – parcela significativa destes sujeita a 

instabilidades institucionais políticas e sociais –, têm sido a busca pela diversificação de 

suas matrizes energéticas. No Brasil, por muito tempo privilegiou-se um modelo 

concentrador da matriz energética, com a perda da flexibilidade da oferta no caso de 

eventual falta desses energéticos. Consoante LIMA, in verbis: 

Estes efeitos foram fortemente sentidos quando da crise do petróleo, 

durante a qual a nossa excessiva dependência desse energético, em que o 

país era dependente em 91% e 90% em 1973 e 1979, respectivamente, 

associada a não percepção das disponibilidades regionais, acabou por 

imprimir efeitos dramáticos na economia nacional [...] Estes efeitos se 

fizeram sentir mais acentuadamente na balança comercial brasileira, onde 

a conta petróleo representava cerca de 10% das importações líquidas 

nacionais em 1973 com valor aproximado de 638 milhões de dólares, 

passando para valores superiores a 40% no período de 1980 a 1983, 

atingindo cifras superiores a 9,5 bilhões de dólares em alguns anos deste 

período. A partir desta constatação floresceu no País a filosofia da 

diversificação, calcada na regionalização e na substituição energética por 

recursos próprios, sob uma forte premissa de que o País poderia se 

desenvolver, apoiando-se, equitativamente, em várias fontes de energia, 

desde que detivesse a tecnologia necessária para os seus aproveitamentos 
153. 

A partir de então, o Brasil passou a seguir a tônica da diversificação de sua matriz 

energética. Conforme dados apresentados pelo Ministério de Minas e Energia, na década 

de 70, duas fontes de energia respondiam por 78% do consumo, o petróleo e a lenha. Em 

2005, 80,3% do consumo era garantido por quatro fontes energéticas, petróleo, lenha, 

energia hidráulica e cana, sendo projetado para 2030 que 84,6% do consumo seja garantido 

                                                           

152 Consoante EVANDRO VIEIRA DE BARROS. A Matriz Energética Mundial e a Competitividade das Nações: 

Bases de uma Nova Geopolítica. ENGEVISTA, v. 9, n. 1, p. 47-56, jun. 2007, p. 52. 



69 

 

por cinco fontes energéticas, além das já aventadas, também o gás e outros renováveis154. 

Nesse diapasão, a diversificação tende não apenas a dispersar o risco envolvido na oferta 

de energia proveniente de uma única fonte, mas ainda, como cada fonte de energia possui 

riscos que lhe são inerentes e que divergem dos riscos de outras fontes, uma forma de 

amortizar esses riscos consiste na diversificação da matriz energética. É esta estratégia que 

foi sendo adotada no Brasil ao longo do século XX e XXI, como rememora LEITE
155, 

também TOLMASQUIM, GUERREIRO e GORINI
156.  

Neste mister, se, verbi gratia, a oferta de energia eólica condiciona-se a variações 

anuais e sazonais, se a energia hidrelétrica se submete ao ciclo de chuvas e se o setor de 

óleo e gás tem seu fornecimento dependente de regiões de grande instabilidade política e 

social, a minimização da insegurança energética passa pela diversificação dessas fontes, de 

forma que um país nunca venha a depender exclusivamente de uma única fonte 

submetendo-se a riscos de natureza unívoca. No Brasil, a recente crise hídrica, de um lado, 

e a relativa dependência do país do setor hidrelétrico na produção de energia, de outro, 

poderiam ter levado o país à estagnação por carência do suprimento de energia para manter 

e desenvolver sua cadeia produtiva, o que ocorreu em alguma proporção na crise de 2001-

2002157.  

Sob essa perspectiva, por conseguinte, resta justificada a estratégia de 

diversificação energética na política energética de um país, além de justificarem, 

                                                                                                                                                                                

153 Ut JOSÉ OSMÁRIO VIEIRA LIMA. Programa Nuclear Brasileiro: Energia no Brasil. Comissão Nacional de 

Energia Nuclear. Rio de Janeiro, out. 1988. 

154 Ut, verbi gratia, BRASIL. MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Matriz Energética Nacional 2030. 2007. 

Disponível em: http://www.mme.gov.br/spe/galerias/arquivos/Publicacoes/matriz_energetica_nacional_ 

2030/MatrizEnergeticaNacional2030.pdf. Acesso em: 10 ago. 2016. 

155 Ut ANTÔNIO DIAS LEITE. A Energia do Brasil. Rio de Janeiro, Lexikon, 2014. 

156 Ut MAURÍCIO TIOLMNO TOLMASQUIM, et. Alia. Matriz energética brasileira: uma prospectiva. Novos estud. - 

CEBRAP, São Paulo, n. 79, Nov. 2007, p. 47-69. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php? 

script=sci_arttext&pid=S0101-33002007000300003&lng=em&nrm=iso. Acesso em: 10 ago. 2016. 

157 No Brasil, a crise hídrica de 2014-2015 nas regiões Sul e Sudeste do país não ocasionou um tal quadro por 

força da operação das termelétricas, que atuam, na matriz energética brasileira, como fonte complementar à 

hidrelétrica, sendo ligadas apenas nos períodos de escassez hídrica, e, ainda, graças à interligação das redes 

de transmissão, que possibilita deslocar a energia de uma região para outra (ut CIDA DE OLIVEIRA. Operação 

de termelétricas evita que crise hídrica leve a apagão. Blecaute de ontem, causado pela sobrecarga no 

sistema, poderia ser um apagão de grandes proporções sem as termelétricas e redes de transmissão de energia 

entre as regiões brasileiras. 20/01/2015. Disponível em: http://www.redebrasilatual. 

com.br/economia/2015/01/investimentos-federais-reduzem-chances-de-apagao-devido-a-crise-hidrica-2094. 

html. Acesso em: 09 mar. 2016). 

http://www.mme.gov.br/spe/galerias/arquivos/Publicacoes/matriz_energetica_nacional_2030/MatrizEnergeticaNacional2030.pdf
http://www.mme.gov.br/spe/galerias/arquivos/Publicacoes/matriz_energetica_nacional_2030/MatrizEnergeticaNacional2030.pdf
http://www.mme.gov.br/spe/galerias/arquivos/Publicacoes/matriz_energetica_nacional_2030/MatrizEnergeticaNacional2030.pdf
http://www.mme.gov.br/spe/galerias/arquivos/Publicacoes/matriz_energetica_nacional_2030/MatrizEnergeticaNacional2030.pdf
http://www.mme.gov.br/spe/galerias/arquivos/Publicacoes/matriz_energetica_nacional_2030/MatrizEnergeticaNacional2030.pdf
http://www.mme.gov.br/spe/galerias/arquivos/Publicacoes/matriz_energetica_nacional_2030/MatrizEnergeticaNacional2030.pdf
http://www.mme.gov.br/spe/galerias/arquivos/Publicacoes/matriz_energetica_nacional_2030/MatrizEnergeticaNacional2030.pdf
http://www.mme.gov.br/spe/galerias/arquivos/Publicacoes/matriz_energetica_nacional_2030/MatrizEnergeticaNacional2030.pdf
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http://www.mme.gov.br/spe/galerias/arquivos/Publicacoes/matriz_energetica_nacional_2030/MatrizEnergeticaNacional2030.pdf
http://www.mme.gov.br/spe/galerias/arquivos/Publicacoes/matriz_energetica_nacional_2030/MatrizEnergeticaNacional2030.pdf
http://www.mme.gov.br/spe/galerias/arquivos/Publicacoes/matriz_energetica_nacional_2030/MatrizEnergeticaNacional2030.pdf
http://www.mme.gov.br/spe/galerias/arquivos/Publicacoes/matriz_energetica_nacional_2030/MatrizEnergeticaNacional2030.pdf
http://www.mme.gov.br/spe/galerias/arquivos/Publicacoes/matriz_energetica_nacional_2030/MatrizEnergeticaNacional2030.pdf
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igualmente, a busca por constantes investimentos no intuito de evitar o desperdício158, 

incrementar eficiência na produção e uso dos recursos energéticos, etc. Se, em particular, o 

desenvolvimento da cadeia produtiva é capitaneado pelo Estado, como o é no caso 

brasileiro159, necessário se faz a adoção de ações públicas no âmbito da política energética 

voltadas à pesquisa e desenvolvimento de novas fontes, bem como na destinação de 

investimentos em prol da diversificação da matriz energética. 

 

2 Desenvolvimento da Matriz Energética Brasileira 

2.1 Fontes Energéticas no Brasil do Século XIX e Início do Século XX 

Sobre o paulatino desenvolvimento de nossa matriz energética, o panorama a seguir 

é um escólio do relato de LEITE
160. Precipuamente, comenta o autor, a derrubada das 

florestas no país no intuito de abrir novas frentes agrícolas viabilizou a produção e oferta 

de lenha, tornada fonte energética dominante no país ao longo do século XIX, tanto na 

insipiente atividade produtiva quanto para o suprimento residencial. A carência de carvão 

mineral, além de sua difícil extração em território nacional, restringindo-se à região sul, 

oportunizou a mantença da lenha como principal recurso energético utilizado no país. 

Graças ao grande número de florestas no país, a madeira manteve-se como recurso 

energético abundante. Segundo BRITO, apenas a partir de 1970 ela deixa de ser a principal 

fonte energética na matriz brasileira, conforme sua dicção, in verbis: 

Faz relativamente pouco tempo que a madeira deixou de ser a principal 

fonte de energia primária em nosso país, quando, no século passado, ou 

mais exatamente durante a década de 1970, ela foi suplantada pelo 

petróleo e, em seguida, pela hidreletricidade. A participação da madeira 

no balanço energético brasileiro veio decrescendo ao longo do tempo, 

sobretudo porque houve um incentivo maior para o uso de derivados de 

                                                           

158 Malgrado, comentam JOSÉ GOLDEMBERG e OSWALDO LUCON, que um país como o Brasil, onde o 

desenvolvimento ainda requer o aumento do consumo energético per capita, essas medidas de evitação do 

desperdício tem menos impacto do que nos países desenvolvidos (ut JOSÉ GOLDEMBERG, OSWALDO LUCON. 

Energia e Meio Ambiente no Brasil. Estudos Avançados, 21 (59), 2007, p. 01-20). 

159  A este respeito consultar, verbi gratia, ALDO MUSACCHIO, SÉRGIO G. LAZZARINI. Reinventando o 

Capitalismo de Estado. O Leviatã nos Negócios: Brasil e outros países. São Paulo, Portfolio-Penguin, 2015. 

160 Ut ANTÔNIO DIAS LEITE. A Energia do Brasil. Rio de Janeiro, Lexikon, 2014. 



71 

 

petróleo e hidreletricidade, para atendimento das novas demandas 

energéticas 161. 

O desenvolvimento de alguma atividade industrial no país deu-se a partir da 

segunda metade do século XIX, levando o país a introduzir em sua matriz energética o 

carvão mineral importado, utilizada para o transporte, bem como o gás, destinado à 

iluminação pública e posteriormente substituído pela energia elétrica produzida pela usina 

térmica de Campos, no Rio de Janeiro e pela usina hidrelétrica de Marmelos, em Minas 

Gerais, além do querosene importado para iluminação e o gás para o uso doméstico.  

Nesse período, preconiza LEITE, em razão da ainda insipiente atividade industrial e 

da agenda neoliberal que perdurou na transição do Império para a República, não havia 

pressão nem incentivo para a construção de uma política energética para o país. Quanto aos 

recursos minerais, as disposições constitucionais da Primeira Constituição da República 

não fomentavam sua exploração, ao franquear o domínio sobre os recursos minerais ao 

proprietário do solo (regime de acessão) em substituição ao regime regaliano vigente no 

Brasil Império, que atribuía a propriedade dos recursos minerais à Coroa, bem como da 

atribuição da propriedade das terras devolutas aos estados-membros em detrimento do 

poder central. Por conseguinte, ao longo do século XIX a matriz energética brasileira 

resumia-se, em grande medida, à prevalência da lenha e a poucos empreendimentos 

hidrelétricos dentro do país, além da importação de carvão mineral, gás e querosene. Ut 

supra, o país não se mostrou rico em reservas de carvão mineral, salvo na região sul162 para 

suprir suas próprias necessidades, sem qualquer escala e sempre por meio de empresas 

privadas. 

Na retrospectiva apresentada por LEITE, no início do século XX, começam a 

despontar algumas iniciativas no âmbito da energia elétrica, primeiro por empresas 

privadas nos grandes centros de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e, 

posteriormente, por empresários estrangeiros, levando à criação da Light, que inicia suas 

atividades em São Paulo e Rio de Janeiro. De toda sorte, como comentam GOMES e 

VIEIRA, os primórdios da energia elétrica no Brasil decorreram de iniciativas desenvolvidas 

                                                           

161 Ut JOSÉ OTÁVIO BRITO. O uso energético da madeira. Estudos Avançados, 21 (59), 2007, p. 185-193. 

162 Ut ROBERTO FERRARI BORBA. Carvão Mineral. Balanço Mineral Brasileiro. DNPM, Brasília, 2001. 
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apenas pelo setor privado, e maiormente por capital estrangeiro163. Nesse particular, as 

iniciativas mais localizadas sofrem um rápido processo de incorporação por empresas 

maiores, como adverte LEITE, in verbis: 

Logo se verificou que era conveniente organizar empresas de maior porte 

e abrangência territorial. Resultou daí um movimento de fusões e 

incorporações que seria reforçado na década de 1920 164. 

Nesse período, e até 1915, o consumo do petróleo é aumentado em até quatro 

vezes, mas pouco é feito no intuito de fomentar a sondagem em território nacional, 

havendo necessidade de importação do petróleo e seus derivados. Tomando-se por base 

esse panorama, aos poucos a lenha e o carvão mineral importado cedem espaço para os 

derivados de petróleo, que são importados, e a energia hidráulica, cujo empreendimento se 

dá em solo nacional, mas ainda capitaneado pela iniciativa privada, notadamente, ut supra 

dixit, por empresários estrangeiros. 

 

3 Novas Fontes Energéticas no Brasil do Século XX 

3.1 Energia e Iniciativa Privada 

Com a Primeira Guerra Mundial surgem dificuldades para a importação, e a saída é 

fomentar a indústria nacional, cujas fontes de energia passaram a ser o petróleo importado, 

sendo retomada ainda a lenha. Nesse período começam a surgir as primeiras preocupações 

envolvendo a necessidade de desenvolver, em âmbito nacional, uma política energética 

pautada na tese nacionalista da intervenção estatal, posto que a iniciativa privada não fora 

bem-sucedida no desenvolvimento de empreendimentos capazes de universalizar a oferta 

energética e integrar o país, sendo suas iniciativas restringidas apenas aos grandes centros 

capazes de gerar lucro aos empreendimentos privados, diagnóstico esse que se verifica 

sobretudo no setor de energia elétrica, consoante ARAÚJO
165. Embora no setor de carvão 

mineral algumas pesquisas tivessem sido realizadas entre 1920 e 1922, os resultados foram 

pouco animadores.  

                                                           

163 Ut JOÃO PAULO POMBEIRO GOMES, MARCELO MILANO FALCÃO VIEIRA. O campo da energia elétrica no 

Brasil de 1880 a 2002. Revista de Administração Pública, 43 (2), mar-abr. 2009, p. 295-321. 

164 Ut ANTÔNIO DIAS LEITE. A Energia do Brasil. Rio de Janeiro, Lexikon, 2014, p. 60. 

165 Ut HILDETE PEREIRA DE MELO ARAÚJO. O Setor de Energia Elétrica e A Evolução Recente do Capitalismo no 

Brasil. Tese (Mestrado), COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, 1979. 
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No setor de minérios e petróleo, o regime de acessão, adverte-nos tanto LEITE
166 

quanto CALÓGERAS
167, foi fator de atraso no desenvolvimento de pesquisas, tendo sido 

corrigido somente na Constituição de 1934, quando a legislação passa a separar a 

propriedade das riquezas do subsolo e as quedas d’água da propriedade do solo, adotando-

se, finalmente, o regime dominial. Para além do regime de acessão que se constituiu em 

fator obstaculizante ao fomento das pesquisas nesse setor, no que tange às ínfimas 

pesquisas já produzidas, verificam-se duas posições contrárias: de um lado, a produção do 

Relatório WHITE, publicado em 1908, cujos estudos geológicos não se mostravam 

alentadores no que tange à presença de petróleo na região Sul do país, de outro, o geólogo 

EUZÉBIO DE OLIVEIRA, cujas pesquisas pareciam contrariar o Relatório WHITE
168 e viam 

como promissoras as possibilidades de se encontrar petróleo no país169. Inobstante, esses 

estudos tiveram poucos resultados práticos, salvo pela elaboração de um projeto de lei 

específico para o petróleo encaminhado em 1927, mas que não avançou. 

 

3.2 Energia e Governo Vargas 

A literatura reputa ser o turning point que enterra a política liberal a Revolução de 

1930170. O setor energético, bem como o planejamento da atividade econômica passa a ser 

gestado pelo setor público, em particular, com a Constituição de 1937, no âmbito do 

Conselho Federal de Comércio Exterior (doravante CFCE), tido na literatura como um 

órgão com aspirações de empreender o planejamento global da economia do país171. 

Inobstante, como comenta LEITE, in verbis: “Tratava-se, à época, de regular e controlar as 

                                                           

166 Consoante ANTÔNIO DIAS LEITE. A Energia do Brasil. Rio de Janeiro, Lexikon, 2014. 

167 JOÃO PANDIÁ CALÓGERAS. As Minas do Brasil e sua Legislação. Volumes I, II e III. Rio de Janeiro, Imprensa 

Nacional, 1904. 

168 Consoante relato de ACYR ÁVILA DA LUZ. Uma síntese da exploração do petróleo no Brasil. Florianópolis, 

Editora Insular, 2015. 

169 Ut JAMIL MOYSÉS FILHO. Gestão pela Qualidade Total no Serviço de Recursos 

Humanos da Petrobrás: Uma Avaliação de sua Implantação. Dissertação (Mestrado em Administração 

Pública), Escola Brasileira de Administração Pública, Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, 1997. 

170 Ver, exempli gratia, DULCE CHAVES PANDOLFI, MÁRIO GRYNSZPAN. Da Revolução de 30 ao Golpe de 37: a 

depuração das elites. Revista de Sociologia e Política. Nº 09, dez. 1997, p. 07-23. 
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atividades privadas que atuassem nessas áreas [exploração de recursos minerais e petróleo]. A ação 

direta do Estado, como agente econômico, só viria mais tarde” 172.  

Nessa década e até 1945, verifica-se o crescimento da energia hidrelétrica, além do 

aumento da importação de petróleo, fontes que passam a tomar corpo em nossa matriz 

energética, malgrado, ainda nesta época, ter sido mantida a posição dominante do carvão 

vegetal. No âmbito da energia elétrica, a aprovação do Código de Águas em 1934 (Decreto 

Nº 24.643/1934) federalizou o aproveitamento das quedas d’água, cuja utilização passaria 

a depender de concessão federal.  

Nesse decreto, igualmente, o modelo tarifário vigente até então passou a ser objeto 

de disputa entre concedente e concessionárias, de modo a levar à sua depreciação (das 

tarifas) o que, ipso facto, ocasionou a queda no ritmo do crescimento do setor hidrelétrico, 

ao passo que a demanda só fazia crescer, posto que até ali vigorava a liberdade tarifária, 

permitindo às concessionárias indexar suas tarifas em equivalência ao ouro (cláusula de 

ouro), mas que, com o Código, passou a vincular as tarifas de energia elétrica ao custo do 

investimento, desvalorização e uma taxa razoável de retorno, desestimulando os 

investimentos, conforme preleciona CARÇÃO
173. O crescimento da demanda pressionou o 

governo, levando-o a promover tentativas de remoção de obstáculos legais à expansão de 

serviços durante o Estado Novo, sem, contudo, alterar as tarifas, que se mantiveram 

congeladas até 1945. Consoante BAER e MCDONALD, tendo sido reduzidos os 

investimentos, o Brasil passa a sofrer de circunstâncias de escassez de energia elétrica, 

circunstâncias essas que se agravam ocasionando o racionamento entre as décadas de 30 e 

40174. Nesse período surgiram apenas tentativas isoladas, no âmbito dos Estados, no 

sentido de sanar problemas locais de escassez de energia elétrica. 

No que tange ao setor petrolífero, na década de 30 os estudos geológicos eram 

insipientes, tanto aqueles realizados pelo setor público quanto os empreendidos conduzidos 

                                                                                                                                                                                

171 Ut MIRCEA BUESCU. O Conselho Federal de Comércio Exterior. Revista de Informação Legislativa. Vol. 21, 

n. 84, out./dez. 1984, p. 261-266. 

172 Ut ANTÔNIO DIAS LEITE. A Energia do Brasil. Rio de Janeiro, Lexikon, 2014, p. 75. 

173 Ut JOÃO FRANCISCO DE CASTRO CARÇÃO. Tarifas de Energia Elétrica no Brasil. Dissertação (Mestrado em 

Engenharia), Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 
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pelo setor privado. Malgrado, foi nessa mesma década que o petróleo passou a ser 

produzido no país, principiando-se pela região de Lobato. Após a Constituição de 1937 foi 

elaborado novo capítulo ao Código de Minas – que tinha caráter nacionalista, embora não 

fosse estatizante, segundo LEITE
175

 –, e dispunha que a concessão e a fiscalização da 

pesquisa e lavra de petróleo deveriam ser empreendidas por brasileiros ou empresas 

constituídas por brasileiros, consoante comenta ESPINOLA
176.  

Em 1938 as atividades relativas ao petróleo passaram a ser consideradas de 

utilidade pública, devendo coordená-las o recém-criado Conselho Nacional de Petróleo 

(doravante CNP), que possuía uma série de atribuições, dentre as quais, a equalização dos 

preços dos derivados do petróleo em território nacional, a execução da pesquisa geológica,  

a operação das unidades industriais de refino de petróleo, etc. Nesse particular, DIAS e 

QUAGLINO comentam que o rol de suas atribuições foi se diversificando, sem que sua 

estrutura pudesse dar conta dessa miríade de funções177. Ainda, como salienta LEITE, o 

órgão não possuía fontes de custeio que permitissem o pleno desenvolvimento dessas 

tarefas178. 

Segundo BARROS, o general JÚLIO CAETANO HORTA BARBOSA, primeiro presidente 

da CNP, tinha como posição: a condenação ao regime de concessões, posto entender que, 

como recursos naturais finitos, a concessão ensejava alienação do recurso, e não o seu 

arrendamento; defendia a integração vertical dos segmentos do setor de petróleo, 

sustentando que os segmentos lucrativos pudessem financiar aqueles envolvendo maior 

risco, caso da pesquisa, advogando, pois pela indissociabilidade entre seus segmentos179. 

De toda sorte, consoante comenta LEITE, o general parecia condenar o lucro na atividade 

                                                                                                                                                                                

174 Ut WERNER BAER, CURT MCDONALD. Um Retorno ao Passado?  A Privatização de Empresas de Serviços 

Públicos no Brasil: o caso do setor de energia elétrica. Planejamento e Políticas Públicas, Nº 16, 1997, p. 05-

38. 

175 Ut ANTÔNIO DIAS LEITE. A Energia do Brasil. Rio de Janeiro, Lexikon, 2014. 

176 Consoante AÏDA ESPINOLA. Ouro Negro – petróleo no Brasil: pesquisa em terra, na plataforma continental e 

em águas profundas. Rio de Janeiro, Interciência, 2013. 

177 Ut JOSÉ LUCIANO DE MATTOS DIAS, MARIA ANA QUAGLINO. A questão do petróleo no Brasil: uma história da 

Petrobrás. Rio de Janeiro, Ed. Fundação Getúlio Vargas, 1993. 

178 Ut ANTÔNIO DIAS LEITE, opus citatum. 
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do petróleo, de modo que sua equação deveria tornar escassos os investimentos nos 

segmentos de risco180. Inobstante o posicionamento de LEITE, relata ESPINOLA que entre 

1938 e 1951 o CNP chegou a perfurar 238 poços na Bahia, dentre os quais 137 produziram 

petróleo, 22 gás, sendo 57 secos, 19 estratigráficos e três foram esgotados nesse período181. 

Em 1943, quando assume a presidência do CNP o coronel JOÃO CARLOS BARRETO, 

a posição do órgão modifica-se, mostrando-se mais favorável aos investimentos privados 

para capitanear o setor, consoante DIAS e QUAGLINO
182. Ainda, conforme LIMA e LEME, é 

durante o mesmo governo GETÚLIO VARGAS, que renasce também o interesse pela 

produção do carvão mineral nacional, bem como pelo desenvolvimento da siderurgia183. 

Quanto ao uso do álcool oriundo da cana-de-açúcar, sua produção inicialmente destinava-

se à mistura com a gasolina automotiva (álcool anidro), e embora não tivesse 

representatividade no consumo nacional, possibilitou o ganho de experiência no seu uso. 

Para GETÚLIO VARGAS, segundo LIMA e LEME, o petróleo, o carvão e o álcool-motor 

trariam a independência do país, propiciando nossa segurança energética184. 

No período seguinte, com o fim da II Guerra Mundial, o lançamento da bomba 

atômica conduziu a uma revolução no setor energético. Durante o governo de EURICO 

DUTRA, segundo LEITE, procurou-se passar de uma análise setorial para um planejamento 

econômico global185. Com o retorno de GETÚLIO VARGAS, o setor de energia elétrica 

passou a adotar objetivos mais pragmáticos, conjugando viabilidade técnica com 

exequibilidade econômico-financeira. No setor de energia elétrica, o governo federal 

procurou criar a oferta de energia a uma região ainda pouco atendida, o Nordeste, a partir 

                                                                                                                                                                                

179 Ut LUITGARDE OLIVEIRA CAVALCANTE BARROS. Memória, História do Nacionalismo: território, povo e 

cultura – Nelson Werneck Sodré e a criação da Petrobrás. ANPUH – XXIV SIMPÓSIO NACIONAL DE 

HISTÓRIA, São Leopoldo, 2007. 

180 Consoante ANTÔNIO DIAS LEITE. A Energia do Brasil. Rio de Janeiro, Lexikon, 2014. 

181 Ut AÏDA ESPINOLA. Ouro Negro – petróleo no Brasil: pesquisa em terra, na plataforma continental e em águas 

profundas. Rio de Janeiro, Interciência, 2013, p. 17.  

182 Ut JOSÉ LUCIANO DE MATTOS DIAS, MARIA ANA QUAGLINO. A questão do petróleo no Brasil: uma história da 

Petrobrás. Rio de Janeiro, Ed. Fundação Getúlio Vargas, 1993. 

183 Ut JOSÉ LUIZ LIMA, MARIA INÊS PERRONE LEME. Aspectos da Evolução Institucional do Setor Energético no 

Brasil: 1930-1964. Estudos Econômicos. Número Especial 23-34, Set. 1981, p. 23-34. 

184 Ibidem, p. 26.  

185 ANTÔNIO DIAS LEITE, opus citatum. 
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da criação da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (doravante CHESF), cujo 

propósito era oferecer energia barata. A saga envolvendo a CHESF é apresentada por 

OLIVEIRA, que indica que sua criação vinha na contramão da política energética 

desenvolvida até então no país, cuja definição da oferta e demanda permanecia maiormente 

nas mãos das forças de mercado e possuía cunho descentralizado, adotando o Estado 

postura meramente regulatória, mas cunha involução, no setor elétrico, segundo ela, dá-se 

com a elaboração do Código de Águas (Decreto Nº 26.234/1934)186. Sobre esse período e 

essa tendência expressa no Código de Águas, preleciona CARNEIRO, in verbis: 

A percepção da importância estratégica da eletricidade na dinâmica dos 

processos sociais e produtivos das sociedades contemporâneas leva à 

atribuição de precedência aos interesses nacionais sobre interesses 

regionais e locais no tocante ao disciplinamento de sua produção e 

distribuição, reforçando a subsunção dos interesses econômicos dos 

agentes atuantes na área a considerações de interesse coletivo. Vale dizer, 

impõe uma reconfiguração na dinâmica de funcionamento do sistema, 

descolando-o de condicionantes e variáveis locais e regionais para atrelá-

lo a condicionantes e variáveis de âmbito nacional, tornando-o, ao mesmo 

tempo, mais permeável à injunção da política pública. Isto envolve a 

ampliação da capacidade de coordenação e comando do Estado na área, 

de um lado, e a redefinição dos parâmetros balizadores da prestação dos 

serviços de eletricidade, de outro 187. 

De toda sorte, ainda descentralizado, em âmbito local o setor elétrico se 

desenvolveu de distintas formas. LEITE aponta para duas tendências. A primeira esboçada 

no governo de Minas Gerais, que, em 1949, elabora legislação permitindo a criação de 

sociedades de economia mista no setor elétrico para alavancar o setor industrial e a 

agroindústria local, portanto, em incorrendo na parceria entre os setores público e privado. 

A segunda, adotando posição mais estatalista é adotada pelo Rio Grande do Sul, onde o 

setor elétrico foi definido como serviço público, e a Companhia Estadual de Energia 

Elétrica (doravante CEEE), que o prestava manteve-se dentro da estrutura da 

Administração Pública, não se constituindo como empresa, e desenvolvendo suas 

atividades sob os auspícios do orçamento do Estado, mantendo-se com dificuldade sob a 

perspectiva econômico-financeira.  

                                                           

186 Ut REZILDA RODRIGUES OLIVEIRA. A Saga dos Pioneiros da CHESF. Organizações & Sociedade. Vol. 08, nº 

20, 2001. 

187 Ut RICARDO CARNEIRO. Estado, mercado e o desenvolvimento do setor elétrico brasileiro. Tese (Doutorado 

em Ciências Humanas – Sociologia e Política), Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade 

Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2000, p. 131. 
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Em São Paulo, por sua vez, desenvolveu-se um plano misto de eletrificação, 

incluindo duas grandes empresas estrangeiras, Light e CPFL, além de sistemas privados 

nacionais de pequeno porte e duas empresas estatais188. Afora as tentativas locais, no plano 

global são encontradas duas tentativas, a primeira relativa à definição do regime 

econômico das empresas de energia elétrica, a segunda, respaldada na tentativa de 

planejamento econômico, procurando resolver a equação necessidade de expansão do 

sistema elétrico versus a dificuldade de seu financiamento. Paralelamente, desenvolvia-se 

uma proposta estatalista para o setor elétrico, pautada no financiamento deste por meio de 

um imposto único sobre a energia elétrica. Desta forma, assume LEITE, in verbis: 

“Consolidavam-se assim os recursos fiscais para os investimentos do setor elétrico, e 

compelia-se os estados a participar ativamente do esforço financeiro em consonância com 

o programa nacional” 189. 

Quanto ao planejamento nacional e a organização dos serviços de eletricidade, dois 

posicionamentos diversos se consolidavam, um contra o planejamento nacional, do 

Conselho Nacional de Economia (doravante CNE), outro da assessoria econômica da 

Presidência da República, favorável ao planejamento global, mas que não resolvia a 

questão do equilíbrio econômico-financeiro das empresas, fortalecendo a solução estatista 

para o setor, tendo ambas as propostas, recebido vasta crítica do setor privado. 

No que tange ao setor de petróleo, o somatório das ideias vigentes, dentre as quais: 

(i) a de que as empresas internacionais não tinham interesse em abrir novos mercados de 

produção de petróleo, in casu, investindo no insipiente mercado petrolífero brasileiro; (ii) 

de que as empresas nacionais não teriam condições financeiras de arcar com o risco da 

atividade petrolífera nacional em seus primórdios; (iii) além da necessidade do país buscar 

                                                           

188 Segundo BAER e MCDONALD, in verbis: 

Embora a Light dominasse o mercado de fornecimento de energia nas cidades de 

São Paulo e Rio de Janeiro, outras cidades eram servidas por pequenas firmas de 

propriedade local; em 1920, havia 343 firmas de energia elétrica em operação no 

Brasil, com base em um arranjo concessionário com os municípios. Seus 

proprietários geralmente eram comerciantes ou proprietários de terras da região 

que haviam obtido concessões locais (ut WERNER BAER, CURT MCDONALD. Um 

Retorno ao Passado?  A Privatização de Empresas de Serviços Públicos no 

Brasil: o caso do setor de energia elétrica. Planejamento e Políticas Públicas, Nº 

16, 1997, p. 12). 

189 Ut ANTÔNIO DIAS LEITE. A Energia do Brasil. Rio de Janeiro, Lexikon, 2014, p. 101. 
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a autossuficiência, levou ao fortalecimento da ideia do monopólio estatal para o setor190. 

Respaldando-se nessa ideia, o governo constitucional de GETÚLIO VARGAS elaborou dois 

projetos de lei, um visando criar uma sociedade de economia mista, a PETROBRAS, outro 

no intuito de angariar recursos tributários para assegurar seus investimentos no setor 

petrolífero. No primeiro projeto, como assevera LEITE, in verbis: “Optava-se pela solução 

empresarial..., e procurava-se fugir da ação direta do Estado como serviço público... e do 

correspondente risco burocrático” 191. 

 Embora o projeto de lei do Executivo não tivesse previsto o monopólio, o 

posicionamento defendido na Câmara dos Deputados acabou por incorporá-lo, 

excepcionando-se o segmento de distribuição. Com sua criação, a PETROBRAS ficou 

encarregada de desenvolver dois grupos de atividades, as atividades de risco envolvendo a 

pesquisa geológica, que exigiam capital público sem perspectiva de retorno no curto prazo, 

e as atividades rentáveis, que assumiam caráter empresarial, com perspectiva de lucro. A 

ideia por traz dessa dúplice atribuição implicava na verticalização do setor no intuito de 

angariar recursos através das atividades rentáveis para financiar os arriscados 

investimentos necessários para desenvolver a pesquisa geológica192. Tendo assumido a 

forma de sociedade de economia mista, a PETROBRAS foi dotada de natureza 

empresarial.  

 No setor de carvão, a atividade foi principalmente desenvolvida sob a iniciativa 

privada. É apenas em 1951, com o governo GETÚLIO VARGAS, que é elaborado um projeto 

de lei criando uma política nacional para o setor. De se notar que o carvão consumido no 

país, como adrede afirmado, era importado. Como a perspectiva de crescimento da 

demanda no curto prazo era reduzida, esse plano previu que o carvão explorado nas regiões 

sul deveria abastecer aquelas mesmas regiões, exceto o de Santa Catarina, que poderia ser 

                                                           

190 Para tanto, e consoante ESPINOLA, foi fundamental o papel desempenhado pela campanha O Petróleo é 

Nosso, movimento popular no qual incluíam-se artistas, intelectuais, estudantes, militantes socialistas e 

comunistas, e mesmo militares nacionalistas, cujas ideias levaram o presidente GETÚLIO VARGAS a criar a 

PETROBRAS, além de determinar o monopólio estatal da pesquisa e lavra, refino e transporte de petróleo e 

derivados (ut AÏDA ESPINOLA. Ouro Negro – petróleo no Brasil: pesquisa em terra, na plataforma continental 

e em águas profundas. Rio de Janeiro, Interciência, 2013, p. 23). 

191 Ut ANTÔNIO DIAS LEITE. A Energia do Brasil. Rio de Janeiro, Lexikon, 2014, p. 107. 

192 Segundo FREITAS, a integração vertical é tendência nas grandes empresas do ramo petrolífero (ut KÁTIA 

REGINA DO VALLE FREITAS. As Estratégias Empresariais de Cooperação e Integração Vertical: O Caso da 

Indústria de Petróleo do Brasil. Monografia de Bacharelado (Graduação em Economia), Instituto de 

Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2003). 
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utilizado para abastecer a siderurgia, mantendo-se ainda a prevalência das empresas 

privadas. O Plano do Carvão Nacional aprovado sob o governo VARGAS em 1953 

pretendia, consoante LIMA e LEME, instalar usinas termelétricas próximo as minas, 

modernizar o sistema extrativo, racionalizar o sistema de transportes e alargar o mercado 

consumidor193. Desse arrazoado, verifica-se que, em razão da tendência liberal vigente na 

República Velha, não fora criada uma política energética nacional, restando a oferta das 

principais fontes nas mãos da iniciativa privada, não havendo qualquer coordenação entre 

suas ações, o que acabava por engendrar crises de escassez e falta de energia. É apenas no 

governo VARGAS que se dá ensejo a um planejamento coordenado à matriz energética 

brasileira, ainda que seu foco tenha recaído, ut supra dixit, sobre o petróleo, o carvão 

mineral e o álcool-motor. Embora desconectados entre si, esses eram os setores 

tradicionais que compunham a matriz energética nacional.  

Com a explosão da bomba atômica no final da II Guerra Mundial, dá-se início a um 

movimento mundial buscando desenvolver essa nova fonte energética, movimento esse 

que repercute no país. Como relata LEITE, prevaleceu no Brasil o mesmo nacionalismo 

existente nos outros setores envolvendo recursos naturais. Inicialmente, a discussão 

envolveu a proibição da exportação de minerais atômicos existentes em solo nacional, 

considerados estratégicos. O primeiro minério descoberto no país foi o tório, que poderia 

se transformar em urânio, mas cuja tecnologia ainda não havia sido desenvolvida. No que 

tange às suas reservas de urânio, o Brasil vem a descobri-las apenas mais adiante. Com a 

prevalência da tecnologia norte-americana, a preocupação deste país foi em tentar se 

manter hegemônico também neste setor, buscando controlar as reservas e as tecnologias 

ligadas ao desenvolvimento da energia nuclear. Nesse sentido, consoante comentam 

KURAMOTO e APPOLONI, os Estados Unidos firmam com o Brasil acordo para a exportação 

de areias monazíticas no Espírito Santo, que continham o tório194.  

 

 

                                                           

193 Ut JOSÉ LUIZ LIMA, MARIA INÊS PERRONE LEME. Aspectos da Evolução Institucional do Setor Energético no 

Brasil: 1930-1964. Estudos Econômicos. Número Especial 23-34, Set. 1981, p. 32. 

194 Ut RENATO YOICHI RIBEIRO KURAMOTO, CARLOS ROBERTO APPOLONI. Uma breve história da política 

nuclear brasileira. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, Vol. 19, Nº 3, 2002, págs. 379-392. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=16034
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/403186
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3.3 Energia no Governo Kubitschek 

Nesse período, entre 1940 e 1955, como indica LEITE, a matriz energética brasileira 

ainda não apresentava, entre suas fontes, a energia nuclear, mantendo-se, nesse interregno, 

o crescimento do consumo da energia hidrelétrica, a disparada no consumo dos derivados 

de petróleo, verificando-se, doravante, a redução do consumo da biomassa representada, 

primeiro, pela lenha, e segundo, pelo bagaço da cana-de-açúcar como fonte energética195. 

No período seguinte, capitaneado pelo governo JUSCELINO KUBITSCHEK, o país se lançou a 

um projeto de desenvolvimento econômico, envolvendo tanto empresas privadas nacionais 

e estrangeiras quanto empresas estatais. Nesse particular, o governo KUBITSCHEK, 

buscando o desenvolvimento econômico, deu ensejo aos investimentos em infraestrutura, 

e, dentro dessa, em especial, em investimentos no setor de energia elétrica.  

Consoante comenta LEITE, embora a questão tarifária não apresentasse solução fácil 

no sentido de prover as empresas de recursos para novos investimentos, buscou-se criar 

taxas de eletrificação em vários estados para que as empresas pudessem dispor de capital 

para tanto196. Ainda no âmbito dos investimentos, o projeto de lei encaminhado ao 

Congresso no sentido de regulamentar o setor elétrico não avançou, e o governo aprovou 

um decreto, Decreto Nº 41.019/1957, que, em grande medida, vinha preencher as lacunas 

do Código de Águas. 

Também sem requerer autorização do Congresso, o governo KUBITSCHEK aprovou 

a fundação da Central Elétrica de Furnas. A organização da Eletrobras197, que incorporou 

CHESF e Furnas, exigia, segundo LEITE, o equacionamento de dois problemas, primeiro, 

garantir sua autossuficiência financeiro-econômica, e, segundo, viabilizar a integração 

física do sistema elétrico. A solução do primeiro problema implicou na criação de um 

tributo, um empréstimo compulsório, cujo montante seria revertido à Eletrobras, além da 

reformulação da cobrança do Imposto Único sobre Energia Elétrica, ambos em 1962.  

                                                           

195 Ut ANTÔNIO DIAS LEITE. A Energia do Brasil. Rio de Janeiro, Lexikon, 2014. 

196 Ibidem. 

197 Consoante CARNEIRO, a criação da Eletrobras representou, in verbis: “A criação da Eletrobrás, por sua vez, 

impunha-se como desdobramento lógico da ampliação e aprofundamento da intervenção estatal nas 

atividades produtivas do sistema” (ut RICARDO CARNEIRO. Estado, mercado e o desenvolvimento do setor 

elétrico brasileiro. Tese (Doutorado em Ciências Humanas – Sociologia e Política), Faculdade de Filosofia e 

Ciências Humanas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2000, p. 214). 
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Ainda, para solucionar a questão tarifária do sistema elétrico, mostrou ser 

necessária a encampação e nacionalização das empresas estrangeiras atuantes no Brasil, 

Amforp e Light, posicionamento defendido tanto pelo governo quanto por seus opositores. 

O segundo problema, comenta LEITE, para ser solucionado, exigia resolver a questão da 

duplicidade de frequências adotadas no país, de modo a possibilitar a integração dos 

sistemas isolados do Nordeste e do Sudeste (nem se cogitava ainda integrar as regiões 

Norte e Centro-Oeste)198. No Nordeste, a responsabilidade pela integração ficaria a cargo 

da Chesf, no Sudeste, de Furnas.  

No que tange ao setor petrolífero no governo JUSCELINO, além das tratativas 

envolvendo pesquisas de petróleo na Bolívia com cooperação brasileira, que não avançou, 

de se ressaltar, conforme preleciona LEITE, os importantes programas de pesquisa visando 

mapear as bacias sedimentares e em alto mar desenvolvidos pelo Departamento de 

Exploração da PETROBRAS, capitaneado por W. LINK e envolvendo técnicos estrangeiros 

e nacionais, que procuravam responder ao aumento da demanda por mor do 

desenvolvimento econômico do governo KUBITSCHEK, ainda que essas pesquisas, 

apresentadas no Relatório LINK, tivessem levado a conclusões negativas sobre a presença 

de petróleo no país199. Consoante relato de SOUZA, a desilusão de LINK relativamente às 

bacias brasileiras deveu-se, em certa medida, em função de seus métodos exploratórios, 

pois a despeito das modernas técnicas de prospecção dominadas por ele e adequadas aos 

Estados Unidos, estas não se ajustavam ao caso brasileiro200. Na dicção de SOUZA, in 

verbis: 

Não se dando conta das diferenças e levando para o paleozoico brasileiro 

a modernidade da exploração para petróleo, Link estava na realidade 

aplicando uma tecnologia que não se enquadrava nas necessidades 

daquelas bacias. [...] 

Em lugar de ver onde havia errado, de procurar alternativas para a 

abordagem exploratória executada, escreveu, em agosto de 1960, um 

relatório desancando com as bacias brasileiras 201.  

                                                           

198 Ut ANTÔNIO DIAS LEITE. A Energia do Brasil. Rio de Janeiro, Lexikon, 2014. 

199 Ibidem. 

200 Consoante comenta ESPINOLA, o Relatório LINK, a despeito da desilusão do geólogo norte-americano 

WALTER K. LINK relativamente à existência de reservas de petróleo em terra no país, recomendava a 

exploração no mar, intuição que se mostrou verdadeira anos mais tarde. Recomendou também a ida da 

PETROBRAS ao exterior (ut AÏDA ESPINOLA. Ouro Negro – petróleo no Brasil: pesquisa em terra, na 

plataforma continental e em águas profundas. Rio de Janeiro, Interciência, 2013, p. 25 e 27). 

201  Ut ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA. Petróleo: história das descobertas e o potencial brasileiro. Niterói, RJ, 

Muiraquitá, 1997, p. 206 e 208. 
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Inobstante essas conclusões, a PETROBRAS elevou seus investimentos nas 

perfurações em terra, iniciando alguns trabalhos geofísicos no mar, e, apesar da dificuldade 

de se levar a cabo investimentos por mor da crise cambial, em 1963 foi descoberto o 

campo de Carmópolis, em Sergipe, que, segundo SOUZA, se mostrou uma das maiores 

reservas petrolíferas brasileiras à época: 324 milhões de barris, além de significar o retorno 

a uma postura otimista relativamente ao potencial brasileiro, e, ademais, de representar a 

independência dos técnicos brasileiros a par dos estrangeiros202. Consoante ESPINOLA, o 

campo de Carmópolis tornou-se o maior campo terrestre brasileiro, trazendo pela primeira 

vez a perspectiva de ser descoberto petróleo fora da Bahia203. Quanto ao plano do carvão, 

consoante o Plano de Metas do governo JK, este foi prorrogado e revisto, impulsionado 

pela demanda trazida pela expansão siderúrgica. No Rio Grande do Sul, buscou-se, por 

meio do projeto de construção da usina termelétrica de Charqueadas, alternativas à geração 

elétrica, em Santa Catarina, pugnou-se pela mecanização da lavra do carvão. Ainda na 

região sul, o governo optou pela construção de duas usinas termelétricas, de Capivari, em 

Santa Catarina, e de Figueira, no Paraná204.  

Consoante KURAMOTO e APPOLONI, o setor nuclear no Brasil tomou impulso 

durante o governo KUBITSCHEK, configurando parte de seu Plano de Metas. Durante seu 

governo é criada a Comissão Nacional de Energia Nuclear, além de surgir um movimento 

nacionalista que se contrapunha à exportação das areias monazíticas205. Nesse período, 

enquanto mostrou-se negativa a possibilidade do aproveitamento de energia nuclear no 

país, as pesquisas geológicas indicavam que o país prometia possuir grandes reservas de 

urânio, além das já descobertas reservas de tório. No âmbito da pesquisa científica e 

tecnológica, uma série de iniciativas foram tomadas, incluindo a fundação do Instituto de 

Energia Atômica de São Paulo (doravante IEA), e, dentro desse, a inauguração do primeiro 

reator de pesquisa do Brasil. Uma política para a energia nuclear foi desenhada em 1962, 

                                                           

202 Ut ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA. Petróleo: história das descobertas e o potencial brasileiro. Niterói, RJ, 

Muiraquitá, 1997, p. 213-4. 

203 Ut AÏDA ESPINOLA. Ouro Negro – petróleo no Brasil: pesquisa em terra, na plataforma continental e em águas 

profundas. Rio de Janeiro, Interciência, 2013, p. 31. 

204 PROGRAMA DE METAS DO PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK. Estado do Plano de Desenvolvimento 

Econômico em 30 de Junho de 1958. Rio de Janeiro. 

205 Ut RENATO YOICHI RIBEIRO KURAMOTO, CARLOS ROBERTO APPOLONI. Uma breve história da política 

nuclear brasileira. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, Vol. 19, Nº 3, 2002, págs. 379-392. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=16034
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/403186
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com determinação do monopólio estatal para as atividades nucleares por meio da Lei Nº 

4.118/1962.  

No Plano de Metas de JK incluiu-se a criação da primeira usina termonuclear, cujos 

estudos apontavam para a localização na foz de Mambucaba, na baía de Angra dos Reis, 

em razão de ser essa região um centro de carga elétrica e no qual a energia nuclear não 

precisaria representar uma parcela importante da energia, visto não haver grande 

expectativa em sua capacidade operativa. Inobstante esses entendimentos, as discussões 

quanto ao tipo de reator nuclear, comenta LEITE, iniciaram-se apenas em 1962, havendo ao 

menos três linhas, uma pautada no desenvolvimento de um ciclo específico para o uso do 

tório, outra privilegiando o urânio natural em detrimento do levemente enriquecido, no 

intuito de contornar o monopólio norte-americano, e, ainda outra, prestigiando justamente 

o uso dos reatores à urânio levemente enriquecido, por crer que essa tecnologia deveria 

prevalecer no mercado206. Acerca dessa decisão comentam KURAMOTO e APPOLONI, in 

verbis: 

O dilema era qual combustível utilizar: o urânio natural ou o enriquecido. 

A segunda opção tornava o Brasil dependente dos Estados Unidos, pois a 

tecnologia de enriquecimento de urânio estava longe de ser alcançada. 

Finalmente, o urânio natural foi escolhido, pois o Brasil possuía grandes 

reservas de tório, utilizado na produção de urânio 233 207. 

Relativamente às reservas, nesse período foram descobertas ocorrências, primeiro, 

de urânio associado ao zircônio, e, depois, do urânio não subordinado ao zircônio, ambas 

em Poços de Caldas. Durante todo o governo de JK, em razão da ênfase na política 

desenvolvimentista e sua consequente onda de industrialização, bem como no processo de 

urbanização, a matriz energética nacional sofreu alguma modificação, em particular, os 

derivados de petróleo superaram, em grande medida, o uso da lenha, além de ter havido 

algum aumento na capacidade de produção do carvão mineral, bem como da energia 

hidrelétrica. 

Assim sendo, verifica-se que enquanto a República Velha tendeu a adotar soluções 

de mercado para o setor energético, indicando que o pêndulo, na terminologia de CAIO 

TÁCITO, voltou-se para o Mercado, durante os governos VARGAS e KUBITSCHEK, adotou-se 

                                                           

206 Ut ANTÔNIO DIAS LEITE. A Energia do Brasil. Rio de Janeiro, Lexikon, 2014. 

207 Ut RENATO YOICHI RIBEIRO KURAMOTO, CARLOS ROBERTO APPOLONI. Uma breve história da política 

nuclear brasileira. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, Vol. 19, Nº 3, 2002, p. 381. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=16034
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/403186
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posição antípoda, buscando uma maior intervenção do Estado sobre esse setor. De mais a 

mais, como é a posição aqui endossada, a energia configura-se como recurso estratégico, 

constituindo-se em fundamento da soberania nacional, além de alavancar o 

desenvolvimento econômico e social do país, de sorte que essa sua posição aponta para a 

necessidade de uma maior coordenação das fontes que compõem essa matriz por parte do 

ente central.  

Se na seara financeira e tributária as soluções em nível local podem se configurar 

em mais eficientes, ademais como tem defendido a public choice para o âmbito das 

finanças públicas, no que concerne ao setor energético, inversamente, soluções mais 

centralizadas parecem fazer mais sentido, ainda que estas possam se dar no nível 

regulatório, sem eliminar a concorrência de mercado, mas concedendo maiormente as 

competências legislativas/regulatórias para o ente central, movimento este que avançou 

durante o próximo período estudado, a ditadura militar. Deixada para atuar a lógica de 

mercado, apenas os grandes centros atraem a iniciativa privada para a produção de energia. 

Foi o que ocorreu durante a República Velha. Nos governos VARGAS e KUBITSCHEK, 

surgiram tentativas no sentido de buscar a universalização da oferta, além de terem sido 

promovidas iniciativas com o viso de diversificar nossa matriz energética, fomentando 

ações para trazer novas fontes à matriz energética nacional ou ampliar sua oferta. 

Consoante GOMES, ABARCA, FARIA e FERNANDES, in verbis: 

Em síntese, o período que se estendeu de 1946 (pós-guerra) a 1962 

(criação da Eletrobrás) foi marcado por uma alteração profunda no 

modelo brasileiro de desenvolvimento econômico, modelo que passou a 

privilegiar a participação do Estado em funções produtivas, financeiras e 

planificadoras. Nesse contexto, a constituição do BNDES criou condições 

para compor o funding dos projetos de reaparelhamento da infraestrutura 

(com destaque para energia e transportes) e de instalação da indústria de 

base. Ademais, o Banco teve destacado papel no planejamento da 

economia 208. 

Malgrado, consoante LORENZO
209, o setor elétrico havia sido estruturado pelo 

capital estrangeiro, de sorte que a paulatina entrada do Estado no setor de energia elétrica 

não se mostrou um processo simples. 

                                                           

208 Ut ANTÔNIO CLARET S. GOMES, et. alia. O Setor Elétrico. BNDES. BNDES, v. 50, p. 1964-1973, 2002. 

209 Ut HELENA CARVALHO DE LORENZO. O Setor Elétrico Brasileiro: passado e futuro. Perspectivas. São Paulo. 

24-25, 2001-2002, p. 147-170. 
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3.4 A Energia na Ditadura Militar 

O período subsequente analisado por LEITE retrata os anos de chumbo da ditadura 

militar – cujo governo o próprio autor participou –, e seus reflexos sobre a matriz 

energética nacional. Precipuamente, LEITE distingue duas fases do governo militar, a 

primeira perseguindo a estabilização financeira e a retomada do desenvolvimento, a 

seguinte, com o viso de sustentar o alto ritmo de crescimento210. A seguir tratamos o setor 

de energia considerando suas fontes. No que tange ao setor elétrico, o autor comenta que, 

nesse período, houve consenso em se franquear ao setor uma estrutura empresarial, bem 

como em assegurar rentabilidade para as empresas atuantes no setor por meio da 

instituição de norma tarifária adequada para tanto. Concede-se à Eletrobras, ente da 

Administração Pública indireta, as funções de planejamento e coordenação, pois requeriam 

maior agilidade, mantendo-se no Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica 

(DNAEE), pertencente à administração direta, as funções ínsitas à União.  

Durante o governo COSTA E SILVA, comenta LEITE, a questão tarifária do setor 

elétrico volta a ser objeto de contenda, tendo, de um lado, aqueles com visão de longo 

prazo, preocupados com o equilíbrio econômico financeiro das empresas do setor, e, de 

outro, uma perspectiva de curto prazo preocupada com a contenção da hiperinflação, e, 

ipso facto, pregando o controle de preços e tarifas nos serviços públicos211. Inobstante, foi 

no governo MÉDICI, comenta LEITE, que se tornou prevalente a visão dos primeiros, a qual 

o autor se inclui, por meio do Decreto Nº 68.419/1971, que regulamentou o imposto único, 

o empréstimo compulsório e o Fundo Federal de Eletrificação, além da aprovação da Lei 

Nº 5.655/1971, que estabeleceu a remuneração entre 10 a 12% das empresas 

concessionárias de energia elétrica, que deram sustentação ao processo de investimentos 

para o setor. A partir de 1964, ainda, iniciou-se o processo de descentralização dos serviços 

de distribuição e subtransmissão de eletricidade, restringindo as atividades executivas da 

Eletrobras e transferindo as ex- empresas da Amforp para os estados. 

LEITE também apresenta a importância da inserção do projeto de Itaipu na matriz 

energética nacional. Comenta, inicialmente, que muitas foram as controvérsias envolvendo 

                                                           

210 Ut ANTÔNIO DIAS LEITE. A Energia do Brasil. Rio de Janeiro, Lexikon, 2014. 
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não apenas Brasil e Paraguai, mas também, a Argentina, país jusante à barragem no que 

tange ao aproveitamento conjunto dos dois primeiros da energia no Rio Paraná. O projeto 

previa uma única barragem em Itaipu, no rio Paraná. Para executar o aproveitamento 

previa-se um acordo de cooperação entre a Eletrobras e a Administración Nacional 

Electricidad (doravante ANDE), cada uma das empresas dotada de metade do capital da 

Itaipu Binacional, criada por um tratado celebrado entre Brasil e Paraguai, e empresa 

responsável pela execução da obra. Na sequência, importante era a previsão da forma de 

distribuir a energia proveniente de Itaipu. Para tanto, coube a Eletrobras, como comenta 

LEITE, as funções de coordenação técnica, financeira e administrativa, e de orientação 

geral do programa de expansão dos serviços de energia elétrica, cabendo para o órgão da 

administração direta do Ministério das Minas e Energia, o DNAEE, a competência 

inerente ao poder concedente212. No intuito de equacionar a operação eficiente dos 

sistemas interligados do sul e sudeste foram criados dois Comitês Coordenadores da 

Operação Interligada (doravante CCOI). Segundo SOUZA, o projeto de Itaipu se insere no 

período do milagre econômico, e fazia parte de uma política desenvolvimentista que 

procurava inserir o país no rol dos países industrializados, visando implantar aqui uma 

indústria de bens de capital213. 

Ainda na década de setenta, surge grande interesse pela energia que poderia vir a 

ser produzida na região Amazônica, em razão da descoberta de minérios, e pela plataforma 

continental, por mor da esperança na existência de petróleo. Utilizando-se da tecnologia do 

radar de visada lateral, o Departamento Nacional da Produção Mineral (doravante DNPM) 

se dispôs a executar levantamentos físicos sistemáticos na região de Tapajós, incluído no 

Plano de Integração Nacional, que incluía várias iniciativas na Amazônia. Inicialmente a 

área prevista era de 1.400 mil quilômetros quadrados, posteriormente ampliada para 4.600 

mil quilômetros quadrados.  

Nesse interim, surgiu a possibilidade de realizar levantamentos na plataforma 

continental, que já vinha sendo objeto de levantamentos sísmicos pela PETROBRAS. 

Nesse particular, a principal questão a ser tratada referia-se aos direitos de exploração dos 

                                                                                                                                                                                

211 Ut ANTÔNIO DIAS LEITE. A Energia do Brasil. Rio de Janeiro, Lexikon, 2014. 

212 Ibidem, p. 156. 

213 Ut EDSON BELO CLEMENTE DE SOUZA. Contextualização Política da Construção da Barragem de Itaipu. 

Revista Perspectiva Geográfica. Nº 1, 2005, p. 25-47. 
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recursos na plataforma continental. O Brasil começou, nesse sentido, a produzir 

regulamentações no intuito de assegurar sua soberania sobre a mesma, primeiro pelo 

Decreto Nº 28.840/1950, declarando a integração da plataforma submarina no território 

nacional e sob jurisdição da União Federal, suas riquezas devendo ser exploradas sob 

concessão ou autorização federal.  

O Decreto Nº 44/1966, estendeu o mar territorial para seis milhas, e adiante, com o 

Decreto-lei Nº 533/1969, expandiu-se para doze mil milhas mais a zona contígua. O 

Decreto Nº 1.098/1970 altera o limite do mar territorial para 200 milhas de largura. Com 

esses documentos, afirma LEITE, abriu-se caminho para os trabalhos de pesquisa geológica 

na plataforma continental dos quais participaram entes vinculados ao Ministério das Minas 

e Energia, quais sejam, PETROBRAS, Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 

(doravante CPRM) e Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e reunidos em 

um único projeto, designado Reconhecimento Global da Margem Continental Brasileira 

(doravante Remac). A PETROBRAS, nesse interim, passa a projetar suas pesquisas para a 

plataforma continental, contratando-se sondas para tanto, inclusive, uma sonda nacional, a 

Petrobras I.  

Quanto à formação de preço do petróleo no Brasil, este sempre foi objeto de 

intervenção estatal, incluindo-se aí os critérios para o cálculo de preço para consumidores 

finais, para a incidência do imposto único e para a distribuição dos resultados da 

arrecadação. Mostrava-se também necessário realizar a equalização tarifária em todo o 

território nacional. Já nas primícias da década de setenta, por força das reivindicações dos 

países exportadores, uma tendência de alta de preços já se fazia sentir.  

No Brasil, o objetivo para o qual fora criada a PETROBRAS, a autossuficiência na 

oferta de petróleo, parecia estar distante: enquanto as descobertas permaneciam estáveis, a 

demanda só fazia crescer. LEITE comenta que a aversão ao risco da empresa fazia com que 

a mesma não fizesse uso pleno dos recursos para ela disponibilizados em atividades de 

exploração, incorrendo, ipso facto, no não cumprimento de sua responsabilidade perante à 

Nação. Para reverter essa tendência, o autor, então Ministro das Minas e Energia, propôs 

três diretrizes, a saber, modificar o manejo dos recursos fiscais, incentivando a 

PETROBRAS a correr maiores riscos; fomentar a disponibilidade de recursos técnicos e 
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financeiros por empresas internacionais para a PETROBRAS; e, finalmente, facilitar a 

ação da PETROBRAS na pesquisa por reservas em território estrangeiro214.  

Esses incentivos permitiram à PETROBRAS aumentar seus investimentos na 

pesquisa por novas reservas, seja na plataforma continental brasileira, o que exigia o 

desenvolvimento de novas tecnologias, seja no exterior. Nesse interim, o governo GEISEL 

reformula o objetivo de busca por autossuficiência para o qual a PETROBRAS havia sido 

criada, propondo, em vez disso, a perseguição de atendimento adequado, que, segundo 

LEITE, pouco se coadunava com o regime de monopólio desenhado para o setor, sendo 

mais adequado, no cumprimento de tal meta, adotar um regime de concorrência de 

mercado. Ao contrário, como advoga LEITE, o regime monopolista, como adrede referido, 

serviu justamente para que a PETROBRAS, através da estrutura de integração vertical do 

setor de hidrocarbonetos, e financiada pelos segmentos lucrativos da IPGN, auferisse 

recursos necessários para investir nas arriscadas atividades de exploração215.  

LEITE, então ministro das Minas e Energia, avaliando a situação do setor no sentido 

de aumentar a autonomia do país, vislumbrava dois caminhos: (i) buscar a PETROBRAS 

empreender em território estrangeiro; (ii) adotar contratos de serviço para as pesquisas na 

plataforma continental ou em território nacional, de modo a arcar com o risco no caso de 

insucesso, ou pagamento um prêmio à empresa contratada, se bem-sucedida a exploração. 

Para avaliar essas alternativas, aventou cinco objetivos diversos, quais sejam, reduzir o 

impacto da importação de petróleo, sempre crescente, sobre o balanço de pagamentos do 

país; garantir à PETROBRAS alguma lucratividade, reduzir o montante dos investimentos 

iniciais a serem dispendidos no novo programa de petróleo, em razão da reduzida 

capacidade de poupança interna; garantir a segurança de suprimento; maximizar a 

ocorrência de sucesso em novas reservas. Sua proposta era distribuir adequadamente o 

risco envolvido nas atividades de risco (exploratórias).  

Para tanto, as atividades de pesquisa deveriam ser divididas entre, primus, a 

PETROBRAS, com recursos próprios desta, secundus, a PETROBRAS, em associação 

com outras empresas no exterior, e, tertius, por outras empresas estrangeiras, por meio de 

contratos de risco, esta última a despeito das críticas sofridas que interpretavam os 
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contratos de risco como violação do regime de monopólio para o setor. Nesse período sua 

proposta, para o âmbito nacional, foi derrotada por mor da oposição realizada por GEISEL e 

FIGUEIREDO, entre outros. 

A despeito dessa derrota, a proposta de atuação da PETROBRAS na exploração de 

petróleo em território estrangeiro vingou, projeto este que foi encetado com a alteração do 

artigo 41 da Lei Nº 2.004/1953, que criou a PETROBRAS, o qual dispunha que a 

participação dessa empresa em território estrangeiro requereria a feitura de um tratado ou 

convênio, disposto este que tornava impraticável sua atuação no exterior. Com essa 

alteração, veiculada na Lei Nº 5.665/1971, é criada igualmente a PETROBRAS 

Internacional S.A. (BRASPETRO) em 1972, tendo a empresa incorporado ao seu projeto 

inicial, consoante SOUZA, a Colômbia, o Egito, a República Malgaxe (atual Madagascar), 

Argélia, Irã e Líbia, além da Bolívia216. Nessa mesma época, a PETROBRAS desenvolvia 

pesquisas envolvendo a extração do óleo de xisto pirobetuminoso, em São Mateus do Sul, 

no Paraná, ainda que no curto prazo essa fonte não pudesse competir com o petróleo do 

poço em razão do baixo preço do petróleo. 

Relativamente ao papel do carvão mineral na matriz energética, sua política 

consolidou-se durante a ditadura militar, calcada na produção pelas empresas privadas 

sujeitas à regulação estatal. Ainda, relativamente à sua estrutura organizacional, a 

Comissão Executiva do Plano de Carvão Nacional (doravante Cepcan), que havia iniciado 

suas atividades em 1953, e cujas atribuições estiveram ligadas à promoção das atividades 

carboníferas, foi extinto em 1970, tendo suas atividades normativas e regulamentares 

transferidas para o Conselho Nacional de Petróleo217. Suas pesquisas geológicas passaram 

a ser responsabilidade do Departamento Nacional de Produção Mineral. O governo federal 

procurou ampliar e produzir novas pesquisas geológicas sobre as reservas nacionais de 

carvão mineral, com resultados pessimistas para as regiões do Nordeste e Norte, mas 

animadores para Santa Catarina, com possibilidade de escala econômica, e também no Rio 

Grande do Sul, em Candiota, ainda que neste caso se tratassem de reservas de baixa 

qualidade e menor custo de exploração.  

                                                           

216 ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA. Petróleo: Histórias das Descobertas e o Potencial Brasileiro. Niterói, RJ,  

Muiraquitã, 1997, p. 222. 

217 Ut ARAMIS J. PEREIRA GOMES, et alia. Recursos Minerais Energéticos: Carvão e Urânio. In: L. A. BIZZI, et. 
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Em Santa Catarina, consoante GOMES, CRUZ e BORGES
218, identificou-se a 

necessidade de estimular o empresariado daquela localidade a modernizar e mecanizar a 

atividade minerária, além de promover a abertura de novas minas, ações essas 

implementadas através do Programa de Mobilização Energética, financiada pelo governo 

federal. Entre 1973 e 1979, segundo esses autores, por mor das crises do petróleo, são 

feitos acordos entre o governo federal e os mineradores para construir uma política de 

oferta de carvão à siderurgia. Nesse período, conforme LEITE, no Rio Grande do Sul, 

necessário se fazia reorganizar a atividade carbonífera, fechando usinas de baixa eficiência, 

como São Jerônimo (que, malgrado, se manteve em funcionamento), Alencastro e Leão, e 

mantendo-se em funcionamento apenas as de Candiota e Charqueadas, bem como as 

termelétricas atendidas por elas219. Além disso, procurou-se reduzir a dependência de um 

único importador, os Estados Unidos, por meio de negociações com a Polônia. 

Nessa mesma época, no que toca à energia nuclear, surge a discussão quanto a 

construção de uma primeira usina nuclear e no governo COSTA E SILVA é constituído um 

grupo de trabalho especial que propunha a cooperação entre a Comissão Nacional de 

Energia Nuclear (doravante CNEN) e a Eletrobras. Quanto aos tipos de reatores, haviam 

posições divergentes, uma propondo o desenvolvimento de reator próprio para a utilização 

de tório, outra na qual se encaixavam vários grupos de cientistas contrários à aquisição de 

um primeiro reator de potência, e que não possuíam qualquer consenso quanto ao melhor 

tipo de reator a ser adquirido.  

A partir de consultorias contratadas foram definidos os reatores que poderiam ser 

objeto de licitação pelo Brasil, bem como os fabricantes que poderiam concorrer, em 

processo de concorrência internacional. Furnas ficou encarregada das funções executivas e 

recebeu cinco propostas, das quais fora selecionada a de Westinghouse, dotada de ampla 

experiência, e tendo os Estados Unidos assegurado o suprimento do urânio levemente 

enriquecido. O local da usina também fora escolhido, Angra dos Reis, cujas obras se 

iniciaram em 1971. Nesse mesmo período é criada a Companhia Brasileira de Tecnologia 

Nuclear (doravante CBTN) que incorporou dois grandes laboratórios vinculados ao 
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governo federal, o Instituto de Pesquisas Radioativas (IPR), em BH, e o Instituto de 

Energia Nuclear, no RJ.  

Uma vez criado, eram suas principais atribuições a pesquisa e lavra de jazidas 

minerais nucleares, o fomento ao desenvolvimento de tecnologia nuclear, além da 

incorporação de tecnologia nuclear pela indústria privada nacional, a construção e 

operação de instalações nucleares, a negociação de recursos necessários à indústria nuclear 

e o apoio à CNEN220. Em 1970 são destinados novos recursos para a pesquisa e exploração 

de minérios nucleares por meio de porcentagem do Imposto Único sobre Lubrificantes e 

Combustíveis Líquidos e Gasosos, consoante dicção do Decreto-lei Nº 1.092/1970. Ainda 

que sob os auspícios dessas pesquisas, em 1974 o Brasil não dispunha de indícios quanto à 

presença de reservas de urânio em solo nacional, apenas as de tório, que se mantinham 

como esperança para o caso de ser desenvolvido um reator para utilizá-lo.  

Relativamente à capacidade de a indústria nacional produzir componentes para a 

indústria nuclear, os relatórios apresentavam perspectivas animadoras. Dentro da proposta 

adotada, verificava-se, segundo LEITE, duas perspectivas, uma de curto prazo, a compra de 

uma usina pronta, entendida pela crítica como “caixa preta”, e de médio e longo prazo, o 

desenvolvimento de uma indústria nuclear nacional. Finalmente, ainda no transcorrer do 

período da ditadura militar, quando LEITE fora ministro das Minas e Energia, sustenta ele 

ter sido um dos objetivos do ministério o fomento à geração de recursos humanos e 

tecnológicos para a indústria energética lato sensu.  

O período subsequente analisado por LEITE, ainda durante a ditadura militar, é 

aquele posterior aos dois choques do petróleo, entre 1974 e 1985, que correspondeu à 

segunda fase da ditadura militar. Precipuamente, diante da primeira crise do petróleo, a 

maioria dos países adotou uma postura de médio prazo, incorporando os novos preços do 

petróleo, ao passo que o Brasil adotou uma perspectiva de longo prazo, procurando manter 

os incentivos para os planos de desenvolvimentos adotados por MÉDICI, assumindo uma 

política de substituições das importações, a implantação de novos setores industriais além 

do fortalecimento da infraestrutura econômica, lançando-se o governo na construção das 
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grandes usinas de Itaipu e Tucuruí, além de promover grandes investimentos na indústria 

nuclear221.  

Com relação à política econômica, a questão tarifária da energia, bem como dos 

serviços públicos, foi colocada sob a égide dos objetivos de curto prazo da política anti-

inflacionária. Essas medidas foram suficientes para trazer a inflação para um alto patamar 

levando a economia pouco-a-pouco a resfolegar. Inobstante os percalços, o choque do 

petróleo, segundo LEITE, foi o incentivo derradeiro a levar a PETROBRAS a enfrentar os 

riscos da pesquisa na plataforma continental, ampliando o número de sondas móveis de 10 

(dez), em 1973, para 34 (trinta e quatro), em 1983, incorrendo, nesse interim, em 

sucessivas descobertas de novas reservas222. As pesquisas geológicas avançavam e 

indicavam para perspectivas ainda mais positivas em regiões mais profundas, exigindo, 

segundo LEITE, novos esforços tecnológicos, dessa vez de fato pioneiros, porque não havia 

muito a aprender das companhias internacionais223.  

Consoante DALLA COSTA e PESSALI, duas foram as motivações na década de 60 que 

levaram a PETROBRAS a se internacionalizar. A primeira decorreu dos resultados 

negativos auferidos pela empresa nas áreas onshore, exigindo que as pesquisas se 

dirigissem para a plataforma continental, dando ensejo para que a empresa importasse 

equipamentos e realizasse contratações com empresas dotadas de expertise na exploração 

marítima. A segunda motivação deu-se quando o governo federal franqueou à empresa o 

                                                           

221 Consoante RIOLANDO LONGO, in verbis: 
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monopólio sobre a importação de petróleo, levando-a a operar internacionalmente no 

mercado de petróleo e a auferir maior conhecimento sobre o mercado global224.  

De toda forma, os autores sugerem que a literatura atribui como razão para a 

internacionalização das empresas é sua busca por recursos naturais. Relativamente às suas 

incursões no exterior, a BRASPETRO focou suas pesquisas no Iraque, Argélia, Egito e 

Líbia, além de incluir a China, a Guatemala e Angola. No Iraque, as pesquisas realizadas 

sob contrato de risco resultaram positivas, tendo descoberto o campo de Majnoon225, mas 

as mudanças políticas acabam por enterrar esses contratos, levando o Brasil a negociar uma 

compensação in natura (em barris de petróleo) pelo trabalho realizado pela BRASPETRO.  

No governo GEISEL, a partir de 1975, com a possibilidade de abrir à iniciativa 

privada a exploração de petróleo, o contrato de risco condenado por ele enquanto 

presidente da PETROBRAS, foi ressuscitado, cabendo à PETROBRAS a escolha de uma 

área de menor risco exploratório, deixando aquelas de maior risco para ser objeto de 

licitação concorrendo outras empresas. Longo comenta que o primeiro desses contratos foi 

fechado com a BRITISH PETROLEUM (BP), que tencionava aportar 10 (dez) milhões de 

dólares no Brasil a título de investimentos226. Esses contratos permitiram tanto a realização 

de trabalhos de sísmicas quanto de realização de novas perfurações. LEITE comenta com 

pesar que, durante o governo de GEISEL, priorizou-se na PETROBRAS as atividades 

envolvendo baixo risco, notadamente refino, transporte marítimo, terminais e dutos, 

levando a um retrocesso em investimentos nos segmentos de maior risco, especialmente na 

E&P, até que esses investimentos de risco voltassem a ser feitos, já no governo 

FIGUEIREDO.  

Ainda antes da criação da PETROBRAS, o Brasil já vinha pesquisando o xisto 

pirobetuminoso, em razão de suas grandes reservas, o que culminou na construção de 

instalações na formação Irati, em São Mateus do Sul do Paraná, para desenvolver suas 

primeiras pesquisas, instalações essas cujo processo tecnológico desenvolvido foi 
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denominado de PETROSIX. Inobstante a manutenção dessas pesquisas para um eventual e 

futuro uso dessa nova fonte, os preços praticados naquele período para o petróleo de poço 

não permitiam sua produção em escala econômica. 

No setor elétrico passou-se a adotar, nesse período, uma política de fixação 

tarifária, incorrendo em reduções tarifárias sucessivas e levando as empresas do setor a um 

endividamento crescente, contrariando a tônica internacional de incorporar a elevação real 

do preço da energia para incentivar sua economia. No mesmo período, outras políticas 

consideradas deletérias por LEITE foram adotadas, em particular a equalização tarifária dos 

preços da energia elétrica em todo o território nacional, medida salutar para o caso do setor 

de petróleo, mas de difícil aplicação ao setor elétrico em razão de ser este dotado de várias 

empresas independentes, cada qual controlada por um ente político, além de entidades 

privadas, sendo traduzida pela retirada, por instrumento parafiscal, dos recursos gerados 

por empresas rentáveis para empresas ineficientes. Malgrado o posicionamento de LEITE a 

respeito da unificação tarifária, LONGO apresenta justificativa favorável a essa medida, 

conforme sua dicção, in verbis: 

No primeiro ano de seu governo, o presidente Geisel optou pela 

equalização das tarifas de energia elétrica no Brasil, criando a Reserva 

Global de Garantia (RGG), um fundo especial administrado pela 

Eletrobrás. A equalização tarifária foi justificada como sendo novo fator 

de desenvolvimento regional, criado para eliminar diferenças tarifárias 

que desestimulavam investimentos industriais nas regiões Norte e 

Nordeste. A RGG pretendia a transferência de recursos das empresas da 

região Sudeste, como Light e Cesp para concessionárias de mercado 

menores e mais pobres, que apresentavam custos incompatíveis com a 

tarifa nacional unificada 227. 

Na perspectiva de LEITE
228, inobstante, a medida tomada apresentava-se errônea, 

pois o problema a ser resolvido era o de empresas com dificuldades para suprir seus 

consumidores, notadamente nas regiões Amazônica, Centro-Oeste e Nordeste. Em favor de 

seu posicionamento, LEITE adverte, in verbis: “Não se justificaria mudar substancialmente 
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todo um sistema tarifário para resolver deficiências localizadas que atingiriam 7% do 

mercado total de energia elétrica” 229. 

O Plano 1990 (Plano de Atendimento aos Requisitos de Energia Elétrica) da 

Eletrobras para o setor elétrico elaborado em 1974 fazendo previsões até 1990, e que 

previra um crescimento da demanda até 1990, indicava para o setor um forte aumento de 

demanda em razão das expectativas de crescimento do país. Consoante CARNEIRO, com 

base no II Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico, previu-se crescimento do PIB 

no país em torno de 10% ao ano entre 1974 e 1979, e, depois disso, e até 1990, uma taxa de 

ao menos 8% ao ano. Pautando-se nessas projeções, o Plano 1990 realiza planejamento 

dotado de portentosos investimentos com vistas a aumentar a capacidade de geração de 

energia elétrica no período entre 1974 a 1990. Para esse autor, esses investimentos tinham 

o viso de aumentar 2.000 MW ao ano, dando ensejo ao ciclo de megaempreendimentos 

hidrelétricos230.  

Conforme comenta LEITE, o crescimento previsto no Plano 1990 de fato se fez 

sentir até 1979, porém, que foi inferior até mesmo à pior expectativa prevista no Plano, 

justificando, inclusive, investimentos em um programa nuclear de grande porte, cuja não 

realização, de fato, não trouxe problemas para esse mercado. Baseado nesse Plano, 

igualmente, justificou-se a construção de grande usina no rio Tocantins, em Tucuruí, 

quando, segundo LEITE, havia projetos mais modestos no próprio Tocantins231, além do 

início do empreendimento de Itaipu.  

Ainda no setor elétrico, nesse período deu-se a compra da Light pelo governo em 

1979, embora tal compra tenha sido alvo de críticas, já que se afirmava que o contrato de 

concessão com a Light estava por se encerrar e que, neste caso, haveria reversão sem 

necessidade de indenização, tornando a compra aparentemente um negócio inútil. 

Inobstante, comenta LEITE, vários eram os contratos firmados entre o governo e a Light, de 

modo que apenas esperar o contrato de concessão se encerrar e obter suas instalações por 

reversão não era, de fato, algo possível. Mais adiante, em 1996, decorrente do plano de 
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privatização, a Light foi vendida para uma estatal francesa e outras empresas norte-

americanas (respectivamente, Électricité de France, além de Houston Industries Energy e 

AES Corporation), tendo se cindido, para tanto, a Light da Eletropaulo. 

Durante a transição do governo MÉDICI para o Governo GEISEL, como comenta 

LEITE, houve grande alteração na política energética. No caso da energia nuclear, o acordo 

firmado entre Furnas e Westinghouse apresentou uma série de problemas de execução, em 

particular, falhas nos geradores de vapor, que ocorreram não apenas no Brasil, mas 

igualmente em outros países com os quais a Westinghouse mantinha contrato, como Suécia 

e Espanha. Esses percalços foram sendo solucionado aos poucos pela Westinghouse, mas 

Furnas entendeu que os repetidos atrasos na consecução do empreendimento deveriam ser 

ressarcidos, tendo entrado com reclamação formal na Justiça Americana e na Corte 

Internacional de Arbitragem, em Paris. Embora a Westinghouse tenha buscado negociar 

com Furnas, essa última insistiu na indenização, e a solução final em 1994 deu ganho de 

causa para a empresa norte-americana, desmoralizando o programa nuclear brasileiro.  

Durante o governo GEISEL, um amplo acordo de cooperação é firmado com o 

governo alemão, o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, tendo por objetivo a implantação de 

usina nuclear integrada no país, prevendo a transferência de tecnologia, que, segundo 

LEITE, vai desde a fabricação das instalações até a pesquisa mineral e a produção do 

combustível232. Nesse sentido, comenta o autor, o governo (GEISEL) que no campo do 

petróleo entendia que a autossuficiência não era relevante, acreditava ser este o caso para a 

energia nuclear. O programa nuclear orçado em 10 bilhões foi confiado a uma empresa 

construída para executar esse objetivo, a Usinas Nucleares Brasileiras S.A. (Nuclebrás)233.  

O projeto em si, que previa a construção de oito usinas nucleares, dentre as quais 

Angra II e Angra III, possuía diversos riscos, dentre os quais, cita LEITE, o de instituir-se 

como programa de longo prazo baseado em projeção única do mercado de demanda, e, 

ainda, projeção esta calcada na expectativa de forte crescimento econômico, apesar de ter 

sido tomada após o primeiro choque do petróleo, a partir do qual as projeções passaram a 

ser continuamente revisadas, além de constituir-se em um programa grandioso com 

                                                           

232 Consoante ANTÔNIO DIAS LEITE. A Energia do Brasil. Rio de Janeiro, Lexikon, 2014, p. 222. 

233 Ut RIOLANDO LONGO. Avaliação da Política Energética e da Política Industrial no Brasil: do plano Salte ao 

plano Brasil para Todos. Tese (Doutorado em Energia), Programa de Pós-Graduação em Energia da 

Universidade de São Paulo, EP, FEA, IEE, IF, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009, p. 141. 
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empreendimentos interdependentes, bastante diverso do programa de expansão da energia 

elétrica tradicional, onde eram planejados e executados projetos independentes e 

facilmente adaptáveis às mudanças conjunturais.  

Dessa forma, quando o governo entrou em dificuldades e precisou congelar os 

investimentos, o empreendimento sofreu atrasos, agravados esses no caso de Angra II por 

imprevistos já nas obras de fundações. Com isto, em 1985, apenas Angra I estava em 

operação comercial, não havendo nenhuma usina do programa alemão sido concluída. No 

campo da tecnologia de reatores nucleares, haviam diversos projetos de reatores em fase de 

desenvolvimento, dentre os quais o Programa Nuclear Autônomo, que não foi bem-

sucedido. De forma independente, equipes do Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares 

(IPEN) e da Marinha buscaram avançar em um projeto nacional de ultracentrífuga, cujos 

resultados propiciaram a construção de uma usina de demonstração em Iperó, em São 

Paulo, levando ao abandono do projeto de jato-centrífugo.  

No âmbito da pesquisa por novas reservas de urânio, o autor comenta que o 

programa não teve investimentos regulares, mas que, todavia, sua orientação seguiu com 

alguma continuidade, propiciando o acúmulo de informações e a possibilidade de novas 

descobertas. Relativamente ao aspecto econômico, LEITE comenta que as reservas 

geológicas só têm significado se avaliadas em função de seu custo provável de 

produção234. Na prática, a única jazida explorada foi em Poços de Caldas, mas o autor 

comenta que sob aspectos estritamente econômicos, esse empreendimento não era 

defensável considerando os custos de produção, de um lado, e o preço de mercado do 

urânio, de outro. 

No setor de petróleo, de especial interesse aqui, o período posterior aos dois 

choques do petróleo levou a uma acomodação dos países importadores no sentido de 

desenvolverem formas de energia autóctones em substituição ao consumo de derivados de 

petróleo. No Brasil, isto significou tratar da questão dos desperdícios, e uma das medidas 

tomadas foi obrigar as indústrias a reduzirem o uso do óleo combustíveis em suas 

instalações em 10%, levando a uma redução de consumo sem prejuízos na produção. Já no 

governo FIGUEIREDO, formou-se a Comissão Nacional de Energia, cujo objetivo era 

racionalizar o consumo, incrementar a oferta, além de promover a substituição do petróleo 

                                                           

234 Ut ANTÔNIO DIAS LEITE. A Energia do Brasil. Rio de Janeiro, Lexikon, 2014, p. 229. 
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por outras fontes de energia. Segundo LEITE, in verbis: “Reiterava-se o conceito de energia 

como instrumento de segurança nacional” 235. O principal documento produzido pelo 

governo foi o Programa de Mobilização Energética (Resolução CNE Nº 2.320/1979), 

incluindo as propostas de desenvolvimento do carvão e outras fontes de energia, de 

substituição de energéticos importados por eletricidade, a reformulação do programa do 

álcool, além de um programa de economia de energia no setor industrial (CONSERVE), 

cujos objetivos eram, in verbis: 

- promover a redução do consumo de qualquer fonte de energia no setor 

industrial;  

- fomentar a substituição de energéticos importados utilizados na 

indústria por fontes alternativas nacionais;  

- estimular o desenvolvimento de processos e de produtos 

industrializados que proporcionassem maior eficiência energética; e 

- apropriar recursos financeiros a programas, projetos e estudos de 

substituição de energéticos importados e de redução do consumo de 

energia nas unidades industriais 236. 

Esse programa visava não apenas substituir fontes de energia importadas por 

nacionais, como também aumentar a eficiência na utilização da energia. No programa de 

substituição de energéticos importados por eletricidade, verbi gratia, por meio da 

substituição de caldeiras a óleo por caldeiras elétricas.  

Com relação ao carvão mineral, as pesquisas no Sul são mantidas por recursos 

públicos a fundo perdido, no intuito de substituir o óleo combustível por meio da expansão 

da produção de carvão nacional. Nesse setor, as ações executivas pertenciam às empresas 

privadas, mas as definições da política do carvão mineral ficavam a cargo da Comissão 

Nacional de Energia. Para tanto, se criou um subsídio para o frete, no intuito de garantir 

que o carvão produzido no Sul pudesse ter preço 70% superior ao preço do óleo 

combustível de menor preço. A expansão da oferta de carvão mineral do Sul tinha por 

propósito ganhar indústrias como cimento e cerâmica, adotando-se uma política de preços 

uniforme no território nacional237.  

                                                           

235 ANTÔNIO DIAS LEITE. A Energia do Brasil. Rio de Janeiro, Lexikon, 2014, p. 233. 

236 Ut MAURÍCIO SERRÃO PICCININI. Conservação de Energia na Indústria: as políticas adotadas na época da crise 

energética. Revista do BNDES. Rio de Janeiro, V. 1, nº 2, Dez. 1994, p. 163-4. 

237 Ut MARIA CRISTINA PEREIRA DE MELO. Ajustamento energético dos anos 80: a experiência da indústria 

cimenteira brasileira. Revista Brasileira de Economia. Vol. 46, nº 2, abr./jun. 1992, p. 207. 
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Relativamente à evolução do uso do álcool como fonte energética, LEME divide-a 

em cinco fases238. Na primeira fase, entre 1931 e 1975, o governo GETÚLIO VARGAS, sendo 

pressionado pela indústria sucroalcooleira, introduziu a obrigatoriedade de adição de 5% 

em volume do álcool anidro à gasolina. Nesse período, a produção subiu consistentemente. 

Em uma segunda fase, entre 1975 e 1979, já no governo GEISEL, é instituído o Programa 

Nacional do Álcool (doravante Proálcool), tendo por propósito o aumento da mistura de 

álcool anidro à gasolina, aumentando a proporção da mistura de 5% para até 20%. Nesse 

período, comenta LEME, o governo atuou fortemente no mercado, concedendo incentivos 

para que o empresariado instalasse destilarias de álcool nas proximidades das usinas de 

açúcar. O período foi marcado por conflitos entre o governo e a indústria automotiva, além 

do setor de petróleo.  

Em uma terceira fase aventada pelo autor, entre 1979 e 1985, e segunda fase do 

Proálcool, o foco do governo foi a substituição da gasolina pelo álcool hidratado puro 

como combustível, com a expansão da frota de veículos movida exclusivamente à álcool. 

Em uma quarta etapa, que se deu entre 1985 e 1989, a frota de veículos novos a álcool 

vendidos ultrapassava a de veículos à gasolina. Com a redução do preço do petróleo e da 

gasolina, o álcool perde sua competitividade, exigindo, para sua manutenção, subsídios 

cada vez mais elevados. Unido a questões circunstanciais, como a quebra da safra de 

1989/1990, o programa passou a ser objeto de desconfiança por parte do consumidor.  

Na quinta fase, entre 1990 e os idos do ano 2000, com o governo tendo como 

prioridade a estabilização econômica, tirou-se a prioridade sobre a política energética. 

Ademais, os preços do petróleo permaneceram baixos, dando ensejo a necessidade por 

pesados subsídios para garantir o preço do álcool. Finalmente, com o preço do açúcar alto, 

a indústria sucroalcooleira preferia produzir açúcar em vez de álcool, tendo havido a 

necessidade de importar álcool para garantir o abastecimento. Por derradeiro, comenta 

LEME, in verbis: 

Depois de um período de incertezas, ao longo da década de 1990, o 

interesse pelo álcool combustível no Brasil parece ter se fortalecido em 

virtude das novas perspectivas de mercado. Internamente, houve o 

lançamento dos veículos bicombustível (flex fuel). Externamente, cresce 

o interesse em substituir oxigenantes da gasolina altamente poluentes, 

                                                           

238 Ut RODRIGO MARCELO LEME. Álcool combustível derivado da cana-de-açúcar e o desenvolvimento 

sustentável. In: 5º Encontro de Energia no Meio Rural, Campinas, 2004. Disponível em: 

http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=MSC0000000022004000100007&lng=e

n&nrm=abn. Acesso em: 15 ago. 2016. 

http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=MSC0000000022004000100007&lng=en&nrm=abn
http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=MSC0000000022004000100007&lng=en&nrm=abn
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como o MTBE e o chumbo tetraetila, pelo álcool; cresce também o 

interesse em substituir parte da gasolina por álcool, em virtude das 

vantagens econômicas que isso poderia propiciar em cenários de alta nos 

preços do petróleo e por causa da elevada tributação que sofrem os 

combustíveis fósseis em alguns países. Também contribui para esse 

movimento, a mobilização internacional em torno das mudanças 

climáticas e o desenvolvimento de projetos de MDL, no âmbito do 

Protocolo de Quioto 239. 

LEITE, por sua vez, reconhece três fases no uso do álcool como combustível: (i) a 

primeira entre 1934 e 1975, fase em que o álcool anidro era adicionado à gasolina até 

atingir a proporção de 17% na mistura; (ii) a segunda entre 1976 até 1980, quando iniciou-

se o Programa Proálcool, quando o álcool hidratado pretendia substituir a gasolina, desta 

vez exigindo-se mudanças substanciais nos motores; e, finalmente, (iii) a terceira, entre 

1981 e 1986, quando o Programa do Proálcool intensificou-se. Os resultados dessa política 

são apresentados por LEITE, in verbis: “Os números são significativos, tanto os da 

expansão da produção do álcool (anidro e hidratado), como os da respectiva participação 

no consumo final, em confronto com o da gasolina, que passou de 1%, em 1975, para 41%, 

em 1985” 240. 

 Esses objetivos, ut supra dixit, foram auferidos por mor de um conjunto de medidas 

adotadas pelo governo, além do crédito concedido ao plantio de cana e para as destilarias 

de álcool, e também através de um portfólio de incentivos fiscais e parafiscais para 

aumentar a demanda por álcool. Haviam, inobstante, incertezas quanto à competitividade 

do álcool caso o preço do petróleo não continuasse a subir241.  

Em síntese, a matriz energética brasileira entre 1970 e 1980, segundo o quadro do 

Ministério das Minas e Energia reproduzido em LEITE
242

 indica, simultaneamente: (i) um 

crescimento acelerado no consumo de derivados de petróleo ao longo das décadas, ainda 

                                                           

239 Consoante RODRIGO MARCELO LEME. Álcool combustível derivado da cana-de-açúcar e o desenvolvimento 

sustentável. In: 5º Encontro de Energia no Meio Rural, Campinas, 2004. Disponível em: 

http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=MSC0000000022004000100007&lng=e

n&nrm=abn. Acesso em: 15 ago. 2016. 

240 Ut ANTÔNIO DIAS LEITE. A Energia do Brasil. Rio de Janeiro, Lexikon, 2014, p. 239. 

241 O projeto do Proálcool coaduna-se perfeitamente à visão apresentada por MARIANA MAZZUCATO, para quem 

o Estado atua, no setor de inovação tecnológica, como um empreendedor de muito maior coragem que a 

iniciativa privada, não agindo apenas para minimizar riscos ligados à inovação, mas, mais ainda, para atuar 

como líder em um ambiente de incertezas (ut MARIANA MAZZUCATO. O estado empreendedor: 

desmascarando o mito do setor público versus o setor privado. São Paulo, Portfolio-Penguin, 2014). 

242 Ut ANTÔNIO DIAS LEITE, opus citatum, p. 242. 

http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=MSC0000000022004000100007&lng=en&nrm=abn
http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=MSC0000000022004000100007&lng=en&nrm=abn
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que depois dos dois choques esse consumo tenha se desacelerado; (ii) o crescimento 

consistente da hidroeletricidade fundada em grandes empreendimentos de usinas e no 

aumento da rede de atendimento; (iii) ao passo que o consumo de lenha se manteve 

constante ao longo desse período; (iv) que o uso da cana-de-açúcar cresceu fortemente, em 

função das ações desenvolvidas no Proálcool; (v) ao passo que foi aumentado, em alguma 

medida, o consumo de carvão através dos subsídios ao frete, como adrede referido.  

Esse é, portanto, o balanço da matriz energética brasileira ao longo do período de 

ditadura militar. Nesse particular, de se verificar que a fonte energética petróleo não pode 

ser pensada de forma desconectada das demais fontes que compõem a matriz energética. 

Ao longo da trajetória de construção de nossa matriz energética, verificamos que o petróleo 

só fez aumentar seu papel na mesma, em especial por mor da industrialização do país 

ocorrida no século XX, indicando a importância desse insumo no processo de 

industrialização, e ipso facto, do desenvolvimento econômico e social do país. Apenas com 

a consideração da matriz energética in toto que poderemos alcançar a segurança energética, 

visto não possuir o Brasil poderio militar capaz de garantir acesso a fontes de energia em 

outros países. 

 

3.5 A Evolução da Matriz Energética Brasileira nos Governos Civis de Sarney e 
Collor de Mello 

 O período compreendendo os mandatos do primeiro e segundo governos civis, de 

JOSÉ SARNEY e FERNANDO COLLOR DE MELLO, é a nova fase abarcada por LEITE na análise 

da matriz energética brasileira243. Comenta esse autor primeiramente que a Constituição de 

1988 apresentou forte viés nacionalista no que tange à questão energética. Em razão da 

grave crise econômica, a política de controle tarifário com vistas a conter a inflação se 

manteve, com sérios danos ao sistema elétrico, culminando no Plano de Recuperação 

Setorial, cujos objetivos centrais foram a capitalização das concessionárias, a redução do 

endividamento parcialmente decorrente do governo federal e da elevação da remuneração 

dos investimentos244.  

                                                           

243 Ut ANTÔNIO DIAS LEITE. A Energia do Brasil. Rio de Janeiro, Lexikon, 2014. 

244 CARNEIRO comenta, diversamente, que a crise sofrida no setor elétrico decorreu de uma política decisória 

centralizada e na incapacidade do governo de realizar projeções de longo prazo, fato este indicado pelo Plano 
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No Plano Cruzado, o controle tarifário atingiu seu ápice, com o congelamento das 

tarifas, restringindo os investimentos das concessionárias. Segundo comenta LEITE, o art. 

175, parágrafo único, inciso I da Constituição Federal motivou o cancelamento das 

concessões para o aproveitamento de energia elétrica. Além disso, os artigos 153 e 155 da 

CF extinguiram os impostos únicos cuja arrecadação estava vinculada, entre outras, às 

estatais de energia, levando a um desequilíbrio ainda maior de suas contas. Por derradeiro, 

o artigo 176 dispôs que a exploração dos recursos minerais e potenciais de energia 

hidráulica deveriam ser concedidos apenas para brasileiros ou empresas brasileiras de 

capital nacional245. 

 Com o final da década de 80, adquire força a ideia de privatização de serviços, 

especialmente em razão da perda de capacidade financeira do Estado para realizar 

empreendimento. Quanto ao caso setor elétrico, ainda na década de 80, este foi objeto de 

novas disposições através da Lei Nº 8.631/1993, regulamentada pelo Decreto Nº 744/1993, 

que revisa a sistemática de fixação dos níveis tarifários para o serviço público de energia 

elétrica e extingue o regime de remuneração garantida, com o viso de tornar a atividade 

rentável e, ademais, de recuperar sua capacidade de autofinanciamento, contornando a 

necessidade de aporte de recursos públicos. Essa legislação encerra a equalização tarifária 

e promove aumento dos preços cobrados ao consumidor, reajustáveis periodicamente pela 

inflação246.  

A regulamentação que vinha tratar dos danos ambientais e que já havia se tornado 

preocupação do governo desde a década de 70 passou a incluir no processo decisório 

                                                                                                                                                                                

1990, também comentado por LEITE, que previu forte crescimento interno, e, ipso facto, da demanda por 

energia, fato este que não se confirmou na prática. Na dicção de CARNEIRO, in verbis: 

Inadimplência nos contratos de compra e venda de energia envolvendo empresas 

distribuidoras e geradoras, de um lado, e paralisação ou atraso na execução de 

obras programadas, de outro, surgem como sintomas mais evidentes do relativo 

esgotamento de um modelo organizacional fundado na centralização decisória e 

na estatização produtiva, construído a partir dos anos sessenta. O Plano de 

Recuperação Setorial (PRS), lançado em 1985 pela Eletrobrás, espelha o 

reconhecimento governamental da perda da capacidade de se definir programas e 

prioridades de investimento para um horizonte temporal de longo prazo que não 

ficassem expostos ao risco da obsolescência precoce (ut RICARDO CARNEIRO. 

Estado, mercado e o desenvolvimento do setor elétrico brasileiro. Tese 

(Doutorado em Ciências Humanas – Sociologia e Política), Faculdade de 

Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 

Horizonte, 2000, p. 373-4). 

245 Ut ANTÔNIO DIAS LEITE. A Energia do Brasil. Rio de Janeiro, Lexikon, 2014. 

246 Ut RICARDO CARNEIRO, opus citatum, p. 377.  
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envolvendo grandes empreendimentos no setor energético o tradeoff entre os custos em 

termos de danos ambientais contra os benefícios relativos ao incremento na produção de 

energia decorrente dessas obras, de modo a comparar os balanços referentes a soluções 

energéticas alternativas. No caso das hidrelétricas, esse tradeoff envolveu a apuração da 

energia produzida versus a área a ser inundada para a construção dos reservatórios, além 

do tamanho da população a ser deslocada (incluindo-se também questões sobre a presença 

nessas regiões de pequenos grupos indígenas), justificando a rejeição de empreendimentos 

hidrelétricos com grandes reservatórios, favorecendo, em contrapartida, os 

empreendimentos hidrelétricos a fio d’água. Surge também, com a crise da década de 

1980, a preocupação com o desperdício da energia elétrica pelo lado da demanda, dando 

ensejo à criação do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (doravante 

PROCEL) em 1990, que posteriormente passou a operar também do lado a oferta no 

intuito de garantir maior economicidade na produção e consumo de energia.  

Na gestão COLLOR, por sua vez, surge no seio da PETROBRAS o Programa 

Nacional de Racionalização do Uso de Derivados de Petróleo e do Gás Natural (doravante 

CONPET), que procurava gestar projetos para evitar desperdícios além da introdução de 

novas tecnologias para garantir maior eficiência energética. No setor privado, o mesmo foi 

buscado, inicialmente através do Instituto Nacional de Eficiência Energética (doravante 

INEE), entidade privada sem fins lucrativos. Nessa mesma década, a exploração de 

petróleo em alto mar trouxe resultados positivos, levando a descoberta do campo de 

Marlim e de Albacora, que exigiram do país a superação de diversos desafios tecnológicos 

para a produção de petróleo em profundidades recordes no mundo247. No período de 1975-

1994, como indica LEITE, 84% das descobertas de reservas petrolíferas ocorreram em alto 

mar248. Inobstante tais resultados, os investimentos em pesquisa decresceram 

continuamente entre 1985 e 1994.  

Na atuação da PETROBRAS em território estrangeiro por meio da BRASPETRO, 

por outro lado, os resultados não se mostraram animadores, de modo que sua produção em 

operações externas respondia a apenas 3% da demanda interna. A despeito desses fatos, 

LEITE considera que sob a perspectiva empresarial a atuação em outros ambientes 

                                                           

247 Ut JOSÉ ANTÔNIO MOREIRA LIMA. A energia que vem do mar: a herança energética do mar brasileiro. Ciência 

e Cultura. Vol. 62, nº 3, 2010, p. 25-6. 

248 Ut ANTÔNIO DIAS LEITE. A Energia do Brasil. Rio de Janeiro, Lexikon, 2014. 
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possibilitou o aperfeiçoamento técnico da PETROBRAS. Relativamente ao programa 

nuclear, o governo JOSÉ SARNEY criou, em 1985, uma comissão para avaliar o programa 

nuclear brasileiro e oferecer recomendações futuras, as quais incluíram, dentre outras: (i) a 

permanência do Programa Nuclear Brasileiro, em razão de sua relevância estratégica; (ii) a 

manutenção da cooperação com a Alemanha; (iii) além da intensificação da cooperação 

com a Argentina; (iv) bem como as recomendações de prosseguir com a construção das 

usinas já em andamento antes de iniciar projetos para novas usinas. 

 Ainda no final da década de 80 o programa do Proálcool foi desativado, mantidas 

apenas as regras para a adição de álcool anidro à gasolina249. No caso do álcool hidratado, 

o Programa Proálcool possibilitou a troca dos carros à gasolina pelos carros à álcool, tendo 

sido vendidos, durante a década de 80, segundo LEITE, aproximadamente 4.500 mil 

veículos a álcool contra 1.900 mil veículos a gasolina. O autor comenta, que dos 

mecanismos adotados pelo Proálcool, o mais efetivo foi o subsídio creditício do setor 

público para a construção de destilarias, embora também tivessem sido adotados outros 

instrumentos como, verbi gratia, a renúncia de impostos. Na ausência do programa 

financiado pelo governo, LEITE indica que os preços relativos do álcool e do petróleo na 

década de 80 não foram favoráveis ao uso do álcool, tornando a manutenção dos 

investimentos pela iniciativa privada viável apenas se houvesse o aumento do preço do 

petróleo, de modo que o setor arrefeceu. De toda sorte, importantes pesquisas na área 

agrícola e industrial foram feitas, particularmente no âmbito da Copersucar entre as 

décadas de 80 e 90250.  

Quanto à tentativa da ampliação do papel do carvão na matriz energética brasileira, 

sua política vinha sendo desenvolvida desde 1975 no âmbito da Companhia Auxiliar de 

Empresas Elétricas Brasileiras, mas sofreu revisão em 1986, segundo LEITE, em particular 

por meio de duas medidas, a primeira constituindo grupo de trabalho para elaborar 

relatório sobre o aproveitamento do carvão mineral do Rio Grande do Sul, a segunda 

estendendo o âmbito da política para toda a região Sul. O relatório buscou apresentar 

prescrições sobre a atividade de exploração das jazidas, sobre o setor de transporte, bem 

                                                           

249 Consoante ADILSON OLIVEIRA. Reassessing the Brazilian alcohol programme. Energy Policy, jan.-fev. 1991, 

p.47-55. 
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como previsões do mercado para os anos seguintes, além dos resultados esperados do 

aumento da produção251.  

Nesse sentido, foram feitas previsões sobre o aumento da demanda por conta do 

consumo de carvão nas termelétricas, também no setor de cimento além de outros setores. 

Mesmo relatório apontou para a diferença entre o carvão metalúrgico, aquele consumido 

exclusivamente pela siderurgia, e o energético, de uso mais geral, propunha supressão de 

subsídios para transporte para fora do estado de produção, a liberação do comércio de 

carvão energético para outros estados que não os produtores, a restrição da política de 

fixação de preços pela CNP apenas para os carvões com consumo cativo das termelétricas 

e siderurgia. Finalmente, em 1989 o governo acabou com o subsídio, tornando o mercado 

de carvão energético cada vez mais regionalizado, em 1990 os preços do carvão deixaram 

de ser administrados pelo Departamento Nacional de Combustíveis (ex- CNP)252.  

A produção de carvão metalúrgico nacional, por sua vez, inviabilizou-se diante dos 

preços deste relativamente ao carvão importado, segundo LEITE encerrando-se a longa fase 

de intervenção do governo da União, iniciada em 1940, com ênfase no carvão metalúrgico 

para a siderurgia253. Para o carvão energético, a partir de 80 o governo ainda agiu no 

sentido de buscar a ampliação do mercado para os estados não produtores. Em apertada 

síntese, LEITE comenta que durante os vinte anos, entre 70 e 90, relativamente à demanda, 

reduziu-se a quota de consumo residencial ao passo que aumentou a demanda de energia 

pela indústria, manteve-se estável a demanda no setor de transporte, e aumentou em 

alguma medida setores menores como agropecuária, comércio e serviços públicos.  

Em contrapartida, do lado da oferta, analisado para o mesmo período, verificou-se 

segundo o autor, os resultados da política de substituição do petróleo importado, atuando o 

governo para incentivar a produção de álcool via Proálcool. Além disso, reduziu-se a 

participação da lenha na matriz energética nacional, aumentando moderadamente a de 

carvão e gás natural, além da oferta de eletricidade hidráulica. É assim que, comenta LEITE, 

a partir da década de 90, do lado da produção, o gás natural passou a figurar em nossa 

matriz energética, declinando o papel da lenha, ao mesmo tempo que se manteve o 
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aumento do uso do petróleo e da energia hidráulica, esta última tornando-se a principal 

fonte energética no Brasil, dando à matriz brasileira uma composição ímpar relativamente 

a dos demais países. Na década de 90, do lado da demanda, cresce significativamente a 

participação da indústria eletrointensiva.  

 

3.6 A Matriz Energética nos Governos FHC e Lula 

 O período seguinte analisado por LEITE trata segunda metade da década de 90 até 

os primeiros anos do século XXI. Nesse período, o Estado brasileiro encontra-se falido 

financeiramente, incluindo todos os seus entes, União, estados e a maioria dos municípios 

do país, dando ensejo às reformas administrativas e econômicas visando reduzir o tamanho 

do Estado e de sua intervenção no campo econômico, reformas essas que já vinham sendo 

feitas pelos governos anteriores, mas que se fortaleceram no governo de FERNANDO 

HENRIQUE CARDOSO
254. Segundo LEITE, em razão das grandes demandas geradas pela 

Constituição de 1988, de um lado, e da reduzida capacidade de financiamento do Estado, 

de outro, foram revisadas as tarefas designadas pela Constituição para o Estado, 

procurando reduzir seu tamanho e âmbito de atuação255.  

No setor energético, ocorreu a flexibilização do mercado de petróleo e gás natural, 

mineração e dos recursos hídricos. Nesse período, o foco do governo de FERNANDO 

HENRIQUE CARDOSO foi a manutenção da política anti-inflacionária, mantendo-se a moeda 

nacional valorizada para favorecer as importações e garantir a concorrência no mercado 

interno, e, ipso facto, a contenção de preços. Se, de um lado, essa política permitiu conter a 

inflação, de outro, trouxe saldo negativo para a balança comercial brasileira. Logo após a 

reeleição do presidente FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, a insustentabilidade da 

supervalorização do real levou à adoção do regime do câmbio flexível256.  

Durante os oito anos do governo de FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, buscou-se 

sanear as contas públicas, introduzindo-se a responsabilidade fiscal para todos os entes por 
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meio da Lei Complementar Nº 101/2000, foram privatizadas empresas do governo, 

incluindo as do setor energético, dentre as quais a de energia elétrica, cujo novo modelo 

acabou por ensejar a crise de abastecimento de 2001257, trazendo, essas medidas, contudo, 

aspectos também negativos, verbi gratia, o grande endividamento público que tornou o 

país vulnerável às crises internacionais.  

 A situação econômico financeira do Estado brasileiro impõe, nesse sentido, 

repercussões sobre o setor energético, em particular, a retirada do Estado de alguns setores, 

em favor de soluções de mercado. Adotava-se uma perspectiva neoliberal, com a retirada 

do monopólio estatal e a criação de mercados competitivos por meio da 

desregulamentação, sem a devida preocupação com a perspectiva de longo prazo do 

suprimento energético ou da existência de monopólios naturais, conforme relata LEITE
258. 

Consoante essa política, exigia-se uma reforma na Administração Pública, no intuito de 

simplificar sua estrutura, reforma esta que, como admoesta o autor, havia sido encetada já 

no governo militar com a Constituição de 1967, que cria o Imposto de Circulação de 

Mercadorias no âmbito dos estados e o Imposto sobre Serviços, no dos municípios, 

baseado no federalismo fiscal, além do Decreto-lei Nº 200/1967, que pretendia reformar a 

Administração Pública, de modo a tornar sua estrutura mais enxuta, bem como da 

instituição do Programa de Desburocratização em 1979, no governo de JOÃO FIGUEIREDO. 

Com a Constituição de 1988, as competências dos entes da federação foram redefinidas, o 

que, segundo LEITE deu ensejo a várias incertezas no campo fiscal, que, além disso, 

elimina os impostos únicos sobre combustíveis, energia elétrica e minérios, substituindo-se 

pelo ICM (agora designado ICMS), gerando o crescimento dos tributos cumulativos e a 

expansão da carga tributária sobre os insumos básicos.  

 A privatização das estatais trouxe com ela nova concepção de Estado. Primeiro com 

a elaboração de uma lei geral de concessões de serviços de utilidade pública. Além disso, 

com a privatização das estatais, outra perspectiva de órgão regulador precisou ser forjada, 

devendo prestigiar a posição do consumidor de serviços públicos por meio da fiscalização 

da eficiência e qualidade dos serviços prestados, agora, por empresas particulares. Nesse 

sentido, LEITE ressalta a posição de simbiose que se estabeleceu entre empresas 
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fiscalizadas e órgão fiscalizador. Na atividade regulatória não houve a criação de um 

conjunto único de diretrizes, cada segmento adotou diretrizes particulares, dentro da 

perspectiva teórica de que a regulação é setorial e construída na forma de um 

mecanismo259.  

 No setor energético, foram criadas agências reguladoras para a energia elétrica e o 

petróleo, e posteriormente, para os recursos hídricos e aproveitamentos hidrelétricos. Não 

havia projeto estatal para os setores de carvão e de álcool, desaparecendo a atuação estatal 

nesses setores: (i) no carvão com a eliminação dos órgãos de regulação desse mercado; (ii) 

no setor sucroalcooleiro com a eliminação dos subsídios fiscais. As principais reformas 

ocorreram no setor elétrico e no de petróleo. 

 No setor elétrico, antes de iniciado o projeto Canambra, adotava-se uma análise 

individualizada dos projetos de usinas geradoras. Com a Canambra e a criação do Comitê 

Coordenador de Estudos Energéticos da Região Centro-Sul em 1963, a metodologia de 

avaliação dos projetos passou a considerar o custo oportunidade relativamente a uma usina 

térmica a óleo combustível de mesma capacidade. Com base nessa metodologia, os 

projetos eram ordenados segundo o menor custo de energia firme, considerando a energia a 

ser produzida nas piores condições hidrológicas obtidas no passado. O projeto Canambra, 

inicialmente adotado no Sudeste, estendeu-se para a região sul. Embora as interligações 

dos projetos ainda fossem fracas, havia a perspectiva de integração elétrica na região 

sudeste no longo prazo. A respeito da lógica que imbui o Comitê Coordenador, CARNEIRO 

comenta, in verbis: 

Instituído pelo governo federal com o propósito de supervisionar e 

acompanhar os trabalhos da Canambra, o comitê configura o embrião de 

uma nova lógica de funcionamento dos serviços de eletricidade, 

modelada em função da interligação operacional do sistema 260. 

 Em paralelo ao projeto Canambra, foi feita a separação das atividades de 

planejamento, de um lado, e engenharia e operação, de outro. As atividades de engenharia 

e operação passaram a ser desenvolvidas no âmbito dos Comitês de Coordenação da 
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Operação Interligada (CCOI), posteriormente substituído pelo Grupo de Coordenação da 

Operação Interligada (GCOI)261. Já a função de planejamento passou a ser exercida pelo 

Grupo Coordenador de Planejamento do Sistema Elétrico (GCPS)262. Ambos as estruturas 

possuíam íntima ligação. A busca pela interligação das operações assumiu importância 

com a construção de Itaipu e, nesse sentido, o Plano 90 elaborado no âmbito da Eletrobras 

figurou com grande passo no sentido de expandir o sistema Sul e Sudeste ao Centro-Oeste.  

 O setor elétrico no Brasil teve como estrutura empresas federais de geração que não 

participavam da distribuição, empresas estaduais e privadas que ficavam encarregadas da 

distribuição, ao passo que os projetos de expansão e a integração dos sistemas ficavam a 

cargo do governo federal, via Eletrobras. Essa estrutura se manteve por mais de trinta anos, 

desde o Código das Águas de 1934. Paulatinamente foi sendo estruturada uma 

configuração. Nesse ínterim surgiam conflitos entre o DNAEE com os estados mais 

poderosos, criando uma tradição de desobediência civil dos estados em cumprir a 

legislação federal, as decisões do órgão regulador além do descumprimento das obrigações 

financeiras. No final do século XX, a crise que tolheu o setor levou a uma paralisação das 

obras das usinas de geração e dos sistemas de transmissão e distribuição em razão da crise 

financeira do Estado para sustentar a expansão, exigindo que este buscasse atrair recursos 

do setor privado. Além disso, as estatais estaduais deixavam de cumprir com suas 

obrigações financeiras, gerando um clima de insegurança. As consequências são apontadas 

por LEITE, in verbis: 
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Por todos esses motivos a estrutura estava ferida de morte, quando se 

configurou nova legislação proposta por Eliseu Resende, então presidente 

da Eletrobras, tentando desfazer o nó cego criado pelas tarifas 

insuficientes e inadimplência generalizada, além de procurar dar um 

passo no sentido de retirar a rigidez do sistema 263. 

 Nesse período também estava em curso no Congresso Nacional o projeto de lei que 

previa a licitação para a concessão de recursos hídricos e de petróleo, que no setor elétrico 

levou ao cancelamento do direito exclusivo dos concessionários na exploração dos 

potenciais hídricos que se localizavam em suas áreas de concessão. Ainda, na lei que 

instituiu o Plano Real (Lei Nº 9.069/1995) o reajuste tarifário volta a depender do arbítrio 

do ministro da Fazenda. 

 Com relação às usinas térmica, as usinas a carvão tanto quanto as usinas a óleo 

combustível eram mais flexíveis às variações estacionais, pois permitiam a estocagem do 

combustível. As usinas a gás têm menor flexibilidade em razão dos contratos de take-or-

pay no suprimento e de ship-or-pay no transporte. Inobstante, em razão do carvão nacional 

ser de baixa qualidade e de maior custo de extração, além da inexistência de reservas de 

gás natural, a capacidade instalada de usinas térmicas era insuficiente. Ao lado disso, o 

país possui potenciais hidrelétricos bastante grandes, de modo que o papel das usinas 

térmicas no Brasil foi se reduzindo desde 1972, segundo LEITE, até um mínimo de 12,6% 

em 1996, quando começa a crescer lentamente, em razão da entrada de usinas a gás natural 

em 2001264.  

 A reduzida proporção das usinas térmicas flexíveis na matriz nacional causava 

preocupações e acreditava-se, na época, ser necessário ampliá-la para algo em torno de 20 

a 23% da capacidade instalada nacional, o que foi obtido em 2005. Inobstante, como as 

usinas instaladas eram em grande medida usinas a gás, na falta de suprimentos 

provenientes da Bolívia, essas usinas não contribuiriam para o equilíbrio do sistema 

hidrotérmico. Nesse período, a Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) sustentava as 

térmicas a carvão, mas esse sistema sofria oposição, sendo considerado um subsídio ao 

carvão, sugerindo que fosse descontinuada para proporcionar maior eficiência a este 

mercado265. 
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 Assim, se encontravam as coisas, quando o governo de FERNANDO HENRIQUE 

CARDOSO empreendeu as alterações no sistema elétrico. Criou-se a Agência Nacional de 

Energia Elétrica (Aneel), autarquia vinculada ao Ministério das Minas e Energia, devendo 

este órgão coordenar junto aos estados o aproveitamento das águas de modo compatível 

com a política de recursos hídricos. O Ministério das Minas e Energia, nesse período, 

buscou, através de licitação, realizar um estudo mais aprofundado sobre o setor elétrico, 

tendo sido escolhida para realiza-lo o consórcio liderado por Coopers & Lybrand. Em 

paralelo, é criado um órgão ligado à Secretaria de Energia do Ministério das Minas e 

Energia, o Projeto de Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro (RE-SEB), para debater 

as questões do setor266.  

 Os trabalhos dos consultores e do RE-SEB se dividiram em quatro fases, um de 

diagnóstico e opção, outro de concepção do modelo, um terceiro de elaboração e 

documentos regulamentares e, finalmente, uma fase de implantação, que se desdobraram 

entre 1996-1997. Além desses, três profissionais da área foram consultados, NUNO RIBEIRO 

DA SILVA, ex-ministro de Energia de Portugal, ADILSON DE OLIVEIRA da UFRJ e ANTÔNIO 

DIAS LEITE, ex-ministro das Minas e Energia no Brasil. Todos os profissionais que se 

manifestaram identificaram um viés político-ideológico na decisão do governo para o 

setor, qual seja, a redução do Estado, privatizando empresas, criando mercados 

competitivos e desregulamentando-os267.  

 No final de 1997, a consultoria liderada por Coopers & Librand apresenta relatório 

base para os trabalhos subsequentes. No âmbito jurídico, foram incluídos na MP Nº 1.531 

(que se em sua 16ª versão) diversos dispositivos novos do modelo, a Lei Nº 9.648/1998 

altera uma miríade de pontos da legislação prévia, é publicado o Decreto Nº 2.655/1998 

dispondo sobre quase todos os segmentos do setor elétrico, incluindo geração, distribuição, 

comercialização, além de contratos entre geradores e distribuidores, dentre outras 

disposições. Desta forma, em vez de se realizar uma reforma geral do setor, as 

modificações foram sendo feitas de forma fragmentada, segundo LEITE, tornando difícil a 

visão de conjunto do processo 268. 
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 Relativamente às privatizações, LEITE comenta que o processo foi regido por 

questões financeiras, visando fazer caixa para os governos, tanto federal quanto estaduais. 

Embora o objetivo fosse a criação de mercados competitivos, a realidade dos diferentes 

segmentos do setor elétrico não foi avaliada, pois como comenta o autor, há segmentos 

onde a competição é admitida, caso das produtoras de energia e seus consórcios, e outros 

onde o monopólio é característica ínsita ao segmento, caso da distribuição, havendo ainda 

aqueles segmentos de posição intermediária, verbi gratia, grandes empresas detentoras de 

usinas chaves do sistema e troncos de interligação regional. 

 Além do mais, haviam empresas cuja missão não admitia competição de mercado, 

como a Eletronorte, cujo objetivo era garantir o suprimento da região, além de avaliar a 

possibilidade de transmissão para outras regiões do país. Inobstante a tentativa de fazer 

caixa e do intenso ritmo das privatizações, nem todas as estatais federais e estaduais foram 

privatizadas, verbi gratia, Cemig e Copel, estaduais, e das geradoras federais, apenas a 

Eletrosul foi privatizada. Nesse processo, com intuito de garantir os investimentos no setor 

elétrico, atuou ativamente o BNDES. Na prática, comenta LEITE, situação final configurou-

se da seguinte forma, in verbis: 

[...] o projeto de privatização total tomou três rumos diferentes, em um 

extremo, houve a privatização quase completa da distribuição e, em outro 

permaneceu estatal quase toda a transmissão. Entre as geradoras a venda 

foi parcial, mantendo-se a maior parte da capacidade existente sob 

domínio estatal 269. 

BAER e MCDONALD empreendem idêntica análise: “A meta do governo era criar 

concorrência entre as empresas privadas na geração e distribuição de eletricidade, ao passo 

que as linhas de transmissão permaneceriam no setor público” 270. 

Quanto ao aproveitamento hidrelétrico e linhas de transmissão, adotou-se o 

processo licitatório previsto na Lei Nº 8.987/1995. Para o aproveitamento hidrelétrico, 

vencia a concessionária que ofertasse o maior pagamento, havendo um lance mínimo 

fixado pela Aneel. Nessas concessões, participaram em grande número empresas 
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industriais interessadas em garantir a autossuficiência energética (aproximadamente 42% 

da capacidade total contratada, segundo LEITE
271).  

Malgrado, terem sido contratadas 31 usinas com capacidade total presumida em 12 

mil MW, a contribuição desse montante para a expansão do sistema era muito pequena, 

cerca de 2,6%, caso todos os contratos se realizassem plenamente. No que tange às 

licitações das linhas de transmissão, as ofertas eram dadas em função da receita anual 

desejada para disponibilização do uso da linha de transmissão pelo prazo da concessão. 

Segundo LEITE, este foi o segmento que mais se aproximou dos objetivos de privatização 

previstos pelo governo, atraindo, em grande medida, a iniciativa privada para esse 

mercado. A exequibilidade do mercado dependia da desverticalização das empresas 

integradas separando as atividades de geração, transmissão e distribuição272. 

Desverticalizadas essas empresas seriam subdivididas, o que nem sempre ocorreu de 

maneira consistente segundo o ponto de vista logístico e geográfico, consoante LEITE.  

Além disso, foram estabelecidos limites máximos de contratação de energia para 

empresas vendedoras e compradoras de energia. Os consumidores foram separados entre 

cativos, que compravam energia apenas do concessionário em cuja rede estavam ligados, e 

os livres, que podiam contratar livremente, escolhendo seu fornecedor. Para garantir a 

contratação da energia secundária, aquela produzida acima do limite contratado, criou-se 

um novo mercado, o Mercado Atacadista de Energia (doravante MAE), que começou a 

funcionar em 2000 e cuja função era permitir a negociação e definição do preço spot da 

energia elétrica, que deveria refletir o custo marginal da energia no sistema, sendo 

determinado por região e classificado por cargas em três patamares. Do MAE participavam 

praticamente todas as empresas do setor elétrico. Acerca do MAE, VIANNA comenta, in 

verbis: 

Foi também instituído, pela Lei nº 9.648/98, o Mercado Atacadista de 

Energia Elétrica - MAE, ambiente virtual (sem personalidade jurídica) 

autorregulado, instituído através da assinatura de um contrato de adesão 

multilateral, o Acordo de Mercado, para ser o ambiente onde se 
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processam a contabilização e a liquidação centralizada no mercado de 

curto prazo 273.   

Além do MAE, foi criado também, através da Lei Nº 9.648/1998, o Operador 

Nacional do Sistema Elétrico (doravante ONS), que assumiu as atribuições do GCOI, 

tendo como atribuições: (i) fomentar a eficiência na operação do sistema ao menor custo; 

(ii) satisfazer parâmetros técnicos e critérios de confiabilidade; (iii) garantir as regras de 

mercado que possibilitem o livre acesso à rede de transmissão; (iv) viabilizar a expansão 

do sistema pelo menor custo. Ao ONS pertencem tantos os titulares da concessão quanto 

os consumidores livres. Impende ressaltar que seu Conselho de Administração tem como 

membro um representante do poder concedente indicado pelo MME, dispondo este de 

direito de veto sobre as deliberações que se oponham às políticas governamentais para o 

setor. A estrutura interna da Eletrobras também foi remodelada, em particular, extinguiu-se 

o GCOI, e sua estrutura e pessoal foram concedidos ao ONS. A atividade de planejamento 

passou a ser desempenhada pela Secretaria de Energia do MME, onde se constituiu o 

Comitê Coordenador do Planejamento da Expansão em 1999 e que teve parcela de suas 

funções posteriormente repassadas a Empresa de Pesquisa Energética, fundada em 2004. 

Relativamente aos modelos de otimização do sistema hidrotérmico, estes tiveram 

início com o projeto Canambra, que buscou um plano integrado para a expansão do 

sistema. Em sua metodologia o risco assumido era da ordem de 3%. Em 1985 os modelos 

probabilísticos foram atualizados, o primeiro dos quais sendo o Modelo de Despacho de 

Sistemas Hidrotérmicos, que já admitia risco de 5%. Já na década de 90 foram 

desenvolvidos novos modelos computacionais constituídos para a realidade brasileira, os 

modelos Decomp e Newave, assumindo, igualmente, risco da ordem de 5%. Comenta 

LEITE que na época da reforma do sistema elétrico esses modelos foram também adotados 

para determinar o preço da energia no mercado spot do MAE, em vez de se valerem da 

oferta competitiva de preços entre os geradores no mercado spot, prática adotada, verbi 

gratia, nos Estados Unidos. A inapropriabilidade desses modelos é avençada por LEITE, 

para quem, in verbis: 

Os algoritmos foram desenvolvidos para um mercado constituído por 

empresas estatais monopolistas em regime tarifário de custo de serviço. O 

novo mercado seria operado por empresas privadas em regime 

concorrencial, sendo prevista ainda a liberdade de grandes consumidores 

                                                           

273 Ut LUIZ FERNANDO LEONE VIANNA. As Associações setoriais e um passeio pela história da energia elétrica no 
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se desligarem do sistema quando o preço do mercado spot lhes parecer 

excessivo 274. 

 Inobstante, com a privatização, os riscos máximos assumidos deveriam ter sido 

reduzidos, mas o MME e a Aneel mantiveram o mesmo nível de risco máximo para 

insuficiência de suprimentos que fora utilizado durante o período de propriedade estatal 

das usinas. Segundo LEITE, contudo, o MME e a Aneel deviam tê-lo feito em nível mais 

baixo, tendo em vista aumentar a responsabilidade de cada empresa na sua relação com 

as demais, agora de propriedade distinta 275. 

Essas eram as circunstâncias estruturais, políticas e legais existentes no setor 

elétrico quando o nível dos reservatórios de todas as regiões começa a se tornar crítico, 

sem que o uso das térmicas fosse acionado antecipadamente para garantir maior segurança 

de suprimento ao sistema elétrico. De todo modo, comenta LEITE, as linhas de transmissão 

nas regiões com maior demanda, sudeste e Sul, eram insuficientes para viabilizar o uso 

complementar das térmicas. Para o autor, o uso do modelo Newave não priorizou a 

segurança no abastecimento, privilegiando, em vez disso, a redução de custos no longo 

prazo. Nesse período, foi apresentado o Programa Prioritário de Termelétricas, que previa 

a construção de diversas usinas em 2000. Inobstante, diversas dificuldades levaram a 

sucessivos atrasos na implementação do programa, de modo que poucos desses projetos 

saíram do papel276.  

Quando a situação foi se tornando crítica, uma série de medidas emergenciais 

foram tomadas sem surtir efeito. Para tentar administrar a crise gerada no setor elétrico, 

consoante VIANNA, foi criada através da Medida Provisória Nº 2.148-1/2001, a Câmara de 

Gestão da Crise de Energia Elétrica (doravante CGCE), com o viso de equilibrar a 

demanda e a oferta de energia elétrica, evitando interrupções do suprimento de energia 

elétrica277. Criou-se, outrossim, como comenta LEITE, a Curva de Aversão ao Risco 

(doravante CAR), que determinava os níveis de armazenamento para cada região no 

                                                           

274 Consoante ANTÔNIO DIAS LEITE. A Energia do Brasil. Rio de Janeiro, Lexikon, 2014, p. 316. 

275 Ibidem, p. 321. 

276 Ut CÉLIO BERMANN. A perspectiva da sociedade brasileira sobre a definição e implementação de uma política 

energética sustentável – uma avaliação da política oficial. Brasília, Brasil: Câmara dos Deputados, 2002. 
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Brasil. Grupo Canal Energia. Setor elétrico brasileiro-passado e futuro, v. 10, 2004. 



117 

 

sentido de evitar a adoção de medidas restritivas de consumo ao longo do tempo. Com essa 

abordagem, sempre que os reservatórios atingissem níveis inferiores aos previstos pelo 

CAR, todas as medidas necessárias deveriam ser tomadas para garantir o retorno ao nível 

de armazenamento previsto no CAR. Inobstante, comenta LEITE, os objetivos da CAR não 

se coadunavam aqueles da Newave, pois enquanto a primeira pautava-se na aversão ao 

risco, a segunda metodologia tinha por foco, como adrede referido, a redução dos custos de 

operação278.  

Em 2001 foi aplicado o Programa Emergencial de Redução de Consumo, 

instaurando-se o racionamento de energia elétrica. A reação por parte do mercado 

consumidor (indústrias e domicílios) mostrou-se bastante adaptativa, tendo possibilitado o 

sucesso do programa. No intuito de aumentar a oferta foi prevista a criação de usinas a 

diesel, cuja instalação era célere, embora a maioria delas tenha começado a funcionar 

apenas em 2002. Nesse ínterim, a atuação do MAE mostrou-se confusa, com o surgimento 

de conflitos entre seus diversos participantes, obrigando a Aneel a intervir no MAE, 

alterando sua estrutura operacional, que continha diversos membros e que foi reduzido a 

apenas oito, dos quais, dois representando os produtores, dois os consumidores e dois 

indicados pela Aneel, além de outros dois sem direito à voto.  

Com relação às questões financeiras, a atualização tarifária previa três alternativas, 

o reajuste anual, a revisão periódica e a revisão extraordinária, esta última utilizada em 

2001, quando da crise do setor visando compensar a perda de receita deste setor. Superada 

a crise de energia elétrica, buscavam-se ainda soluções legislativas com o intuito de auferir 

mercados competitivos no setor elétrico, dando ensejo para que o governo editasse a 

Medida Provisória Nº 1.819/1999, depois a Medida Provisória Nº 14/2001, que fomentava 

a busca por fontes alternativas de energia elétrica, e, em especial, a Lei Nº 10.438/2002, 

que tratou de uma série de temáticas relativas ao setor, desde questões de curto prazo, 

como a oferta de energia elétrica emergencial, até projetos de maior tempo de maturação, 

como verbi gratia, metas de universalização de energia elétrica que inclui o Programa Luz 

no Campo e amplia o público alvo, criando o que seria chamado no governo Lula, 

Programa Luz para Todos279. 
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279 Ut LUCAS THIXBAI FREITAS FRAGA. Estratégias de Desenvolvimento do Setor Energético nos Governos FHC 

e Lula: uma comparação política e econômica. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências 



118 

 

O diagnóstico obtido da crise elétrica por grupo de trabalho coordenado por JERSON 

KELMAN indicou que, do lado da demanda, no período de 1998-2000 o consumo foi 

crescente, conforme previsto no Plano Decenal. Inobstante, a oferta prevista no plano não 

se concretizou, por força de atraso em obras já iniciadas de geração e transmissão, bem 

como em função da não construção de novas obras, além do atraso do início das operações 

de novas termelétricas, tudo isso em função da falta de recursos do governo para promover 

novos investimentos e da falta de coordenação na gestão do risco, ut supra dixit. Segundo 

LEITE, as decisões tomadas para o setor, nesse sentido, incluíam tanto a construção de 

cenários futuros de caráter aleatórios além da necessidade de incorporar juízos de valor, 

levando a decisões de cunho marcadamente político280. 

Na frenética tentativa que se desenrolou ao longo dos séculos XX e XXI de 

diversificar a matriz energética brasileira, o ingresso do gás natural em nossa matriz 

decorreu tanto da descoberta de pequenas reservas em território nacional, reservas 

posteriormente ampliadas, quanto de negociações que o governo vinha fazendo na Bolívia 

para importar o gás dali proveniente. No primeiro caso, as reservas encontradas eram 

inicialmente de pequena monta no Nordeste desde 1956 e posteriormente ampliadas, e na 

década de 80, com novas reservas descobertas pela PETROBRAS na bacia de Solimões, e 

depois com a descoberta de óleo com gás associado na bacia de Campos, as reservas do 

mar crescendo em muito maior medida do que aquelas encontradas em terra (da ordem de 

2/3 para 1/3). Consoante BRONZATTI e IAROZINSKI NETO, com base em dados da ANP, 

aproximadamente 75% das reservas de gás do país localizam-se em campos offshore281.   

Inobstante o aumento da produção de gás, boa parcela do gás produzido era 

consumido no próprio processo produtivo. Além disso, para ampliar o mercado de gás, o 

Brasil precisaria expandir seu modal dutoviário (in casu, de gasodutos) e suas redes de 

distribuição. O segundo caminho no intuito de trazer o gás para a matriz energética 

nacional, é proveniente das negociações com a Bolívia, que se iniciam com o tratado de 

cooperação entre os dois países em 1938, depois com a possibilidade de associação da 

PETROBRAS com outras empresas em território estrangeiro desde que previstos em 
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tratados internacionais, e, finalmente, com o Acordo de Roboré, em 1958. Na década de 70 

buscou-se implementar legislação no sentido de permitir que a PETROBRAS pudesse 

explorar áreas no estrangeiro independente de acordos de cooperação entre governos, 

dando ensejo a nova agenda de negociações com a Bolívia nos anos seguintes. É na década 

de 90, contudo, que se fortalece a negociação para a importação do gás da Bolívia, dando 

azo ao acordo geral Brasil-Bolívia em 1992, que por sua vez ensejou o projeto do gasoduto 

Brasil-Bolívia. A introdução do gás na matriz energética nacional, segundo LEITE, 

repercutiu na busca por diversificação da matriz energética nacional, in verbis: “A 

importação do gás da Bolívia colocou em evidência a interdependência das várias formas 

de energia primária em um balanço energético, que se tornava cada vez mais diversificado” 

282. 

Para desenvolver o projeto nacional do gás a PETROBRAS criou a subsidiária 

PETROBRAS Gás S.A. (doravante GASPETRO), esta última com a tarefa de organizar a 

Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (doravante TGB), cujo objetivo era 

construir a parte do gasoduto que entraria em território nacional proveniente da Bolívia. 

Com a expansão da oferta de gás seja pela produção nacional, seja por mor da importação 

de gás na Bolívia, de modo que, segundo LEITE, o gás natural passou a compor, de forma 

significativa, a matriz energética, e ficou intimamente ligado ao Programa Prioritário de 

Termelétricas...283. Do lado da demanda, por sua vez, o mercado se comportou de modo 

diverso do que o previsto. Inicialmente se pensou que o gás natural seria utilizado pelas 

usinas termelétricas a serem construídas, como citação supra.  

Nada obstante, com o atraso da construção, sua participação no consumo de gás era 

de modestos 21%, segundo LEITE
284. Em contrapartida, a indústria buscou converter seu 

maquinário de óleo combustível para gás. Além desse movimento, o consumo do gás 

veicular foi ampliado nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, ao passo que o consumo 

residencial e comercial também cresceu, ainda que em menor escala, por mor da 

necessidade de serem feitos grandes investimentos na expansão do modal dutoviário de 

distribuição. Relativamente à determinação do preço do gás, este dependia muito das 

negociações feitas com a Bolívia, negociações estas que determinavam o preço do gás em 
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função de uma cesta de óleos combustíveis no mercado mundial, mecanismo muito 

favorável ao Brasil, barateando seu preço aqui, porém não favorável à Bolívia. Com a 

substituição da política de câmbio fixo pela de câmbio variável, o preço do gás aumentou 

muito no Brasil, embora ainda estivesse barato para a Bolívia, em comparação com o 

mercado internacional. A respeito das circunstâncias que determinavam o preço do gás 

exportado pela Bolívia para o Brasil, FUSER comenta, in verbis: 

A Bolívia reivindicava um aumento no preço de referência, o que elevaria 

o valor cobrado em julho de 2006 a US$ 4,30 por milhão de BTUs, para 

US$ 5,00. Para entender essa discussão é preciso ter em mente que, de 

acordo com o contrato de compra e venda de gás natural, o preço é 

reajustado a cada semestre com base em uma fórmula que reflete as 

variações dos preços de um conjunto de tipos de óleo combustível no 

mercado internacional, mas sofre também o efeito de fatores, incluído 

nesse cálculo, que suavizam as variações. Como resultado, os preços do 

gás acompanham a alta do petróleo, porém de forma moderada e com um 

considerável atraso. A demanda boliviana de modificação dessa fórmula 

– uma possibilidade prevista no próprio contrato – tinha como 

justificativa a defasagem entre os valores recebidos pela Bolívia e o 

aumento espetacular dos preços internacionais do petróleo naquele 

período 285. 

Ainda, a definição do preço do gás foi determinada por três situações específicas, 

quais seja, o gás nacional, o importado e o gás destinado ao Programa Prioritário de 

Termelétricas, de modo que a compensação entre essas partes levou à falta de uma política 

uniforme de preços do gás, segundo LEITE
286. 

 Consoante SOUZA e PEREIRA
287, quanto ao setor de petróleo e gás, o governo 

tencionava, tal como o setor elétrico, criar mercado competitivo, e em paralelo, reduzir a 

atuação do Estado. Malgrado, as medidas adotadas nesse setor diferiam daquelas aplicadas 

ao setor elétrico, visto que no setor de petróleo e gás a estrutura de mercado era 

marcadamente monopolista – com ênfase na atuação da PETROBRAS, que nesta época 
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estava em fase bem-sucedida no sentido de auferir a meta de autossuficiência para a qual 

havia sido criada –, exceto no segmento da distribuição, onde haviam vários distribuidores 

de derivados, regra geral empresas privadas estrangeiras. Para alcançar seu objetivo no 

setor de petróleo e gás, as reformas buscaram eliminar o monopólio da PETROBRAS, de 

um lado, buscando sua privatização, de outro. Acreditamos que quanto ao primeiro 

objetivo, eliminar o monopólio da estatal, o governo avançou legalmente através da EC Nº 

9/1995 e da Lei Nº 9.478/1997, embora a PETROBRAS ainda se constitua em monopólio 

de fato. Quanto à privatização, o governo não conseguiu avançar, mantendo-se a discussão 

com viés fortemente político288.  

 Para eliminar seu monopólio, inclusive, o governo teve que se comprometer a 

conceder à PETROBRAS 29 (vinte e nove) bacias petrolíferas identificadas por ela no 

país. Conforme ZYLBERSZTAJN e AGEL, in verbis: 

[...] o primeiro grande evento do setor de petróleo foi a assinatura de 397 

contratos de concessão firmados entre a ANP e a Petrobras, em agosto de 

1998, cujo foco eram as áreas com atividades exploratórias nas quais a 

empresa já havia feito investimentos ou estava em processo de 

desenvolvimento ou produção. As assinaturas dos contratos de concessão 

ocorreram em uma cerimônia realizada no Palácio do Planalto, com a 

presença do próprio presidente da República, numa clara demonstração 

da importância que a abertura do setor de petróleo significava para o país 
289.  

 A Emenda Constitucional Nº 9/1995 trouxe assim, no art. 177 da Constituição 

Federal, a flexibilização do monopólio, concedendo à União a possibilidade de ela 

contratar empresas estatais ou privadas para a consecução das atividades de pesquisa, 

lavra, refino, importação e transporte do setor. Em seguida, foi debatida uma nova Lei do 

Petróleo, Lei Nº 9.478/1997, que instituiu a ANP, que tinha como atribuição definir a 

política nacional de petróleo e gás natural, no intuito de garantir suprimentos de derivados 
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de petróleo no território nacional, mantendo-se os direitos de exploração e produção nas 

mãos da União, mas sendo administrados pela ANP290. 

 Nesse período, igualmente, procurou-se liquidar subsidiárias da PETROBRAS, 

mas, em particular retirando a PETROBRAS da indústria petroquímica, por já ter 

cumprido sua meta nesse setor, qual seja, dar ensejo ao início da indústria petroquímica no 

país. Para tanto, foram realizados uma série de leilões entre 1992 e 1996, mantendo as 

atividades da PETROBRAS na petroquímica somente por meio da PETROQUISA. No 

segmento de exploração e produção, abertos agora à iniciativa privada por mor da EC Nº 9 

e Lei do Petróleo, Lei Nº 9.478/1997, foram realizados sucessivos leilões para licitar 

blocos e campos, mantendo-se nas mãos da PETROBRAS aqueles cujos investimentos 

estavam bastante adiantados. No segmento de refino, aumentou-se os investimentos para a 

expansão da capacidade das refinarias existentes, mas sem o planejamento e construção de 

novas refinarias.  

 Na distribuição, a PETROBRAS manteve-se dominante no mercado, mas permitiu-

se concorrência com outras empresas. No âmbito do uso dos dutos construídos, o livre 

acesso por terceiros foi regulamentado pelas Portarias Nº 170/1998 e Nº 98/2001. Todas 

essas modificações no setor de petróleo e gás indicaram que a PETROBRAS perdia seu 

caráter estratégico para o país. Segundo LEITE, in verbis: 

O estado de espírito dominante na direção da empresa foi claramente 

exposto na introdução do relatório de 2001. Além de afirmar que a 

PETROBRAS “[...] será uma companhia de energia com forte presença 

internacional e líder na América Latina [...]” declara, como visão, que a 

empresa precisa desfrutar de liberdade de atuação de uma corporação 

internacional e foco na rentabilidade e responsabilidade social. Essas 

diretrizes, que deixaram de compreender o objetivo de autossuficiência 

que justificou a instituição do monopólio, foram condizentes com ações 

práticas, continuadas na administração seguinte, criando situações difíceis 

[...] 291. 

 Relativamente ao segmento upstream da indústria petrolífera, LEITE sustenta que 

boa parte dos recursos da PETROBRAS eram investidos nesse setor, por vezes em 

território nacional, incluindo a plataforma continental, como adrede referido, em outros 

casos em território estrangeiro.  
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 Com a abertura do segmento fomentada no governo FHC, os investimentos 

públicos contaram, igualmente, com o aporte da iniciativa privada, no intuito de auferir 

novas descobertas, e, ipso facto, expandir as reservas disponíveis para o país292. LEITE 

comenta o tempo de maturação dos investimentos, tendo como ponto de partida o período 

em que são feitos os investimentos, e, de chegada, as descobertas provadas de novas 

reservas, indicando o interstício de aproximadamente vinte anos entre um e outro. Sobre 

esses investimentos no segmento de E&P o autor nos adverte que em matéria de petróleo, 

[...] a tarefa de exploração, de forte componente aleatório, há de ser sustentada, sem 

esmorecimento, com visão de longo prazo293. Como veremos adiante, na perspectiva de 

MAZZUCATO, isso só pode significar que cabe ao Estado realizar os investimentos no setor, 

por conta das incertezas aí existentes, e, ademais, da aversão ao risco que imbui a iniciativa 

privada, temerosa em entrar nas atividades sujeitas não apenas a alto risco, mas também às 

incertezas294.  

 Quanto a nossas reservas, estas se mantiveram estáveis entre 1990 e 1994, mas 

cresceram a partir de 1995 por mor das descobertas no mar, tornando realista a meta para a 

qual havia sido criada a PETROBRAS, qual seja, a busca por autossuficiência no setor de 

petróleo295. Inobstante ter a importação de petróleo e derivados caído de 47% em 1995 

para módicos 3% em 2003, de se ressaltar que o país exporta parcela do óleo pesado 

(heavy oil) aqui produzido para importar óleos leves, uma vez que não possuímos 

refinarias apropriadas para o refino do óleo pesado, mostrando que as refinarias foram e 

                                                                                                                                                                                

291 Ut ANTÔNIO DIAS LEITE. A Energia do Brasil. Rio de Janeiro, Lexikon, 2014, p. 347-8. 

292 Ut BENI TROJBICZ, MARIA RITA LOUREIRO. Trajetória do marco regulatório do petróleo no Brasil: 1997 – 

2010. IX Encontro da ABCP, Brasília, DF, 04 a 07 ago. 2014. 

293 Ut ANTÔNIO DIAS LEITE, opus citatum, p. 350. 

294 Ut MARIANA MAZZUCATO. O estado empreendedor: desmascarando o mito do setor público versus o setor 

privado. São Paulo, Portfolio-Penguin, 2014. 

295 Para alguns autores, esse é um sinal claro do sucesso envolvendo a flexibilização do monopólio da 

PETROBRAS (e.g., DAVID ZYLBERSZTAJN, SONIA AGEL. A reforma do setor de petróleo de 1997: 

racionalidade, concepção e implementação. In: Petróleo: reforma e contrarreforma do setor petrolífero 

brasileiro. FÁBIO GIAMBIAGI, LUIS PAULO VELLOZO LUCAS (Org.). Rio de Janeiro, Elsevier, 2013, p. 55-80). 

Inobstante, para outros, isso significou a entrega das reservas brasileiras para empresas multinacionais do 

setor de petróleo (e.g., ALOYSIO BIONDI. O Brasil privatizado: Um balanço do desmonte do Estado. São 

Paulo, Perseu Abramo, 1996). 
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ainda são um importante gargalo da IPGN nacional296. Consoante FOCAS e FERREIRA, esse 

problema, inclusive, reflete na análise da balança comercial brasileira, indicando que o país 

perde recursos ao exportar o óleo pesado, de menor valor de mercado, para importar uma 

cesta de óleos leves, com muito mais valor agregado, contribuindo para o saldo negativo da 

balança297.  

 Para além do incremento da produção nacional, consoante FERREIRA, a 

PETROBRAS, por meio de sua subsidiária que atuava fora do país, a BRASPETRO, 

ampliou, igualmente, os campos produtores no exterior por meio da associação de sua 

subsidiária com outras empresas estrangeiras, principalmente na América Latina, e nesta, 

em particular na Bolívia e na Argentina, além da aquisição da empresa argentina Pérez 

Companc S.A.. Acerca dessas operações, FERREIRA comenta, in verbis: 

Mas a operação mais importante foi a compra de duas companhias do 

grupo Pérez Companc, segunda maior petroleira da Argentina e maior 

companhia independente da América Latina. Em uma operação de US$ 

1,03 bilhão, a estatal brasileira adquire, no mês de outubro de 2002, 

58,62% da Pérez Companc S.A., [...]. Além desta operação, a Petrobrás 

compra, “mediante pagamento à vista de US$ 49,8 milhões, uma 

participação de 39,67% na Petrolera Pérez Companc S.A” (ibidem). Em 

maio de 2003, a Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, órgão 

do governo argentino encarregado de regular a concorrência, aprova a 

operação. Estas aquisições foram um passo fundamental na direção dos 

objetivos do Plano Estratégico 2000-2010. Com a compra da Pérez 

Companc (Pecom), a Petrobrás consolida sua posição de empresa 

integrada de energia com liderança na América Latina. As aquisições 

realizadas entre 1999 e 2002 confirmam o foco dos investimentos 

internacionais da estatal na Argentina e na Bolívia, conforme as diretrizes 

estabelecidas no Plano Estratégico.  Os relatórios anuais de 2002 e 2004 

mostram que, de todos os países em que a Petrobrás tem investimentos, 

apenas na Argentina e na Bolívia ela atua em toda a cadeia produtiva, do 

poço ao posto. Em 2004, é aprovada a fusão de todos os ativos da 

Petrobrás na Argentina, compreendendo a EG3, a Petrolera Santa Fe, a 

Petrobrás Argentina e a Pecom, criando-se uma única empresa: a 

Petrobrás Energía S. A., PESA (PETROBRÁS, 2005, p. 56). A partir 

dessa fusão, a Petrobrás Energía S.A. torna-se o braço internacional da 

Petrobrás e a Argentina, a base da expansão das atividades da estatal na 

América do Sul 298. 

                                                           

296 Ut LUIZ PINGUELLI ROSA. Energia nos governos Lula e Dilma–perspectivas. Revista USP, nº 104, 2015, p. 

45-50. 

297 Ut IOANNA DUTRA FOCAS, TATIANA FELIX FERREIRA. A busca pela autossuficiência em derivados de 

petróleo. 6º Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Petróleo e Gás, 2011. 

298 Ut PABLO GABRIEL FERREIRA. A Petrobrás e as reformas do setor de petróleo e gás no Brasil e na Argentina. 

Rev. Sociol. Polit. Vol. 17, nº 33, 2009, p. 85-96. 
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 No segundo governo de FHC, contrariando sua política de desestatização, a 

PETROBRAS foi lançada no setor elétrico, no intuito de transformá-la em uma empresa 

atuante em todos o setor energético, não apenas no petrolífero, ampliando seu escopo de 

atuação, bem como atribuindo a nossa PETROBRAS boa parcela da busca por segurança 

energética do país. A ampliação de sua atuação correspondeu, segundo LEITE, na entrada 

do gás da Bolívia, para cuja oferta deveria ser criada uma demanda interna, que, segundo 

planejamento do governo, implicava na construção de diversas termelétricas a gás 

capitaneadas pela iniciativa privada. Nesse mesmo período, por conta da crise no setor 

elétrico, o governo aprovou o Programa Prioritário de Termelétricas (doravante PPT), no 

qual foi incluída a PETROBRAS, que concedeu aporte considerável de seus investimentos 

para essa atividade, absorvendo ela os riscos econômicos dessas usinas no intuito de 

incentivar a participação da iniciativa privada 299, 300. 

 No que tange ao papel do carvão mineral na matriz energética nacional, a política 

que desobrigou o consumo de carvão pela siderurgia, além da liberação de preços na 

década de 90, afetou fortemente sua indústria, que buscou, junto ao governo, instituir uma 

política nacional para o carvão mineral a partir de 1999. No seio do MME, se discutia a 

proposta do uso do carvão mineral na geração termelétrica301. Em 2002, o setor solicitou o 

mesmo tratamento fiscal atribuído ao setor concorrente de gás natural. Nesse período foi 

criado uma Conta de Desenvolvimento Energético (doravante CDE), que captava recursos 

junto aos consumidores finais e investia em diversos objetivos. No setor de carvão mineral, 

esses investimentos foram destinados à expansão da geração termelétrica a carvão302.  

 Se restrito o papel do carvão mineral na matriz energética brasileira, o mesmo não 

ocorria com a cana-de-açúcar, cujo peso na matriz energética já era considerável, por meio 

da produção de álcool e da queima de bagaço. A pesquisa e o desenvolvimento de novas 

tecnologias implicaram em importante ganho de produtividade nos segmentos agrícola e 

                                                           

299 Aqui novamente verifica-se o importante papel desempenhado pelo Estado Empreendedor de MAZZUCATO 

para criar mercados e reduzir riscos/incertezas oriundos desses mercados (ut MARIANA MAZZUCATO. O 

estado empreendedor: desmascarando o mito do setor público versus o setor privado. São Paulo, Portfolio-

Penguin, 2014). 

300 Ut CÉLIO BERMANN. A perspectiva da sociedade brasileira sobre a definição e implementação de uma política 

energética sustentável – uma avaliação da política oficial. Brasília, Brasil: Câmara dos Deputados, 2002. 

301 Ut ROBERTO FERRARI BORBA. Carvão Mineral. Balanço Mineral Brasileiro. DNPM, Brasília, 2001. 
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industrial do setor. No segmento agrícola houve continuo aumento de área de cultivo, em 

particular no estado de São Paulo, ainda que tenha decrescido essa área no Nordeste. No 

segmento industrial impende ressaltar a flexibilidade de sua indústria, que propicia tanto a 

produção do álcool quanto do açúcar, sendo a oferta do álcool sujeita ao preço 

internacional do açúcar, visto que um aumento no preço desse último cria incentivos para 

que seja reduzida a produção de álcool e aumentada a de açúcar303.  

 A indústria de álcool também tomou impulso com a produção do álcool hidratado 

como combustível autônomo e alternativo à gasolina, levando tanto ao desenvolvimento de 

motores à álcool quanto motores flex fuel304. Nesse sentido, a produção de álcool e sua 

inserção na matriz energética brasileira cresceu fortemente desde o Proálcool, tendo sido, 

todavia, reduzida a produção do álcool hidratado com a desregulamentação do setor e a 

redução dos subsídios para os veículos à álcool, mantendo-se o crescimento da produção 

do álcool anidro305. Segundo LEITE, a indústria canavieira alcançou vantagem comparativa 

no cenário internacional, quando foram reduzidos os subsídios estatais306. Inobstante, 

ressaltamos, o nascimento e desenvolvimento dessa indústria não teria ocorrido sem os 

incentivos governamentais concedidos ao setor, que o levou, inclusive, a se projetar no 

cenário internacional.  

 Como alega o autor, as premissas e projeções do programa do Proálcool prevendo o 

aumento do preço do barril de petróleo, de um lado, e a progressiva redução dos custos de 

álcool, de outro, foram sendo confirmadas. No que concerne ao uso do bagaço da cana 

como fonte de energia elétrica, essa possibilidade foi deixada em segundo plano, 

particularmente por mor do intensivo aproveitamento hidrelétrico brasileiro. Sua 

contribuição na matriz energética nacional, contudo, não deveria ter sido desconsiderada, 

posto que além de ser uma fonte renovável de energia, seu uso concentra-se nos meses com 

                                                                                                                                                                                

302 ELETROBRAS. Conta de Desenvolvimento Energético. Disponível em: https://www.eletrobras.com/ 

elb/main.asp?Team={AAF6D338-7190-4968-8F49-C2303AC2F7C7}. Acesso em: 16 ago. 2016. 

303 Ut JOSÉ GOLDEMBERG. Energia e desenvolvimento. Estudos Avançados. Vol. 12, nº 33, 1998, p.7-15. 

304 Ut ARTUR YABE MILANEZ, et. alia. Perspectivas para o etanol brasileiro. Perspectivas para o etanol 

brasileiro. BNDES Setorial 27, 2008, p. 21-38. 

305 Ut PERY FRANCISCO ASSIS SHIKIDA, CARLOS JOSÉ CAETANO BACHA. Evolução da agroindústria canavieira 

brasileira de 1975 a 1995. Revista Brasileira de Economia 53.1, 1999, p. 69-90. 

306 Ut ANTÔNIO DIAS LEITE. A Energia do Brasil. Rio de Janeiro, Lexikon, 2014. 

https://www.eletrobras.com/%20elb/main.asp?Team=%7bAAF6D338-7190-4968-8F49-C2303AC2F7C7%7d
https://www.eletrobras.com/%20elb/main.asp?Team=%7bAAF6D338-7190-4968-8F49-C2303AC2F7C7%7d
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baixos índices pluviométricos brasileiro, o que, segundo LEITE, contribui para o equilíbrio 

do sistema hidrotérmico 307. 

 Durante esse mesmo período que abarcou o programa de desestatização encetado 

pelo presidente FERNANDO HENRIQUE CARDOSO para o setor elétrico, uma vez mantido o 

monopólio da União sobre a exploração da energia nuclear, a Nuclebrás Engenharia S.A. 

(doravante Nuclen), que pertencia a Furnas, esta última próxima de sua privatização, 

deveria ter seus ativos transferidos por meio do BNDES para a Eletrobras, já que aquela 

(Nuclen) não seria privatizada. Enquanto subsidiária da Eletrobras, a Nuclen passa a se 

chamar Eletronuclear, e assume o formato de sociedade anônima, sendo transferida para 

ela a construção e operação das três usinas nucleares em Angra308.  

 No que tange à inserção do país ao rol dos assinantes do Tratado de Não 

Proliferação (TNP), a posição brasileira de não assinar o tratado foi mantida desde os anos 

70 até 1997, quando a maioria dos países já o havia assinado. Nesse período, os países que 

não assinaram o tratado aos poucos iam sendo reduzidos àqueles que tencionavam 

desenvolver a energia nuclear para fins militares, o que não era o caso do Brasil. Dessa 

configuração assumida no cenário internacional, o país foi levado a assinar o tratado em 

1997309. Relativamente à construção da usina de Angra II, LEITE nos assevera que, a 

despeito das mudanças ocorridas no setor, sua construção ocorreu sem percalços ou 

interrupções, vindo a iniciar suas operações em julho de 2000310.  

 O projeto de Angra III manteve-se, no governo FHC, sob constantes debates, tendo, 

contudo, se mantido no papel sua construção311. Quanto à lavra de minérios nucleares, as 

pesquisas geológicas capitaneadas pelo governo e com recursos decorrentes de 

porcentagem do imposto único sobre combustíveis, após meio século de trabalho, haviam 

                                                           

307 Ut ANTÔNIO DIAS LEITE. A Energia do Brasil. Rio de Janeiro, Lexikon, 2014, p. 364. 

308 Ut RENATO YOICHI RIBEIRO KURAMOTO, CARLOS ROBERTO APPOLONI. Uma breve história da política 

nuclear brasileira. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, Vol. 19, Nº 3, 2002, págs. 379-392. 

309 Ut LINCOLN SOUZA DE ANDRADE. Breve balanço sobre a política nuclear brasileira nos governos de FHC e 

Lula da Silva (1995/2010). III Simpósio de Pós-Graduação em Relações Internacionais do “Programa San 

Tiago Dantas”. 

310 Ut ANTÔNIO DIAS LEITE, opus citatum. 

311 Ut PATRÍCIA ZIMMERMANN. FHC deixa para o próximo governo decisão sobre Angra 3. FOLHA ONLINE, 

Mercado. Terça-Feira, 17 set. 2002. Encontrado na página: http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ 

ult91u55645.shtml. Acesso em: 16 ago. 2016. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=16034
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/403186
http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/%20ult91u55645.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/%20ult91u55645.shtml
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coberto aproximadamente 30% do território nacional, descartando áreas não promissoras, 

em torno de 20%, e com atenção especial para jazidas na Bahia e Ceará, além da reserva 

do Pitinga, no Amazonas. Essas reservas mostravam-se suficientes para o abastecimento 

nacional, de modo que outras ocorrências não foram pesquisadas em grande medida312.  

 A exploração da jazida de Itataia/Santa Quitéria no Ceará, inclusive, forneceria não 

apenas o provimento nacional de urânio necessário às demandas nucleares do país, mas, 

também, poderia ser objeto de exportação a um preço competitivo, podendo o país, em 

razão da tecnologia que já dominava, exportar o urânio na forma de produtos de maior 

valor agregado, como, verbi gratia, o urânio enriquecido. Mas, ainda mais, o Brasil é 

detentor de 7% das reservas mundiais de urânio e o mercado internacional se mostrava 

carente de novas fontes para suprir a demanda mundial, podendo dar azo à projeção do país 

na oferta desse recurso no mercado internacional313.  

 Quanto à tecnologia do ciclo combustível nuclear, o país adotou duas propostas 

tecnológicas, o processo de jato centrífugo, que não apresentou viabilidade econômica, e a 

ultracentrifugação, esta sim bem-sucedida, que foi a tendência consolidada em âmbito 

mundial. Embora capaz de prover a demanda de suas usinas nucleares, falta escala de 

produção em alguns elos da cadeia produtiva, por mor dos baixos investimentos destinados 

tanto pelo governo FHC quanto LULA para o segmento. A este respeito, conclui LEITE, in 

verbis: 

É pelo menos curioso confrontar-se essa penúria de gastos no ciclo do 

combustível nuclear, enquanto o mesmo governo federal investiu, via 

Petrobras, no seu programa de exploração, mais de 500 milhões de 

dólares anuais. Em termos de política energética, trata-se de uma 

distorção de difícil explicação 314. 

 Nesse período, as atribuições destinadas ao Ministério das Minas e Energia eram 

inúmeras, porém sua estrutura era insuficiente para atender todas as demandas, dentre as 

quais apresentar projetos estratégicos de longo prazo para os setores elétrico e petrolífero. 

Para tanto, o MME contava com a ajuda da Eletrobras e da PETROBRAS.  

                                                           

312 Ut ANTÔNIO DIAS LEITE. A Energia do Brasil. Rio de Janeiro, Lexikon, 2014. 

313 Ut FABRICIO LUIZ BRONZATTI, ALFREDO IAROZINSKI NETO. Matrizes energéticas no Brasil: cenário 2010-

2030. Encontro Nacional de Engenharia de Produção, v. 28, 2008. 

314 Ut ANTÔNIO DIAS LEITE, opus citatum, p. 373. 
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 Com a política de redução do tamanho do Estado ínsita ao governo FERNANDO 

HENRIQUE, a estrutura desse ministério foi reduzida. Inobstante, a Lei do Petróleo, Lei Nº 

9.478/1997, dispôs sobre a constituição de um Conselho Nacional de Política Energética 

(doravante CNPE), que, contudo, foi regulamentado anos mais tarde, pelo Decreto 

3.520/2000315. Desta feita, faltando um planejamento estratégico mais abrangente para o 

setor energético, mantiveram-se em perspectiva soluções mais localizadas, dentre as quais 

perspectivas de utilização de fontes alternativas na geração de eletricidade através de 

fontes eólicas, pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) e biomassa (deixando-se de lado, 

contudo, a energia solar para aquecimento de água de uso doméstico, com tecnologia já 

dominada pelo país), para o qual foi criada uma Conta do Desenvolvimento Energético 

visando desenvolver essas indústrias316.  

 O período seguinte no qual LEITE analisa nossa matriz energética é de apenas três 

anos, entre 2003 e 2006, que do ponto de vista do governo implicou no término do 

mandato de FHC e em sua substituição, por meio de eleições diretas, pelo candidato de 

oposição, LUÍS INÁCIO LULA DA SILVA. Sobre esse período o autor é reticente e afirma que 

as conquistas obtidas nesse governo decorreram em grande medida em razão da conjuntura 

externa favorável e da manutenção da política econômica anterior, aparentemente sem se 

recordar da crise de 2007-2008, cujas repercussões mundiais até hoje se fazem sentir, e, 

apesar disso, da confortável posição que o país assumiu nesse período de turbulência 

mundial, obtendo o selo de grau de investimento, além de se tornar a 7ª economia mundial. 

 No setor energético, LEITE argumenta que esse governo intentou uma 

contrarreforma no setor elétrico, bem como inverteu a tônica privatista adotada no governo 

anterior para o setor do petróleo, enfraquecendo o primeiro setor e fortalecendo o segundo 

através da PETROBRAS317. No âmbito das agências reguladoras projetadas para o setor 

energético, reitera ter havido retração de suas atribuições, sendo suas competências 

                                                           

315 Consoante JOSÉ GOLDENBERG, LUIZ TADEU SIQUEIRA PRADO. Reforma e crise do setor elétrico no período 

FHC. Tempo Social, 15, 2, 2003, p. 219-235. 

316 Ut RUTELLY MARQUES DA SILVA. Impactos dos Subsídios Custeados pela Conta de Desenvolvimento 

Energético. Texto para Discussão 167. Brasília, Núcleo de Estudos e Pesquisas da Consultoria Legislativa, 

fev. 2015. 

317 Ut ANTÔNIO DIAS LEITE. A Energia do Brasil. Rio de Janeiro, Lexikon, 2014. 
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trazidas para o âmbito do Ministério das Minas e Energia318, tornando menos técnica e 

mais política as decisões no setor energético, mas buscando uma maior integração regional 

com os demais países latino-americanos, ainda que, no entendimento de LEITE, sem muitas 

consequências práticas, em razão, mormente, dos reiterados impasses travados com outros 

países, em especial, Argentina, Bolívia e Venezuela319. 

 Principia o autor pelo setor elétrico, encaminhando seu argumento no sentido de 

sustentar que a reforma promovida no governo LULA e capitaneada pela então empossada 

ministra DILMA ROUSSEFF significou não o aperfeiçoamento do modelo anterior, mas 

antes, uma reforma onde era definido um novo modelo para o setor. Segundo a ministra, 

citada por LEITE, tratava-se da necessidade de recuperar as funções de planejamento do 

Estado e sua capacidade de formular a política energética para o país320. A proposta do 

novo governo para o setor passava, segundo o autor, pela minimização das atribuições das 

agências reguladoras, trazidas suas competências para o âmbito do MME, a interrupção do 

processo de privatização, bem como na reversão do processo de desverticalização 

propostos pela gestão anterior321.  

 A principal proposta para o setor elétrico havia sido formulada por ILDO SAUER, 

LUIZ PINGUELLI ROSA e MAURÍCIO TOLMASQUIM, prevendo a organização de um pool 

coordenado por uma empresa pública e cuja função era compra eletricidade das geradoras 

e revende-la às concessionárias de distribuição. Dentre suas propostas estavam a 

manutenção do segmento de transmissão pelo Estado, a admissão de contratos bilaterais 

entre geradores e distribuidores com preços diferenciados, responsabilização das 

distribuidoras pelas projeções da demanda nas áreas de sua responsabilidade, dentre outras. 

Os objetivos centrais dessa contrarreforma eram: (i) atingir a modicidade tarifária; (ii) 

                                                           

318 Consoante REGINA SILVIA PACHECO, o então presidente LULA possuía a seguinte visão sobre as agências 

reguladoras, in verbis: 

No início de 2003, o novo governo anunciou sua intenção de promover ajustes 

no modelo; considerou que as agências gozavam de autonomia excessiva, que 

permitia inclusive ao ente regulador assumir a formulação da política para seu 

setor de atuação, inviabilizando seu controle por parte do Executivo (ut REGINA 

SILVIA PACHECO. Regulação no Brasil: desenho das agências e formas de 

controle. Revista de Administração Pública. Vol. 40, nº 4, 2006, p. 533). 

319 Ut ANTÔNIO DIAS LEITE. A Energia do Brasil. Rio de Janeiro, Lexikon, 2014. 

320 Ibidem, p. 382. 

321 Ibidem. 
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garantir a segurança no suprimento da energia elétrica; (iii) promover a universalização do 

serviço322. 

 Após longos debates individualizados com uma miríade de associações privadas, o 

governo apresentou a Proposta de Modelo Institucional do Setor Elétrico, em 2003, que foi 

objeto de análise pelo Ministério da Fazenda, que tratou não apenas das questões fiscais do 

novo modelo, mas, igualmente, de questões de mérito deste. A despeito de suas objeções, o 

CNPE permitiu ao MME avançar no desenvolvimento da proposta, vindo a apresentar 

posteriormente relatório revisto da proposta, tornando as discussões públicas mais 

objetivas.  

 Durante essas discussões, a então ministra DILMA ROUSSEFF defendeu a tese da 

busca por equalização tarifária, o que tornaria a definição das tarifas questão de 

manipulação subjetiva, perdendo ela seu caráter econômico. Em razão das incertezas 

relativas a uma nova regulamentação do setor, os investimentos foram paralisados até que 

o marco regulatório fosse efetivamente definido. A proposta encaminhada na forma de 

Medidas Provisórias para o Congresso Nacional sofreu uma série de emendas, mas o 

governo já havia sinalizado que algumas questões chaves não poderiam ser alteradas.  

 As alterações admitidas foram antes marginais que essenciais, e as MPs seguiram 

para o Senado, onde foram feitas novas discussões sem que tenham sido feitas alterações 

substanciais, tendo sido as MPs transformadas nas Leis Nº 10.848/2004 e Nº 10.847/2004, 

esta última constituindo a Empresa de Pesquisa Energética (doravante EPE), empresa 

pública, cujo propósito era prestar serviços de pesquisa para informar o planejamento do 

setor energético. As funções da Aneel também foram objeto de modificação nesse período 

por meio de projeto de lei proveniente da Presidência da República. Por derradeiro, foi 

objeto de apreensão o valor das tarifas, pois apesar de o governo afirmar que o modelo as 

iria baratear, o rol de encargos criados aparentemente apontava em sentido contrário323.  

                                                           

322 Consoante FÁBIO LUIZ CUBEROS. Novo Modelo Institucional do Setor Elétrico Brasileiro: análise dos 

mecanismos de mitigação de riscos de mercado das distribuidoras. (Mestrado em Engenharia Elétrica), 

Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Sobre a reforma promovida pelo governo 

LULA no setor elétrico, ver também HEMERSON LUIZ PASE e HUMBERTO JOSÉ ROCHA. O governo LULA e as 

políticas públicas do setor elétrico. Revista Debates. Vol. 4, nº 2, 2010, p. 32-59. 

323 Consoante MÁRCIO PEREIRA ZIMMERMANN. Aspectos Técnicos e Legais Associados ao Planejamento da 

Expansão da Energia Elétrica no Novo Contexto Regulatório Brasileiro. Dissertação (Mestrado em 

Engenharia Elétrica), Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Departamento de Engenharia 

Elétrica, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007. 
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 Aprovada as reformas do setor elétrico, suas principais diretrizes incluíam: (i) uma 

retomada do setor sob o comando estatal, seja pela retomada do planejamento de longo 

prazo, seja do acompanhamento em prazo menor, cinco anos, da demanda para o setor, 

além da retomada da governança pública do ONS; (ii) a reforma do mercado introduzindo 

um pool, a Câmara de Comercialização da Energia Elétrica (doravante CCEE), cuja função 

era substituir o MAE, e onde eram definidos contratos bilaterais entre geradores e 

distribuidores sob sua coordenação, além de determinar nesse ambiente tarifa única de 

suprimento em cada submercado324.  

 São também modificações de não somenos importância no setor elétrico, veiculadas 

por essa reforma, a modificação de outorga de concessão para aproveitamento de recursos 

hídricos, substituindo o critério de julgamento da concessão aquele da maior oferta de 

pagamento pelo uso pelo critério da menor receita anual requerida pelo concessionário, no 

intuito de baratear a tarifa, a manutenção das regras de livre acesso do sistema de 

transmissão, dentre outras. Por derradeiro, a Aneel publicou documento dispondo sobre as 

funções e atribuições da Câmara de Comercialização da Energia Elétrica, fundamental para 

que pudessem se realizar os leilões de energia. Foram retomadas também as preocupações 

com o planejamento e otimização da operação interligada, bem como a definição das 

atribuições da ONS.  

 Para implementar esse modelo, identificaram-se dois segmentos, o das linhas de 

transmissão, que manteve a ideia do livre acesso, tendo a Aneel reformulado o formato dos 

leilões visando seu aperfeiçoamento e auferindo significativo deságio nos leilões 

promovidos. O segundo segmento, mais complexo, era o das usinas geradoras, cujas regras 

sofreram a maior modificação. Os leilões promovidos sob esse novo modelo deveriam 

servir de parâmetro para a assinatura de Contratos de Comercialização de Energia em 

Ambiente Regulado (doravante CCEAR), realizados sob duas modalidades, por quantidade 

de energia, e por disponibilidade de energia, mas cujas normas e parâmetros contratuais 

dependem da interferência de vários órgãos325.  

                                                           

324 Ut SONIA SEGER PEREIRA MERCEDES, et. alia. Uma revisão histórica do planejamento do setor elétrico 

brasileiro. Revista USP, Nº 104, 2015, p. 13-36. 

325 Consoante ERIK EDUARDO REGO. Proposta de aperfeiçoamento da metodologia dos leilões de 

comercialização de energia elétrica no ambiente regulado: aspectos conceituais, metodológicos e suas 

aplicações. Tese (Doutorado em Ciências), Programa de Pós-Graduação em Energia, EP, FEA, IEE, IF, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 
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 Na medida em que os leilões iam sendo realizados, a Aneel adquiria experiência 

para aperfeiçoar o modelo de licitação para a construção de novos aproveitamentos 

hidrelétricos. Com a realização do terceiro leilão de energia nova verificou-se, segundo 

LEITE, forte redução da contribuição hidráulica para a matriz energética nacional a partir 

de 2011 se não vierem a ser viabilizados grandes projetos amazônicos326. No escopo dessa 

reforma, os subsídios da CCC concedidos à região Norte são contestados pelo Tribunal de 

Contas da União.  

 Finalmente, fruto dessa mesma reforma, os encargos e tributação oneraram as 

tarifas finais. Se inicialmente a tributação da energia elétrica se dava por meio de um 

imposto único, além de duas contribuições, a Conta de Consumo de Combustíveis e a 

Reserva Geral de Reversão, com a Constituição de 1988, essa simplicidade se encerrou e o 

setor passou a ser impactado com uma carga tributária sempre crescente, além de outros 

encargos, em particular os encargos setoriais, que compõem 40% da tarifa final. Consoante 

BARROS, esses encargos são, in verbis: 

- CCC - Conta de Consumo de Combustíveis – subsidia a geração térmica 

a região norte do país. Extinta do sistema interligado pela Lei 9648/98.  

- RGR - Reserva Global de Reversão – indeniza ativos vinculados à 

concessão e fomenta a expansão do setor.  

- TFSEE - Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica – 

promove recursos para o funcionamento da Aneel.  

- CDE - Conta de Desenvolvimento Energético – Promove a 

universalização do serviço e subsidia os consumidores de baixa renda.  

- ESS – Encargos de Serviços do Sistema – cobertura de custos 

associados à confiabilidade e segurança do sistema.  

- Proinfa – Programa de Incentivo às Fontes Alternativas – subsidia as 

fontes alternativas de energia.  

- P & D – Pesquisa e Desenvolvimento – promove pesquisas relacionadas 

à eletricidade e ao uso sustentável dos recursos naturais. 

- ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico – promove recursos para 

o funcionamento da ONS 327. 

 Isso embora a energia elétrica seja um insumo essencial para a atividade produtiva, 

como não deixa de advertir LEITE
328. Quanto à oferta, o setor expandiu-se, porém de modo 

                                                           

326 Ut ANTÔNIO DIAS LEITE. A Energia do Brasil. Rio de Janeiro, Lexikon, 2014, p. 395. 

327 Ut FERNANDA MONTELEONE BARROS. A evolução das obrigações tributárias nas constituições brasileiras e os 

reflexos no atual regime tributário de energia elétrica. Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, Instituto 

Brasiliense de Direito Público, 2012, p. 42-43. 

328 Ut ANTÔNIO DIAS LEITE, opus citatum. 
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desacelerado, levando o país a lançar mão da parcela de energia de Itaipu destinada ao 

Paraguai e não utilizada por ele.  

 Se durante o governo FHC o setor elétrico sofreu processo de desmonte e 

desarticulação, no setor do petróleo ocorreu situação diversa e as mudanças institucionais 

não levaram à extinção do monopólio de fato exercido pela PETROBRAS329. Inobstante, 

LEITE alerta que a partir daí a empresa passou a sofrer de uma crise de identidade. Como 

comenta o autor, in verbis: 

A Petrobras sempre se identificou com o monopólio do petróleo e a 

missão de tornar o país autossuficiente. Com o advento da política de 

abertura econômica e das reformas institucionais direcionadas para o 

fortalecimento de mercados competitivos, procurou o governo FHC na 

medida do possível, adaptar a empresa ao novo ambiente 330. 

 Na prática, sustenta LEITE, apenas o segmento de E&P passou a se desenvolver em 

regime de livre concorrência, visto que o segmento de distribuição já operava em regime 

de concorrência e o de refino, embora institucionalmente liberalizado, na prática não sofreu 

qualquer modificação. Igualmente, nas atividades acessórias como a petroquímica e 

fertilizantes, a PETROBRAS se retirou, com a venda de suas subsidiárias para a iniciativa 

privada. A governança da estatal sofreu modificação no intuito, justamente, de adequá-la 

ao mercado competitivo com o qual iria se defrontar a partir de então com as reformas, 

passando a adotar práticas administrativas mais modernas. Desta feita, no relatório 

apresentado em 2001, afirma-se que a PETROBRAS deveria se tornar uma empresa com 

forte presença internacional e líder na América Latina, com foco na responsabilidade e 

rentabilidade, não sendo feita qualquer alusão à sua missão inicial, qual seja, a busca por 

autossuficiência do país no suprimento de petróleo.  

 Diante da dificuldade prática em se colocar por terra o monopólio de fato da 

PETROBRAS, o governo LULA encontrou esse setor organizado quando chegou ao poder, 

diferentemente, como adrede referido, da desarticulação encontrada no setor elétrico. 

Nesse sentido, verifica-se um retorno das atribuições de definidor da política energética 

                                                           

329 Ut LUÍS ANTÔNIO LICKS MISSEL MACHADO, DIVANILDO TRICHES. Análise dos modelos institucionais de 

regulação econômica da exploração do petróleo nos EUA, no Brasil, na Argentina, Venezuela e Arábia 

Saudita. Texto para Discussão Nº 043. Universidade Caxias do Sul, Instituto de Pesquisas Econômicas e 

Sociais, mar. 2011.  

330 Consoante ANTÔNIO DIAS LEITE. A Energia do Brasil. Rio de Janeiro, Lexikon, 2014, p. 399. 
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para a PETROBRAS em detrimento da ANP. Desta feita, a crise de identidade da empresa 

supra referida é assim descrita por LEITE, in verbis: 

Várias iniciativas, de mérito discutível, têm origem na ambiguidade que 

domina a empresa e na crise de identidade que nela se instalou: ora 

empresa estatal exercendo missão pública de interesse nacional, ora 

grande empresa de petróleo em competição com multinacionais, inclusive 

no campo da distribuição, aqui e no exterior 331. 

 Com a abertura do mercado, prosseguiram as licitações de novos blocos, onde a 

participação das empresas privadas sofreu decréscimo desde 1999 até 2003, com reação 

em 2004. Inobstante essa tônica, as parcerias que igualmente declinavam voltaram a se 

formar em 2004. Na oitava rodada de licitações a PETROBRAS e a ANP entraram em 

conflito, pois a primeira entendeu que a restrição feita pela segunda de limitar o número 

máximo de blocos que cada licitante poderia adquirir em cada bacia feria a liberdade de 

ação da PETROBRAS.  

 Quanto ao segmento upstream, de exploração e produção de petróleo, LEITE 

ressalta o sucesso brasileiro nesse segmento, em particular, por mor da associação entre 

equipes de geologia e engenharia de petróleo. Com as descobertas obtidas, entraram em 

operação em 2005 na bacia de Campos várias bacias petrolíferas, algumas das quais 

produzindo óleo leve (light oil). Ali também passa a operar em 2008 o campo de Marlim, 

que alcançou profunda geologia e abre novas perspectivas de atuação tecnológica. Ainda, 

as reservas em Campos se ampliam para o norte, alcançando a bacia do Espírito Santo, e 

para o Sul, onde localiza-se a bacia de Santos. LEITE comenta que desde a abertura desse 

mercado em 1995, é forte a atuação de empresas estrangeiras em território nacional, 

atuando conjuntamente com a PETROBRAS, ou de maneira autônoma332, 333.  

 Dessas parcerias são obtidas novas descobertas, em particular o campo de gás de 

Mexilhão, de dimensões gigantescas e localização estratégica próxima ao mercado 

consumidor de São Paulo. Desta feita, a abertura do mercado no segmento upstream 

                                                           

331 Ut ANTÔNIO DIAS LEITE. A Energia do Brasil. Rio de Janeiro, Lexikon, p. 400. 

332 Ibidem. 

333 Ut ANTÔNIO RUFINO DA COSTA, FERNANDO DIAS LOPES. Participação de empresas estrangeiras e consórcios 

em leilões de blocos exploratórios de petróleo e gás no Brasil. Encontro Nacional da Associação Nacional 

dos Programas de Pós-Graduação em Administração. Revista de Administração Contemporânea, Vol. 14, nº 
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aparentemente fez bem ao segmento da E&P no país334. Ampliando sua área de atuação, 

são descobertas novas reservas na bacia de Sergipe-Alagoas, e na costa de São Paulo 

descendo até Santa Catarina. Assim, nesse período, ocorre ampliação significativa das 

reservas descobertas, o que deu ensejo à redução da dependência externa de petróleo e 

derivados, ainda com o atraso do início das operações das plataformas P43, P48 e P50, 

levando o país a alcançar sua autossuficiência nacional em meados de 2006, apesar de 

mantido o déficit econômico decorrente da exportação de óleo pesado e importação de óleo 

leve. 

 LEITE também trata das reservas de gás na bacia do Solimões, para cuja região 

existe demanda por mor das termelétricas de Manaus, mas que tem sua energia elétrica 

garantida pelo óleo combustível que é financiado pelo subsídio da conta CCC incluída no 

preço da eletricidade pago por todos os consumidores do país. Para que o gás possa ser 

utilizado pelas termelétricas de Manaus é necessário viabilizar seu transporte. Uma das 

alternativas apresentadas era o transporte do gás natural comprimido (doravante GNC) por 

barcaças, mas a ideia que tomou corpo foi o projeto de construção do gasoduto Coari-

Manaus, que sofreu uma série de reveses até que fosse exequível335.  

 No que tange a outras atividades essenciais, de se ressaltar a falta de investimentos 

no segmento de refino, que, como adrede referido, se constitui em um gargalo importante 

da IPGN. Inobstante, relata LEITE, a capacidade das refinarias foi sendo ampliada até quase 

atingir o teto de seu aproveitamento do óleo pesado, sendo o excedente exportado336. Para 

o refino do óleo pesado, dois projetos foram desenvolvidos, um da PETROBRAS em 

parceria com a PDVSA, venezuelana, em Pernambuco com capacidade para 200 mil barris 

ao dia (hoje denominada Refinaria Abreu e Lima), e outra um pouco menor, com 

capacidade para o refino de 150 mil barris ao dia no Rio de Janeiro e que deverá servir de 

base para a indústria petroquímica. No mesmo período foi adquirida pela PETROBRAS 

uma refinaria em Pasadena adaptada ao refino do óleo pesado.  

                                                           

334 Na perspectiva de, verbi gratia, ANTÔNIO DIAS LEITE. A Energia do Brasil. Rio de Janeiro, Lexikon, 2014. 

Também é essa a percepção de ADRIANO PIRES, RAFAEL SCHECHTMAN. Os resultados da reforma: uma 

estratégia vencedora. In: Petróleo: reforma e contrarreforma do setor petrolífero brasileiro. FÁBIO GIAMBIAGI, 

LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS (Org.). Rio de Janeiro, Elsevier, 2013, p. 81-103. 

335 Ibidem. 

336 Ibidem. 
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 No que tange a outras atividades, LEITE comenta que a rede de oleodutos se 

desenvolveu regularmente, mas que a frota de petroleiros obteve poucos investimentos, de 

modo que houve necessidade do uso de fretes, aumentando os custos do transporte. Para 

equacionar essa questão é assinado um contrato com o estaleiro EISA, cuja execução não 

foi levada adiante por falta de garantias. Nesse período a TRANSPETRO, com aporte do 

BNDES, projeta um amplo plano de renovação, o Programa de Modernização e Expansão 

da Frota da TRANSPETRO (Promef), fazendo florescer a indústria naval brasileira. 

Quanto aos investimentos em energias renováveis, o Plano de Negócios de 2006/2010 da 

PETROBRAS realizou investimentos modestos em energia eólica, fotovoltaica e 

biomassa337.  

 A subsidiária da PETROBRAS, BR-Distribuidora se lança no projeto de investir na 

construção de 13 PCHs, argumentando ser uma empresa de energia, não meramente uma 

distribuidora. Ainda, uma série de iniciativas da PETROBRAS refletem sua crise de 

identidade, ora colocando-se como empresa estatal monopolista visando o interesse 

nacional, ora como grande empresa de energia atuante no mercado mundial em 

concorrência com outras multinacionais. Essas iniciativas incluíram, segundo LEITE, 

aparentemente crítico a elas, sua atuação na indústria petroquímica, com vista a agregar 

valor ao petróleo e gás, também sua atuação no segmento de fertilizantes, visto que a 

demanda do agronegócio é atendida por importação, e, finalmente, sua atuação no ramo 

das termelétricas, cujos projetos foram abandonados. Verifica-se, deste modo, a tentativa 

da PETROBRAS em buscar verticalizar-se para agregar valor aos seus produtos, embora 

LEITE entenda essas iniciativas como decorrentes de sua crise de identidade e de caráter 

duvidoso (entendimento que não partilhamos aqui) 338.  

 Em suas atividades internacionais, nesse período, os investimentos da 

PETROBRAS, através da BRASPETRO, só fizeram crescer a partir do governo FHC, em 

particular em países africanos, como Nigéria, Angola, Guiné Equatorial e Tanzânia, além 

de entendimentos com a China. Na América, os investimentos não se restringem ao 

segmento da E&P, mas também se desenvolvem no ramo do refino, distribuição e 

                                                           

337 Ut ANTÔNIO DIAS LEITE. A Energia do Brasil. Rio de Janeiro, Lexikon, 2014. 
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petroquímica339. LEITE critica duramente o fato de a PETROBRAS ter se lançado em 

empreendimentos na América do Sul, em países que possuem receio dos objetivos 

hegemônicos brasileiros, verbi gratia: (i) Argentina, comprando a Perez-Companc, sob o 

pretexto de auferir reservas de óleo leve, mas colocando-se também na atividade de 

distribuição, o que coloca, segundo ele, a sua bandeira em exposição pública340; (ii) 

Bolívia, com o propósito de acelerar os investimentos nos campos de gás para introduzi-lo 

na matriz energética nacional. Segundo LEITE, in verbis: “Esse tipo de abertura externa faz-

nos voltar àquela dúvida sobre a ambiguidade da missão da Petrobras: braço do governo ou 

concorrente de multinacional?” 341. 

 No setor de gás natural, a entrada em operação do gasoduto Bolívia-Brasil em 

1999, permite tornar essa fonte relevante na matriz energética nacional. Do lado da 

demanda, o temor do governo de que não surgissem compradores para o gás da Bolívia o 

levou a estimular a demanda por meio da contenção dos preços em moeda nacional e da 

tributação diferenciada, tornando essa fonte competitiva relativamente às suas 

concorrentes342. Do lado da oferta, o gás natural nacional produzido sempre o foi em 

quantidades diminutas, apesar do desperdício do gás na bacia de Campos, que era 

queimado por não se haver encontrado solução para seu escoamento343.  

 Relativamente ao seu preço, o gás importando mantinha preços artificiais, no 

intuito de garantir a sustentação do contrato Brasil-Bolívia. Para viabilizar seu consumo, os 

preços para o consumidor final foram contidos, mas essa contenção foi parcialmente 

anulada pela desvalorização do real. Inobstante, a demanda no país aumentou, em 

particular porque os consumidores industriais sentiram menos esse aumento de preço. Seu 

uso nas termelétricas ocorreu com vários percalços, em particular em razão do atraso na 

construção das térmicas, além da reversão do ciclo hidrológico que permitiu a rápida 

recuperação dos reservatórios de água, de modo a imputar às térmicas um papel apenas 

                                                           

339 Ut ARMANDO DALLA COSTA, HUÁSCAR FIALHO PESSALI. A trajetória de internacionalização da Petrobras na 

indústria de petróleo e derivados. Opus citatum, 2009. 

340 Ut ANTÔNIO DIAS LEITE. A Energia do Brasil. Rio de Janeiro, Lexikon, 2014, p. 411. 

341 Ibidem, p. 411. 
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complementar ao sistema hidrelétrico, sendo colocadas em funcionamento apenas no 

inverno, no período de menor índice pluviométrico, o que era incompatível com os 

contratos take-or-pay firmados com a Bolívia, bastante inflexíveis nesse sentido. Na dicção 

de PRATES, in verbis: 

A geração termoelétrica a gás é relativamente recente no Brasil e, 

portanto, tem uma contribuição ainda tímida para o sistema elétrico. O 

seu papel é de complementar a geração hidroelétrica, uma energia 

sazonal. A termoeletricidade é mais solicitada em períodos de estiagem 

ou para atender à demanda de pico. Quanto maior a participação 

termoelétrica na matriz, menor o risco de déficit de energia elétrica 344.  

 No que tange à regulação do mercado de gás natural, a questão era bastante 

complexa, pois o objetivo do governo era criar um mercado competitivo, mas sua realidade 

era monopolista, uma vez que a PETROBRAS dominava vários de seus segmentos, 

produção, importação, gasodutos e participação no capital de quase todas as distribuidoras 

estaduais, com exceção de Rio e São Paulo. Todas as tentativas de criar uma legislação 

adequada não prosperaram, tendo sido objeto de críticas tanto da PETROBRAS quanto da 

Associação Brasileira de Agências de Regulação (doravante Abar) e das Empresas 

Distribuidoras o Projeto de Lei Nº 226/2005, de autoria do ex. ministro de minas e energia, 

RODOLPHO TOURINHO. Outras tentativas legislativas posteriores igualmente não 

prosperaram345. No mercado mundial, o consumo de gás acelerou-se em razão de novas 

tecnologias, dentre as quais seu uso em turbinas a gás para geração de eletricidade. A 

expansão do consumo, nos países de maior tradição, deu-se por meio de contratos de longo 

prazo cuja função era lastrear os pesados investimentos necessários ao desenvolvimento do 

mercado, em especial com os gasodutos.  

 Aos poucos, a regulamentação mais rígida nos Estados Unidos foi se flexibilizando 

e surgiram mercados com contrato spot. Na Ásia, o mercado cresceu com o uso do Gás 

Natural Liquefeito (GNL) como transporte, havendo, contudo, necessidade de investimento 

e plantas de liquefação e regaseificação. Aos poucos, essas plantas foram se difundindo 

pela Europa e Estados Unidos, que passaram a fazer uso do GNL. Entre o século XX e 

                                                                                                                                                                                

343 Ut CLÁUDIA PIMENTEL TRINDADE PRATES et alia. Evolução da oferta e da demanda de gás natural no Brasil. 
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XXI, a demanda por GNL dobrou, prevendo-se para os anos posteriores um grande 

crescimento desse mercado que, contudo, segundo LEITE, não permitiu ainda transformar o 

gás em commodity. Com base no mercado spot, surgem as preocupações com a segurança 

de abastecimento e a flexibilidade do suprimento, que é necessário para atender a variação 

da demanda no Hemisfério Norte346.  

 LEITE comenta que existem condicionantes físicas na garantia do equilíbrio da 

oferta e demanda de gás. A primeira condicionante diz respeito à sua coligação ou não com 

o petróleo. Se coligado, sua demanda está vinculada à demanda por petróleo, se não 

coligado, admite-se maior liberdade na determinação da velocidade da produção, mas 

implica na construção de gasodutos, com altos custos fixos em sua construção e 

necessidade de alta ocupação para amortizar o custo do transporte. A outra condicionante 

física alude à possibilidade de armazenamento em períodos estacionais de menor demanda 

e na capacidade dos reservatórios, que variam conforme a fonte do suprimento. Desta feita, 

nos países de tradição no consumo de gás, além dos reservatórios, apresentam instrumentos 

contratuais e físicos para flexibilizar a oferta347.  

 No Brasil, ut supra dixit, a demanda sofre dois tipos de variação, a sazonal, visto 

que as termelétricas são complementares à energia hidráulica, de modo a serem acionadas 

nas estações secas, e a dos ciclos plurianuais, ou seja, em razão dos períodos de seca, que 

são aleatórios ao longo do tempo. Apesar disso, a oferta de gás no país é insuficiente e 

rígida, e não existem reservatórios para administrar a variação da demanda, surgindo aí um 

grave problema para o gás no país. Em razão da insuficiência de gás disponível no país, há 

que se considerar a possibilidade de suprimento do gás a partir das reservas provenientes 

de países vizinhos. Além da Bolívia, possuem reservas o Peru, a Argentina e a Venezuela. 

A primeira já exporta para o Brasil e não possui um mercado interno consumidor de grande 

peso, podendo vir a exportar também para a Argentina, que embora detentora de reservas 
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de gás, já as explora há bastante tempo, tendo inclusive, se tornado importadora. O Peru 

tem condições de se tornar exportador348.  

 A Venezuela, por sua vez, possui grandes reservas, mas, segundo LEITE, a 

construção de gasodutos exige vastos investimentos e poderia tornar o país dependente da 

Venezuela, da mesma forma como a Europa Ocidental é dependente do gás da Rússia. A 

este respeito, importante fato foi a estatização das reservas de hidrocarbonetos pelo 

governo de EVO MORALES, onde ficou definido que o Estado teria o controle da produção, 

transporte, distribuição, comercialização e industrialização de hidrocarbonetos, 

desapropriando investimentos estrangeiros no país, em particular os da PETROBRAS, que 

se mostrou enérgica contra a postura do governo boliviano exigindo o cumprimento dos 

contratos de longo prazo de compra e venda de gás firmados. Inobstante, o governo LULA 

adotou uma posição conciliatória e acabou por aceitar o aumento do preço do gás.  

 Como afirma LEITE, no que tange ao preço, as negociações entre os dois países 

foram se tornando mais pragmáticas no sentido de buscar uma solução que fosse aceita por 

ambas as partes. Relativamente ao gás da Venezuela, o Brasil realizou entendimentos com 

essa e a Argentina para a construção do gasoduto Norte-Sul, obra com cerca de 10 mil 

quilômetros que iria da Venezuela até a Argentina. Se essa solução for adotada, a principal 

questão a ser equacionada é o valor da tarifa, pois se proporcional à distância, os estados 

brasileiros do Norte e Nordeste, carentes do suprimento de gás, seriam beneficiados, por se 

encontrarem mais próximos da área produtora, ao passo que a Argentina seria prejudicada, 

por se localizar mais distante. Se o valor da tarifa definida fosse uniforme, então o Brasil 

pagaria pelo suprimento para a Argentina349.  

 Por outro lado, existe a possibilidade também do Brasil vir a se tornar 

autossuficiente na produção de gás, de modo que ficaria em posição mais segura do que 

depender de fonte externa350. A PETROBRAS tem feito investimentos pesados nesse 

sentido em território nacional, investimentos esses que devem ser comparados com os 

custos da construção de um gasoduto vindo da Venezuela para verificar o custo de 
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oportunidade dessas alternativas. LEITE ainda afirma que existe a possibilidade de o 

transporte do gás venezuelano vir a ser feito por um sistema GLN, com planta de 

liquefação na Venezuela e regaseificação no Brasil e Argentina, o que permitiria maior 

flexibilidade de operação, projeto que também foi analisado. De todo modo, o uso do GNL 

tem sido pensado como uma alternativa mais flexível na busca por suprimentos. 

Inicialmente as plantas de liquefação e regaseificação eram bastante custosas, mas esses 

custos têm caído ao longo do tempo e há sinais de formação de grandes mercados 

regionais. Inobstante, comenta LEITE, essa solução deverá ser pensada apenas quando se 

tiver uma visão mais completa acerca dos locais de provável produção em âmbito 

nacional351. 

Relativamente à energia nuclear, sua inserção na matriz energética dos países foi 

perdendo impulso em razão de pressões ambientalistas e pacifistas. No país, a construção 

de Angra III não foi nem retomada, nem descartada. No âmbito da implantação do ciclo de 

combustível nuclear, a unidade de Resende, no Rio, andou devagar por falta de recursos. 

Além disso, haviam questões a serem sanadas relativamente à instalação de 

ultracentrífugas de fabricação nacional, notadamente a forma como a fiscalização pelas 

agências de controle deveria ser feita. De um lado, os procedimentos de salvaguarda 

ligados ao enriquecimento de urânio requeriam uma contabilização da concentração 

atingida na entrada e saída da instalação, do outro, o Brasil queria manter o segredo dos 

detalhes de sua tecnologia. Apesar dos percalços, o problema das salvaguardas parece ter 

sido solucionado, seja junto à International Atomic Energy Agency (doravante IAEA), seja 

com a Associação Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais 

Nucleares (doravante ABACC)352.  

Quanto à energia renovável, LEITE avalia suas perspectivas do lado da oferta e da 

demanda. Do lado da oferta, surgem iniciativas nos setores da energia eólica e das PCHs 

através do Proinfra no governo FHC353, além da incorporação do uso do biodiesel na 
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matriz energética, no governo LULA
354. Desta forma, as inovações tecnológicas nessas 

áreas viabilizavam a diversificação em nossa matriz energética. Do lado da demanda, 

foram dados subsídios para a eletricidade urbana proveniente de usinas a diesel e não 

ligadas ao sistema interligado nacional, atribuindo-se novos subsídios para a 

universalização da oferta. No governo LULA, procurou se aumentar o papel da Eletrobras 

na gestão de programas do governo, tanto os programas de diversificação da matriz 

energética quanto aqueles envolvidos na busca pela universalização da energia em áreas 

com mercado insipiente além da concessão de benefícios à população de baixa renda 

através de programas como o Luz para Todos355. 

Relativamente à energia renovável e à universalização da oferta, já no governo 

LULA essas duas questões foram retomadas. Foi instituída a Conta do Desenvolvimento 

Energético (doravante CDE) cujos recursos eram destinados a prover programas já 

instituídos, além de possibilitar a criação de novos programas visando conferir 

competitividade a novas fontes de energia elétrica como a eólica, biomassa e a proveniente 

das PCHs, além de promover o desenvolvimento energético dos Estados e garantir a 

universalização do serviço356. Os recursos da CDE eram provenientes, segundo nos relata 

LEITE, dos pagamentos anuais por uso de bens públicos, das multas aplicadas pela Aneel às 

concessionárias e das quotas anuais pagas pelos comerciantes de energia com o 

consumidor final através de encargo tarifário incorporado nas tarifas de uso dos sistemas 

de transmissão e distribuição. O Proinfa, por sua vez, determinava que a Eletrobras 

contratasse energia elétrica das fontes renováveis contempladas pelo programa, quais 

sejam, eólica, biomassa e PCHs integradas ao sistema nacional no intuito de fomentar a 

oferta de energia renovável357.  

Quanto ao uso da cana-de-açúcar, trata-se de setor consolidado que opera segundo 

condições de mercado e que só fez crescer nesse período entre 2003 e 2006. Inobstante, há 
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nesse mercado, duas questões a serem sanadas, a primeira relativa ao período de safra e 

entressafra, tornando a oferta variável, ao passo que a demanda é regular, sendo cabível a 

possibilidade de armazenamento, e a segunda questão referente à vinculação do mercado 

de álcool ao preço do açúcar, levando os usineiros a produzirem menos álcool nos períodos 

de alta do preço de açúcar. Também está relacionado ao preço da gasolina, que sofre 

variação em razão das políticas econômicas do governo358. Para evitar as oscilações na 

proporção do álcool a ser acrescentado na gasolina, pergunta-se LEITE se caberia buscar 

alguma forma de suprimento interno do álcool359.  

Consoante comenta PESSUTO, no setor de biodiesel, o desenvolvimento desse 

mercado requereu várias iniciativas da parte do governo. Embora suas pesquisas e 

empreendimentos iniciais tivessem sido realizados pela iniciativa privada, o governo 

federal, desde 2003, envidou esforços para incentivar essa produção através de legislação 

específica envolvendo a criação do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, 

uma Comissão Executiva Interministerial e no lançamento do Programa de Produção e Uso 

do Biodiesel. Nesse sentido, a primeira legislação a respeito, Lei Nº 11.097/2005, introduz 

o biodiesel na matriz energética nacional, fixando em 5% o percentual mínimo obrigatório 

de adição do biodiesel ao óleo diesel vendido ao consumidor final, estabelecendo prazos e 

percentuais intermediários para a implementação dessas medidas. Buscou-se ainda 

registrar os produtores no intuito de conferir-lhes benefícios fiscais, em particular regiões 

específicas, para a produção agrícola, e desta para a agricultura familiar através do Selo 

Social360.  

Tudo isso foi feito no intuito de tornar o preço do biodiesel competitivo 

relativamente ao diesel mineral. Para dar o pontapé inicial nas negociações com o 

biodiesel, o governo abriu licitação para a venda de 70 milhões de litros com entrega entre 

janeiro e dezembro de 2006, sem incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços (doravante ICMS). Além dessas medidas, a PETROBRAS também entrou para o 

programa construindo várias usinas de preparação do biodiesel. Dessa forma, relativamente 
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ao mercado de biodiesel, segundo LEITE, in verbis: “O início foi promissor, dando 

indicação de que a meta oficial pode ser alcançada com a posição dominante de produtores 

das regiões favorecidas pela legislação e com predomínio da agricultura de pequena 

escala” 361. 

Durante esse período o governo também se lançou a iniciativas de caráter 

marcadamente social, visando ampliar o acesso à eletricidade por parte da população, 

sendo designado este programa Luz para Todos (Decreto Nº 4.873/2003), universalização 

essa que já vinha ocorrendo em ritmo crescente, além de reduzir a tarifa para os 

consumidores de baixa renda, sendo utilizado controverso critério para a identificação 

desses consumidores, qual seja, o consumo mensal de até 80 kWh, posteriormente 

estendido para a faixa de até 220 kWh por mês (pois poderiam identificar não famílias de 

baixa renda, mas consumidores solteiros ou com casas de fim de semana, ambos com renda 

média, ao passo que famílias pobres e numerosas podem ter consumo maior do que essa 

faixa), tendo por público alvo os consumidores inscritos no Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal, e participantes dos programas Bolsa Escola 

Federal ou Bolsa Alimentação Federal. Ainda, dentro das cidades, resta o problema do 

consumidor residente nas favelas, já que para essas áreas são inúmeras as instalações 

irregulares, e não há leis para tranquilizar as distribuidoras362. 

 

3.7 A Energia no Segundo Governo Lula e Governo Dilma 

O período seguinte analisado por LEITE abrange os anos de 2007 a 2014, e trata do 

segundo mandato do governo LULA e o primeiro do governo DILMA ROUSSEFF. Nessa 

conjuntura, ressalta LEITE que na matriz energética brasileira pode-se identificar dois 

setores relevantes, a eletricidade e o petróleo, e três acessórios, álcool, biomassa e gás 

natural, mantendo-se indefinida a energia nuclear. Em termos empresariais, a primeira 

década do século XXI indica uma estrutura de mercado contendo empresas estatais, 

empresas privadas e variadas formações de consórcios, cuja configuração decorreu da 

evolução histórica do setor ao longo do século XX, tendo o setor público aumentado sua 
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participação no setor energético na segunda metade desse século, até a última década, 

quando a redução do tamanho do Estado levou a um retorno relativo do capital privado363.  

Na troca do governo FHC pelo de LULA, houve um retorno do setor público no 

domínio econômico, incluindo-se o energético, posição esta que se reforçou em seu 

segundo mandato. Recapitulando a evolução do setor energético, LEITE comenta que o 

setor elétrico estatal era financiado, antes da Constituição de 1988, pelas seguintes fontes: 

(i) a rentabilidade das tarifas submetida as intervenções do ministro da Fazenda; (ii) a 

proveniente do imposto único que se vinculava às aplicações do setor; (iii) a decorrente da 

cobrança de empréstimo compulsório incidente sobre as tarifas industriais, além de (iv) 

empréstimos externos oriundos de organizações internacionais e submetidos a condições 

especiais364.  

Em 1990, deixaram de existir o imposto único e o empréstimo compulsório, 

passando as empresas do setor a depender do financiamento do mercado privado com seus 

juros e prazos menos favoráveis365. No início do século XXI, as duas estatais Furnas e 

Chesf eram autossuficientes possuindo excedente para investir no próprio sistema ou em 

outros empreendimentos. O mesmo valia para as principais empresas de controle estadual. 

Com relação às empresas de capital privado que auferiram ativos decorrentes das licitações 

de vendas das estatais elétricas, sua atuação se deu segundo as regras do mercado 

financeiro, tendo, todavia, sido confrontadas com a crise de 2001 e tendo sua receita 

potencial sido definida pelo preço resultante dos leilões de energia, além da evolução da 

demanda.  

No âmbito do petróleo, a situação se deu de modo diverso, inicialmente a 

PETROBRAS recebia recursos do governo a fundo perdido, no intuito de estimular 

investimentos no segmento de E&P proveniente do imposto único sobre combustíveis. 

Inobstante, a PETROBRAS foi auferindo sua independência financeira aos poucos, 

operando no mercado de capital financeiro interno e internacional, quando passou a se 

configurar em empresa de capital aberto. Quando o país se lançou na licitação de blocos 
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para E&P, as empresas estrangeiras inicialmente competiam de maneira autônoma, mas 

aos poucos, em razão do sucesso dos empreendimentos operados pela PETROBRAS, 

preferiram operar em parceria com ela no país. No segmento de distribuição de gás natural 

operavam 28 concessionárias regionais que operavam em situações distintas, em São Paulo 

e no Rio duas empresas em cada um dos estados operavam de forma independente, em 

outras localidades as concessionarias regionais estaduais participavam no capital social da 

GASPETRO, e, finalmente, haviam distribuidoras controladas pela PETROBRAS em São 

Paulo, Espírito Santo e Santa Catarina.  

Conforme comenta DÉLCIO RODRIGUES e LÚCIA ORTIZ, no setor da agroindústria 

sucroalcooleira, inicialmente fomentado pelo Proálcool, era dominante o papel das 

empresas privadas, e, a partir de 2007, do capital estrangeiro366. A PETROBRAS também 

atuou nesse mercado direta e indiretamente na construção de destilarias e indústrias 

integradas e na construção de alcooldutos e usinas de biodiesel. Ainda, na estrutura 

empresarial ressalta-se o papel de várias associações de classe sem fins lucrativos na área 

de eletricidade e petróleo e gás. Por derradeiro, na estrutura empresarial do setor energético 

brasileiro, a Itaipu Binacional assume papel prevalente, seja por sua composição societária 

que envolve dois sócios estatais, seja em razão de sua estrutura econômica financeira. 

A estrutura do setor energético no governo federal contava com o Conselho 

Nacional de Política Energética, que tinha por função estabelecer políticas energéticas de 

longo prazo, mas que não dispunha de estrutura técnica para executar essa importante 

função, acabando por atuar apenas localmente. Apesar de não conseguir cumprir suas 

funções, na reforma do governo LULA, teve a CNPE suas atribuições ampliadas. No 

mesmo período buscou-se reativar o núcleo central do MME, resultando em uma estrutura 

algo complexa, com cinco secretarias e 14 departamentos subordinados a elas. Dessas 

secretarias, assumia posição fundamental a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento 

Energético, com vasto rol de atribuições, incluindo prestar assistência técnica ao CNPE 

conjuntamente à EPE367. 
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No setor elétrico é criada uma Secretaria de Energia Elétrica, mas mantém-se a 

Aneel, de modo que há uma sobreposição entre os órgãos centrais do ministério e suas 

organizações, in casu, a CCEE e o ONS. No setor de petróleo a estrutura estatal resultou 

mais simples, pois, segundo LEITE, não há decisão política capaz de tirar o papel da 

PETROBRAS nesse setor. No mesmo sentido do setor elétrico, a Secretaria de Petróleo, 

Gás Natural e Combustíveis Renováveis atua em paralelo com a ANP. O planejamento de 

longo prazo ficou a cargo da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento do MME e a 

Empresa de Pesquisa Energética, que atua em seu apoio. A partir de 2006, a EPE passou a 

preparar o balanço energético do país, bem como retomou os estudos de novos 

aproveitamentos hidrelétricos368. Consoante FRAGA, relativamente ao quadro institucional 

do setor de energia elétrica, houve oscilação do domínio ou de empresas privadas ou de 

empresas públicas, e também entre o mercado livre e o mercado regulado, atuando o poder 

público com maior ou menor intervenção369.  

Com a reforma de 2004, a prestação de serviços de utilidade pública de energia 

elétrica foi mantida sob o regime de monopólio por empresas reguladas pelo Estado ou por 

empresas sob seu controle direto, mantendo-se a separação empresarial das atividades de 

geração, transmissão e distribuição, que ocorria desde a reforma de 1994. O Sistema 

Interligado Nacional (doravante SIN) de geração e transmissão era gerenciado pelo ONS. 

Manteve-se, ainda, a existência dos mercados de contratação livre e o de contratação 

regulada, esse último com consumidores cativos. Para viabilizar a comercialização de 

energia elétrica pelo SIN, foi criada a CCEE370. Conforme relata LEITE, a estrutura que 

resultou da reforma de 2004 era complexa e complicou a coordenação executiva da política 

de energia elétrica. O governo intervinha constantemente nos órgãos reguladores.  

No mercado de contratação regulada expandiu-se o sistema por leilões e ampliou-se 

a atuação do Estado, gerando insegurança para os investidores privados. No mercado de 

contratação livre não surgiram grandes modificações. Esses dois mercados se conectam por 
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meio do mercado de curto prazo. Com relação à capacidade do sistema elétrico, sua 

evolução decorreu da entrada em operação das usinas termelétricas a gás natural, ao passo 

que as hidrelétricas tiveram um aumento de capacidade pequeno. Com a entrada em 

operação entre 2014 e 2016 de hidrelétricas no Amazonas deverão reverter esse quadro. 

Inobstante, a forte tendência de construção de usinas a fio d’água tem levado à 

degeneração da capacidade de regularização hidráulica, tornando todo o sistema elétrico 

mais dependente das variações sazonais e ciclos hidrológicos, incorrendo em um maior uso 

das térmicas, a um preço mais alto371.  

As novas usinas no Amazonas, Belo Monte, Santo Antônio e Jirau seguem essa 

tônica de se construir usinas que não dispõem de reservatório de água ou que possuem 

reservatórios menores. No âmbito das outras energias renováveis, é de relevo o 

desenvolvimento da energia eólica, com a construção de diversas usinas com investimentos 

unitários que decrescem velozmente. Nesse sentido, as previsões da EPE apresentadas no 

Plano de Expansão de Energia 2022 apontam para um aumento nas energias renováveis, 

em especial por força da eólica, e uma redução na participação das hidrelétricas. Nesse 

cenário, o empreendimento de Itaipu encontra-se em mais um estágio bem-sucedido, com 

as duas últimas unidades geradoras inauguradas em 2007372.  

Inobstante, da perspectiva política, uma série de obstáculos tem gerado tensão nas 

relações do Brasil com o Paraguai, notadamente a declaração conjunta dos presidentes 

LULA e LUGO rejeitando o mérito e a isonomia do tratado de 1973, e apresentando 

propostas sobre a possibilidade da ANDE comercializar a cota de energia do Paraguai 

diretamente no mercado interno brasileiro, além do aumento da remuneração de energia 

cedida pelo Paraguai ao nosso país e do projeto de construção pela Itaipu Binacional de 

linha de transmissão no território paraguaio para atender Assunção e arredores, esta última 

absolutamente desconforme com o tratado e no estatuto da Usina. Inobstante, o presidente 

LUGO sofreu impeachment no Paraguai em 2012, o que levou à suspensão do país no 

Mercosul. O empresário HORÁCIO CARTES, que assumiu o governo em 2013, tem adotado 
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uma política de abertura do país ao capital e às negociações internacionais, além de intensa 

colaboração com o Brasil. 

Quanto ao sistema de transmissão de energia elétrica, de se ressaltar que o SIN já 

possui proporções continentais e tem no ONS o responsável pela coordenação e controle 

de aproximadamente 300 empresas geradoras, de transmissão e distribuidoras, exercendo 

suas atividades sob a regulação e fiscalização da Aneel, declarando ser sua missão operar 

o SIN, de modo a garantir a segurança, a continuidade e a economicidade do segmento da 

energia elétrica no país373. Os riscos envolvidos nas operações dizem respeito a condições 

diárias de operação do sistema, quanto riscos em seu desenvolvimento de longo prazo. 

Para tanto, requer-se evitar a ocorrência de perturbações no sistema e/ou reduzir o 

restabelecimento do mesmo, no caso das perturbações se tornarem realidade.  

Para reduzir esses riscos, comenta LEITE, necessário se faz aumentar os custos de 

operação do sistema, com reflexos nas tarifas pagas pelos consumidores finais. Os leilões 

no setor de energia elétrica têm ocorrido de modo regular e eficiente, a despeito da 

substituição da hegemonia absoluta da hidroeletricidade na matriz energética nacional para 

outras energias renováveis e não renováveis. Nos leilões de geração tivemos dois grandes 

tropeços, um envolvendo um grupo estranho ao ramo de energia, a entrada do Grupo 

BERTIN, do ramo de frigoríficos, que propôs a construção de seis usinas a óleo combustível 

e gás natural, mas que não se concretizaram, complicando a capacidade de geração374. A 

esse respeito LEITE também comenta criticamente a equivocada ideia de se introduzir na 

matriz energética pátria usinas a óleo combustível. O segundo percalço deveu-se aos 

constantes protestos375 envolvendo a construção da usina de Belo Monte e a intervenção do 

governo no leilão, onde se apresentaram dois consórcios onde o sócio predominante em 

cada um deles era uma estatal, Chesf, cujo consórcio venceu o leilão, e Furnas, do 

consórcio que foi derrotado376.  
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No segmento de transmissão, os leilões apresentaram inicialmente deságio, mas a 

partir de 2007 até 2013 a obtenção de deságio foi exceção. No segmento de transmissão, o 

quadro se apresenta estável e é baseado em contratos de concessão com prazos 

predefinidos e tarifas aprovadas e revistas periodicamente pelo poder concedente. No que 

tange às tarifas de energia elétrica no Ambiente de Contratação Regulada, o processo de 

definição das tarifas para o consumidor final identifica três parcelas, relativas à geração, 

transmissão e distribuição, e a forma de definição das tarifas não é idêntica para cada um 

dos segmentos377.  

Esse sistema é dependente, segundo LEITE, da sabedoria da Aneel ao buscar a 

modicidade tarifária no curto prazo e a capacidade de investimentos apta a garantir a 

regularidade do suprimento e a qualidade dos serviços no longo prazo, sendo essenciais 

para definir as tarifas os ciclos de revisões tarifárias periódicas promovidos pela Aneel, 

cujos critérios variaram ao longo do tempo. Inobstante, na vigência dessas regras, surgem 

novas ideias no governo no intuito de reduzir em 20% o preço da energia elétrica no 

Ambiente de Contratação Regulada, cuja forma de ser obtida gerou dúvidas para as 

empresas de geração em relação a mantença do equilíbrio econômico financeiro dessas 

empresas378.  

Com a crise decorrente da insegurança quanto ao marco regulatório, que é base para 

a tomada de decisões das empresas no longo prazo, arranhou-se a imagem de estabilidade 

institucional alcançada pelo país no setor. Já o Ambiente de Contratação Livre, envolvendo 

consumidores com demanda pactuada igual ou superior a 3,0 MW possuía inicialmente 

número pequeno de participantes, mas sofreu rápida expansão com a criação da CCCEE. 

Em 2008 os consumidores livres perderam espaço para uma nova figura, o consumidor 

livre especial, agentes com demanda contratada igual ou superior a 0,5 MW e no máximo 

de 3,0 MW, que poderiam aderir ao Ambiente de Contratação Livre podendo, contudo, 

apenas adquirir energia gerada por fontes alternativas, assegurando-se a eles um desconto 

de 50% na Tarifa de Uso dos Sistemas Elétricos de Transmissão (doravante TUST). Essa 

normativa da Aneel deu novo impulso a esse mercado e houve um aumento desses agentes 
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especiais como agentes da CCEE, possibilitando também a entrada de fontes de energia 

limpa, ainda que de pequeno porte, na matriz energética nacional379.  

Preocupação diversa nesse mercado é atinente ao papel da CCEE de apurar o Preço 

de Liquidação de Diferenças (doravante PLD) utilizado na compensação de contas entre os 

agentes, decorrentes das diferenças entre a energia contratada e a efetivamente utilizada, 

que tem assumido volatilidade preocupante desde 2007, tornando-se alarmante em 2014 e 

cuja explicação decorre da per da capacidade de regularização das usinas hidrelétricas, de 

um lado, e das críticas à não adaptação do modelo operacional e de sua gestão as mudanças 

ocorridas na matriz energética380. 

Na sequência, LEITE trata da introdução do novo marco regulatório no segmento 

E&P da exploração do petróleo, sujeito a inúmeras críticas do autor (novamente aqui, 

como sói esperar, discordamos do autor por razões que serão apresentadas ao longo desse 

trabalho). Segundo ele, o novo marco foi proposto por mor das recentes descobertas das 

reservas envolvendo o pré-sal brasileiro. Para essas áreas, o governo preferiu adotar um 

novo regime, diverso daquele das concessões promovido pelo governo FHC, quando de 

sua reforma e da quebra do monopólio da PETROBRAS em vários segmentos da IPGN. 

                                                           

379 SILVA aborda os formatos de funcionamento dos dois ambientes de contratação do mercado de energia 
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Com essas descobertas, segundo LEITE, foi retomado o discurso adotado no petróleo é 

nosso381. 

O projeto de reforma proposto pelo governo incluía as seguintes modificações: (i) 

adotar o sistema de partilha de produção, dividindo a produção entre o Estado brasileiro e a 

concessionária vencedora do leilão em partes iguais subtraído os custos do investimento 

(oil-cost); (ii) alterar o sistema de distribuição dos royalties; (iii) imputar à PETROBRAS 

participação obrigatória nos consórcios de ao menos 30%, além de se constituir em 

operadora única das áreas do pré-sal (proposta criticada pela literatura e pela mídia, mas 

que nos parece razoável por mor da tecnologia dominada pela PETROBRAS no segmento 

de E&P em águas profundas).  

Quanto à primeira, o autor parece acreditar que o modelo de partilha também 

apresenta vantagens e que é defensável. No que tange ao segundo aspecto da mudança, a 

distribuição dos royalties, LEITE mostra-se crítico, por mor de ter despertado inúmeros 

debates e tensões no Congresso Nacional, dando ensejo a uma briga pela questão 

distributiva sem se ater em maior detalhe à questão alocativa dessas alterações, in casu, a 

produção. Na lei aprovada em 2013, vinculou-se a aplicação dos government-takes 

auferidos com a E&P à educação, na proporção de 75% dos royalties e 25% para a saúde. 

O Fundo Social criado em 2010 para receber a parcela proveniente da União no pré-sal, 

teria seus rendimentos aplicados à educação e saúde, igualmente. Nesse sentido, nosso 

entendimento aqui é pela acuidade da proposta, que pretende transformar um recurso 

finito, a energia fóssil, em outro infinito, saúde e educação, posto serem duas áreas cujos 

investimentos são geradores de externalidades positivas passível de se espraiar para toda a 

população brasileira382.  

Quanto à terceira alteração, esta está sujeita a fortes críticas endereçadas por LEITE, 

primeiro criticando a obrigatoriedade da participação mínima da PETROBRAS no 

consórcio vencedor, e nesse sentido, já tramita no Congresso Nacional Projeto de Lei de 

autoria do senador JOSÉ SERRA prevendo alterações na participação mínima da 

PETROBRAS nos empreendimentos do pré-sal (Projeto de Lei Nº 4.567/2016 (cujo 

projeto de origem é o Projeto de Lei do Senado Federal Nº 131/2015, proposto pelo 
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Senador JOSÉ SERRA), tendo sido aprovada no Senado Federal e remetida à Câmara dos 

Deputados. Critica, ainda, a constituição de empresa estatal para gerir o contrato de 

partilha de produção, a Pré-sal Petróleo S.A. (doravante PPSA), que sem aportar capital no 

consórcio, participará dele e, segundo LEITE, tenderá a aumentar a burocracia. Inobstante 

suas críticas, indica que o primeiro leilão feito sob esses moldes foi bem-sucedido, tendo 

como vencedores duas grandes empresas do ramo, Total e Shell, além de duas estatais 

chinesas mais a PETROBRAS383.  

Quanto ao nível das reservas provadas, LEITE comenta que seu nível permaneceu 

estável entre 2007 e 2009: cresceu moderadamente no mar, enquanto manteve-se estável o 

nível das reservas em terra. Nesse período, as reservas do pré-sal ainda não haviam sido 

provadas. Na bacia de Campos a produção vem caindo, ao passo que com a produção do 

pré-sal, essa perda está sendo compensada. Do lado da demanda, o consumo se 

intensificou, o que gerou um aumento da importação de derivados, enquanto se aumentou a 

exportação do petróleo, indicando, segundo LEITE, “forte dependência externa física de 

petróleo e derivados, lembrando épocas passadas”384.  

Isso repercutiu nos valores do comércio exterior, que se mantiveram negativos até 

2012 e despencaram em 2013, posto que nesse ano a forte redução na exportação do 

petróleo e a importação de derivados ajudou a derrubar a balança comercial brasileira. Essa 

matemática só faz enfatizar o gargalo existe no país no segmento de refino da IPGN. Para 

tentar reverter esse quadro, há três projetos de investimentos no setor, todos eles criticados 

por LEITE. O primeiro, o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (doravante Comperj), 

com capacidade de processamento de 165 mil barris/dia, e abastecido com o óleo pesado 

do campo de Marlim, além de incluir em sua planta projetos de petroquímica básica e de 

segunda geração.  

A obra, iniciada em 2008, teve seu projeto alterado várias vezes, tanto em sua 

infraestrutura quanto em tecnologias, além da perspectiva do impacto ambiental. O 

orçamento original destinado à sua construção duplicou e as operações estão previstas para 

se iniciarem em agosto de 2016, conforme informa a página da PETROBRAS. O segundo 

projeto de investimento é a refinaria de Abreu e Lima, no Porto de Suape, que envolvia a 
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parceria entre a PDVSA e a PETROBRAS, e teria capacidade para processar 230 mil 

barris/dia, in casu, o óleo pesado do Brasil e da Venezuela. Inobstante, a Venezuela não 

realizou qualquer colaboração no projeto, levando a PETROBRAS a incorporar os seus 

ativos, elevando seu orçamento inicial. Inobstante esse percalço, as repetidas revisões de 

seu orçamento, elevando-o, decorrem, segundo a PETROBRAS, da incorporação de novas 

tecnologias, ao passo que, na Operação Lava-Jato, da qual a refinaria foi implicada, esse 

aumento ocorreu por mor de cartel formado pelo consórcio envolvido em sua 

construção385. 

O terceiro projeto, a Refinaria Premium I, localizada no Maranhão, teve seu projeto 

cancelado e seria a maior refinaria do Brasil, com capacidade de 600 mil barris/dia, 

também alvo da Operação Lava-Jato386. No que tange aos leilões realizados sob o regime 

de concessão fora da área das reservas descobertas do pré-sal, LEITE adverte que seus 

leilões vinham sendo realizados regularmente sob o marco regulatório da Lei Nº 

9.478/1997, sendo interrompidas em 2006 e retomadas em 2007, novamente interrompidas 

em 2008 e retomadas apenas em 2013, por força, segundo ele, da novidade trazida pelas 

descobertas do pré-sal e de suas repercussões no ambiente político do país, que passou a se 

preocupar maiormente com a questão da destinação dos recursos advindos dos royalties, 

deixando de lado a questão a produção387.  

Quanto ao preço dos derivados de petróleo no país, no Brasil eles sempre foram 

determinados por intervenção do governo federal, que determina o preço nas refinarias, ao 

passo que as distribuidoras e revendedoras seguem a lógica do mercado388. Condicionantes 

da política de preços praticada no país são: (i) a tentativa de evitar refletir-se no mercado 

interno as fortes oscilações de seu preço no mercado internacional; (ii) manter o preço 

interno abaixo do valor praticado no mercado internacional. Comenta ainda LEITE, que a 
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política de preços do petróleo também sofre influência da política de câmbio, na tentativa 

de minimizar o processo inflacionário389.  

Com base nessas informações, relata o autor que os preços internacionais do 

petróleo caíram em 2008, mantendo-se aqui superiores até 2011, quando os preços da 

gasolina passaram a acompanhar a valorização desses produtos no mercado internacional, 

sendo componente que determinou fortemente a economia da PETROBRAS, que acaba 

por internalizar os custos (e eventualmente os lucros) dessa descompatibilização entre os 

preços praticados no país e aqueles do mercado internacional. No âmbito dos projetos 

internacionais desenvolvidos pela PETROBRAS, LEITE mostra-se igualmente crítico, 

afirmando que as refinarias adquiridas na Bolívia foram estatizadas pelo governo boliviano 

em 2006, tendo a PETROBRAS recebido como indenização U$ 112 milhões em 2007, que 

a compra de 58,6% da Pérez Companc na Argentina significou a aquisição de reservas de 

óleo leve, ponto aparentemente positivo, mas igualmente, da bandeira de distribuição, que 

posteriormente vendeu os postos detidos pela companhia em 2011, indicando ter sido esse 

um mau negócio. Por derradeiro, a PETROBRAS adquiriu a refinaria NANSEI SEKIYU no 

Japão, mas esta não era adequada para processar o óleo pesado brasileiro, e em 2014 

apareceu na lista de ativos destinados à venda pela PETROBRAS, novamente indicando 

aqui outro mau negócio390. 

Quanto à indústria do gás natural, essa adquiriu sua importância apenas em 1999, a 

partir das operações da GASBOL, que importava gás da Bolívia, e tinha o comando 

exclusivo da PETROBRAS. Com a Lei do Gás, Lei Nº 11.909 de 2009, além do Decreto 

Nº 7.382/2010, montou-se um quadro institucional regulatório para o setor, estabelecendo 

que as atividades de transporte, exportação e importação, tratamento, processamento, 

estocagem, liquefação, regaseificação e comercialização do gás natural somente poderiam 

ser desempenhadas por empresas com sede e administração no país, com alocação de risco 

exclusiva para o empreendedor, sob regime de concessão ou autorização, que estas 

atividades seriam reguladas e fiscalizadas pela União, o poder concedente391.  
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Esse novo quadro, segundo LEITE, quebrou o monopólio de fato da PETROBRAS 

no setor, nas áreas de produção, importação e transporte. Em 2013 a EPE elaborou o Plano 

Decenal de Expansão da Malha Dutoviária (doravante PEMAT), que trata da questão da 

modal dutoviária. No segmento da distribuição, manteve o monopólio exercido pelos 

estados definido no art. 25 da CF de 1988, com empresas estatais com participação da 

PETROBRAS em quase todos os estados, excetuando-se São Paulo e Rio de Janeiro, onde 

as empresas CONGAS (SP) e CEG (RJ) foram privatizadas392.  

No que tange às reservas provadas de gás natural, houve algum aumento por mor 

das atividades desenvolvidas no mar, o mesmo sendo sentido na produção, que 

acompanhou o ritmo das descobertas, notadamente as marítimas. Inobstante esse 

crescimento, do lado da demanda, a partir de 2008 verificou-se um aumento da demanda, 

mormente por força das termelétricas, superando a oferta, ainda quando incluído o gás 

importado da Bolívia. Por mor desse crescimento, o país passa a importar o GNL, solução 

mais cara, criando para a PETROBRAS a necessidade de construir duas usinas de 

regaiseficação, na Baía de Guanabara e em Fortaleza, sendo posteriormente construída 

outra na Bahia, que deverão regaseificar as importações outras que não da Gasbol393, 394. 

Segundo LEITE, enquanto o gás da Bolívia se constituiu em opção de longo prazo, a 

importação do GNL ocorreu em função da reduzida oferta no curto prazo, baseando-se em 

contratos de curto prazo395.  

A produção de gás nacional, por sua vez, corresponde a apenas metade da oferta de 

gás total no mercado interno. Por ser o GNL opção mais cara, a ideia era adotar essa opção 

apenas em período de emergência. Inobstante, o aumento de sua importação indica que se 

tornou solução permanente. Dadas essas três origens, o mercado de gás apresenta três 

segmentações, o produzido nacionalmente, o importado da Bolívia e a importação do 

                                                                                                                                                                                

%2520Re-regulando%2520a%2520industria%2520brasileira%2520de%2520gas%2520natural.pdf+&cd=1& 

hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br&client=firefox-b. Acesso em: 17 ago. 2016. 

392 Ut ANTÔNIO DIAS LEITE. A Energia do Brasil. Rio de Janeiro, Lexikon, 2014. 

393 Ut PETROBRAS. Usina de Regaseificação de Pecém. Disponível em: http://www.petrobras. 

com.br/pt/nossas-atividades/principais-operacoes/terminais-e-oleodutos/terminal-de-regaseificacao-de-

pecem-gln.htm. Acesso em: 17 ago. 2016. 

394 Ut PETROBRAS. Terminal de Regaseificação da Baía de Guanabara. Disponível em: 

http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/principais-operacoes/terminais-e-oleodutos/terminal-de-

regaseificacao-da-baia-de-guanabara-gnl.htm. Acesso em: 17 ago. 2016. 

395 Ut ANTÔNIO DIAS LEITE, opus citatum. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?%20q=cache:8LJi-e4UbSsJ:www.congressoenergia.com.br/A-%2520ASPECTOS%2520REGULATORIOS/A12-%2520Re-regulando%2520a%2520industria%2520brasileira%2520de%2520gas%2520natural.pdf+&cd=1&%20hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br&client=firefox-b
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http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/principais-operacoes/terminais-e-oleodutos/terminal-de-regaseificacao-da-baia-de-guanabara-gnl.htm
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GNL396. Dividiu-se em duas regiões, Nordeste, de um lado, e Sudeste/Sul/Centro-Oeste, de 

outro, além de ter seus preços divididos em função do demandante, se distribuidoras, 

consumidores industriais e termelétricas. Toda essa segmentação, comenta LEITE, decorre 

da falta de uma política nacional para o gás, de modo que o gás das três diferentes origens 

passou a compor a oferta de gás no país em períodos distintos. Nesse sentido, o preço do 

gás vendido pela PETROBRAS às distribuidoras depende de sua origem e o preço para a 

venda a consumidores industriais depende da escala, sendo decrescente com o aumento de 

escala397.  

A competitividade do gás em função de seu preço varia em razão da demanda: para 

a categoria industrial está próximo do preço do óleo combustível, para a categoria 

automotiva é inferior ao da gasolina. Para os consumidores residenciais de São Paulo e Rio 

de Janeiro o gás canalizado é mais caro que o GNL398. De igual importância para o 

mercado de gás está a questão de seu transporte, e o aumento da demanda implicou na 

necessidade de se ampliar a rede de gasodutos. LEITE faz alusão a duas iniciativas, a 

construção do gasoduto Urucu-Coari-Manaus, com 662 km, e o Gasene, com 1.387 k, o 

primeiro para suprir Manaus, o segundo ligando as malhas Nordeste e Sudeste, além de 

construções mais localizadas399.  

Quando à distribuição, a rede mantém-se bastante concentrada em cinco empresas 

privadas, três em São Paulo e duas no Rio, além de empresas na Bahia e Minas Gerais, que 

respondem por dois terços da distribuição nacional. Essa concentração decorreu da 

preocupação de encontrar mercado consumidor para o gás proveniente da Bolívia, levando 

à busca por grandes consumidores, em particular as termelétricas a gás e nas indústrias 

com consumo intenso de óleo400. Já os consumidores domiciliares e comerciais têm pouca 

                                                           

396 Ut SÉRGIO VALDIR BAJAY, LUÍS FERNANDO BADANHAN. Energia no Brasil: Os próximos dez anos. Brasília, 

Departamento Nacional de Política Energética–DNPE, Secretaria de Energia–SEM Ministério das Minas e 

Energia–MME, 2002. 

397 Ut ANTÔNIO DIAS LEITE. A Energia do Brasil. Rio de Janeiro, Lexikon, 2014. 

398 Ut CLÁUDIA PIMENTEL TRINDADE PRATES et alia. Evolução da oferta e da demanda de gás natural no Brasil. 

BNDES Setorial. Nº 24, 2006, p. 35-68. 

399 Ut ANTÔNIO DIAS LEITE, opus citatum. 

400 Ut CARMEN ALVEAL, EDMAR DE ALMEIDA. Livre acesso e investimento na rede de transporte da indústria 

brasileira de gás natural: questões (im) pertinentes. II Congresso Brasileiro das Agências Reguladoras, 

Trabalho Apresentado. 2001.  
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participação na demanda, em razão da maior competitividade do GNL, que tem preço 

subsidiado, além da insuficiência da rede de distribuição. Já o gás veicular teve demanda 

crescente até 2007, quando começou a declinar em razão da perda de competitividade401.  

A utilização do gás de xisto, de interesse mundial crescente, vem sendo 

desenvolvida principalmente nos Estados Unidos, particularmente com a descoberta da 

técnica de exploração da fratura hidráulica em 2007, apesar das críticas referentes aos 

danos ambientais provocados por ela, notadamente contaminação dos aquíferos e aumento 

dos riscos de abalos sísmicos. Em razão da suposta existência de reservas de gás de xisto 

superiores às de gás convencionais provadas no país, surgiu interesse em produzi-lo, tendo 

sido feitas licitações em 2013 para prospecção de gás em terra402, quando foram 

arrematadas 72 áreas, das quais 49 o foram pela PETROBRAS sozinha ou em parceria. De 

toda sorte, essa iniciativa foi criticada, segundo LEITE, por mor “da falta de experiência, do 

início prematuro da atividade e da falta de regulamentação específica relativa à técnica de 

fraturamento hidráulico"403. 

Importante avaliar, igualmente, o papel assumido pelo etanol na matriz energética 

brasileira nesse período entre 2007 e 2014, mas cuja história se inicia com o Proálcool. A 

produção de álcool é proveniente da agroindústria, que sempre participou dos mercados 

tanto de etanol quanto de açúcar, possibilitando levar a produção para uma ou outra 

direção em função da expectativa dos preços de um ou outro produto. Segundo LEITE, a 

oferta de álcool concentra-se em seis a oito meses do ano, coincidindo com as safras 

agrícolas, ao passo que a demanda é regular, havendo, pelo exposto, necessidade de manter 

elevada capacidade de armazenagem nas usinas, mas não existem estoques com vistas de 

regular a oferta ao longo do ano404.  

Ut supra dixit, a primeira fase do etanol se concentrou na adição da produção de 

álcool anidro e sua adição à gasolina, mas mais recentemente o sucesso do etanol deveu-se 

ao desenvolvimento dos veículos de motor fuel-flex, que funciona com gasolina ou álcool, 

                                                           

401 Ut CLÁUDIA PIMENTEL TRINDADE PRATES et alia, opus citatum, 2006. 

402 Ut EDUARDO SANBERG et alia. Aspectos ambientais e legais do método fraturamento hidráulico no Brasil. IX 

Simpósio Internacional de Qualidade Ambiental, 2014. 

403 Ut ANTÔNIO DIAS LEITE. A Energia do Brasil. Rio de Janeiro, Lexikon, 2014, p. 476. 

404 Ibidem. 
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que levaram ao aumento das vendas desses veículos e, ipso facto, do consumo do álcool, 

particularmente em razão de sua competitividade diante do preço do petróleo importado. A 

agroindústria nacional é competente no aumento de sua produtividade através de pesquisas 

e experimentação, o que se reflete também na produção da cana, levando o Brasil a se 

tornar maior produtor mundial, aumentando suas áreas plantadas no Centro-Sul e 

mantendo-as estagnadas no Norte e Nordeste405.  

Quanto à sua capacidade, segundo LEITE, o parque industrial em 2014 possuía 

plantas com capacidade de produção da ordem de 104 mil m³/dia de etanol anidro e de 205 

mil de etanol hidratado, e capacidade de tancagem de 16,8 milhões de m³, 

aproximadamente 72% da produção de 2013. Com crescente aumento da área de produção 

nas regiões Centro-Sul, a produção de etanol atingiu seu máximo em 2010-2011, mas, a 

despeito desse crescimento a atividade ligada à cana-de-açúcar sofre dificuldades em razão 

do aumento do valor dos insumos, em particular mão de obra e terras, além de uma 

mecanização inadequada da colheita de São Paulo, cujo objetivo era eliminar a queima 

antes da colheita406.  

Inobstante, a previsão de um grande crescimento do setor atraiu investimentos 

externos e a despeito do crescimento das exportações, o etanol brasileiro não adquiriu a 

evidência esperada no mercado mundial, em particular por mor da crise internacional de 

2008, além da manipulação, pelo governo, do preço da gasolina, também por mor da 

redução e supressão da cobrança da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 

(doravante CIDE), e finalmente, em razão de questões mais específicas relativas à 

produção da cana, como as mudanças tecnológicas da colheita e as variações climáticas. 

Financeiramente, as dificuldades do setor decorreram das condições climáticas e da 

redução da produtividade da cana entre 2010 e 2012, paralisando mais de cinquenta das 

quatrocentas unidades industriais que compõem o parque industrial407.  

                                                           

405 Ut EDNALDO MICHELLON, et. alia. Breve descrição do Proálcool e perspectivas futuras para o etanol 

produzido no Brasil. XLVI Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia 

Rural (SOBER), 2008. 

406 Ut ANTÔNIO DIAS LEITE. A Energia do Brasil. Rio de Janeiro, Lexikon, 2014. 

407 Ut ARTUR YABE MILANEZ et alia. O déficit de produção de etanol no Brasil entre 2012 e 2015: 

determinantes, consequências e sugestões de política. BNDES Setorial. Nº 35, mar. 2012, p. 277-302. 
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Outras fontes de energia são, igualmente consideradas por LEITE nesse período, 

dente as quais o uso do biodiesel introduzido como suprimento no mercado de 

combustíveis para veículos pesados a partir do Programa Nacional do Biocombustível 

instituído em 2005 e que determinou em 5% o percentual mínimo obrigatório para adição 

de biodiesel ao óleo diesel, o que se deu de modo progressivo. Diferentemente da adição 

de etanol, a aquisição de biodiesel não é feita pela PETROBRAS, mas através de leilões 

em que aparecem como compradoras as distribuidoras de combustíveis, as quais devem 

fazer a mistura. Para incentivar o seu uso, como adrede referido, foi introduzido o selo 

social (Selo Verde) para produtores que adquirem a matéria prima da agricultura familiar, 

isentando o produto da cobrança de PIS e COFINS, sendo esse benefício diferenciado em 

função da região408.  

A produção só fez crescer com a instalação de novas usinas e em 2014, atendendo 

aos anseios dos produtores, o governo edita MP em que aumenta a proporção do biodiesel 

para 6% e 7% em julho e novembro, respectivamente. Inobstante esse positivo quadro, o 

preço do biocombustível tem preocupado os produtores, pois houve tendência de queda 

desde 2012. Na perspectiva social e ambiental o programa tem se mostrado um sucesso, 

embora o biodiesel tenha se tornado um subproduto da soja, visto ser essa sua principal 

fonte de suprimentos, sendo, por esta razão, objeto de críticas daqueles que acreditam 

haver desvio das áreas de produção alimentícia para o uso energético409. Da perspectiva 

ambiental, houve redução da poluição urbana, ainda que seu suprimento seja feito de 

maneira dispersa por várias fontes e distribuidoras, gerando riscos de não atendimento das 

especificações da Aneel, que possui apenas 23 laboratórios para fiscalização no país.   

Quanto ao mercado de combustíveis como um todo, LEITE afirma ser ele confuso, 

pois apesar de viger a economia de mercado, na maioria deles estão presentes situações de 

monopólio, cuja origem decorre do predomínio da PETROBRAS e de seu sucesso. No 

mercado de gás natural, a importação deste da Bolívia poderia ter dado ensejo à abertura de 

mercado, mas nesse mercado ficou nas mãos da PETROBRAS. Do ponto de vista da 

demanda, esta foi fomentada pelas usinas termelétricas, mas sua atuação complementar ao 

sistema hidrelétrico acaba por tornar sua demanda variável. No caso da gasolina, sua venda 
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se dá em condições de livre mercado, mas os revendedores compram o produto das 

distribuidoras que possuem um único fornecedor, a PETROBRAS, também única 

importadora e exportadora. No caso do etanol, o mercado é, da perspectiva formal, livre, 

mas os produtores da agroindústria operam em estrutura de mercado oligopolista, que 

também vende o açúcar para o mercado interno e internacional, de modo a vincular os 

mercados de etanol e açúcar. O mercado de etanol não sofre de maiores dificuldades do 

ponto de vista da demanda por mor do desenvolvimento dos motores fuel-flex, cujos 

veículos têm vendas crescente no país410. 

O biodiesel, em contrapartida, se mantém no mercado como produto acessório, 

apenas como aditivo ao diesel mineral. A inter-relação entre esses diversos mercados é 

imensa no país, de modo que não há como se tratar um dos setores de energia sem 

considerar os demais, e, ipso facto, sem considerar toda a matriz energética brasileira. 

Sobre esse complexo mercado, LEITE adverte, in verbis: 

Não obstante várias disposições legais, tributárias e normativas que 

tratam de partes desse complexo conjunto, e dos vários agentes do 

governo envolvidos, o comando é exercido, na prática, pela 

PETROBRAS que, seguindo ou não instruções do governo, manipula 

insistentemente os mercados definidos como livre 411.  

A presença da biomassa em nossa matriz energética tem como contrapartida a 

redução do uso da lenha, de um lado, e do crescente uso do bagaço da cana nas usinas de 

açúcar e álcool. Segundo LEITE, apenas mais recentemente seu uso no setor elétrico foi 

adotado. Seu ponto positivo reside principalmente no fato de que a oferta do bagaço 

coincide com os períodos de baixo índice pluviométrico e redução das reservas nas usinas 

hidrelétricas. Seu aspecto negativo consiste no baixo período médio de geração, elevando o 

preço final dessa fonte de energia, além dos obstáculos à sua expansão decorrentes da 

dispersão geográfica de sua produção e a necessidade de construção de linhas de 

transmissão conectando-as ao sistema interligado412.  

Estudos da CONAB publicados em 2011 indicam a possibilidade de aumento da 

contribuição dessa fonte de energia, mas a crise de 2008 anulou essas previsões. No que 
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tange ao desenvolvimento da energia nuclear, o país adotou postura hesitante ao longo do 

tempo, segundo LEITE, porque a energia nuclear implica no fato de suas decisões serem 

mais complexas do que aquelas que envolvem quaisquer outras fontes413, envolvendo 

dimensões técnicas econômicas e ambientais quanto aos rejeitos radioativos, para além das 

questões emocionais envolvidas, notadamente após os acidentes de Chernobyl e 

Fukushima. Essa hesitação se refletiu, verbi gratia, na construção de Angra III, cujo 

projeto foi abandonado e retomado diversas vezes, até ser incluído no primeiro Programa 

de Aceleração do Crescimento, cuja construção estaria pronta em 2016, mas já revisada 

para 2018.  

O Plano Nacional de Energia 2030 lançado em 2008 previa a construção de quatro 

usinas nucleares414, mas nenhuma providencia prática foi tomada no sentido de levar 

adiante esses projetos. Relativamente ao combustível nuclear, a mineração de urânio tem 

sido limitada a poucas iniciativas, a jazida de fosfato-urânio em Itataia/Santa Quitéria, no 

Ceará, e na parceria da INB e a empresa privada Galvani para desenvolver produção de 

fosfato com objetivo comercial e urânio como combustível nuclear415. A usina da INB em 

Resende, concluída em 2012, pretende atender, por sua vez, 20% da demanda de Angra I e 

II. Segundo LEITE, in verbis: “Em resumo, o Brasil detém reservas substanciais de urânio e 

domínio da tecnologia de produção do combustível nuclear, mas não está decidido a se 

envolver no respectivo desenvolvimento” 416. 

Na sequência, LEITE alude ao problema da desestabilização financeira da 

PETROBRAS e Eletrobras, a primeira decorrente, segundo ele, em razão da instituição do 

novo marco regulatório para as áreas do pré-sal e outras estratégicas, que exigem da 

Petrobras uma série de compromissos como a participação obrigatória em todos os 

empreendimentos nessas áreas de ao menos 30% do capital, além de ser administradora das 

parcerias com a PPSA e operadora única das atividades desenvolvidas no pré-sal e outras 

estratégicas. Além disso, LEITE relata seu envolvimento em projetos duvidosos, em 
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particular fora de seu objeto precípuo, além da política do governo federal de controle dos 

preços da gasolina no país para evitar o aumento da inflação. Todos esses fatores 

repercutiram na saúde da empresa, e, embora não comentado por LEITE, também o ataque 

político sofrido pela empresa por mor das investigações promovidas pela Polícia Federal 

na Operação Lava-Jato417.  

Quanto à Eletrobras, o autor destaca o plano de redução tarifária proposto pela 

presidente DILMA ROUSSEFF como agravante de sua desestabilização financeira, além das 

mudanças no marco regulatório veiculadas pela Lei Nº 12.783/2013, que levou a 

renovação antecipada das concessões de usinas elétricas e linhas de transmissão a 

vencerem em 2017. Para propiciar a redução tarifária, segundo ele, uma complexa 

engenharia financeira foi construída418. Além desses fatores, a CNPE destinou à 

PETROBRAS a exploração de blocos com volume previsto de 5 bilhões de barris por 

cessão onerosa, obrigando a empresa a repassar recursos à União por meio de bônus de 

assinatura, que servirão para garantir o cumprimento da meta de superávit primário419. 

Esse período, na análise de LEITE, encerra-se com sua avaliação sobre o balanço 

energético do país em 2012. Segundo ele, são dimensões a serem avaliadas nos balanços 

energéticos, a produção, por fontes primárias, o comércio exterior, a transformação e o 

consumo, este último categorizado pelos diversos setores da economia nacional, e, além 

disso, fornecem uma perspectiva histórica do setor energético no país. Com relação ao 

valor bruto de energia produzida, a Oferta Interna de Energia (doravante OIE), como 

comenta LEITE,  passou de 67 milhões de tonelada equivalente de petróleo (tep) em 1970, 

para 283 milhões em 2012, com crescimento de 147% ao longo de 42 anos, em média 

3,5% ao ano, ainda que possam ser encontradas fortes oscilações ano a ano, decorrentes, 

principalmente, de problemas econômicos enfrentados pelo país, circunstâncias climáticas, 

crise internacional de 2001 e preços internacionais do petróleo. Por habitante, a OIE 

praticamente dobrou entre 1970 e 2012, ao passo que a composição da matriz energética 
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Administração, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2015. 



165 

 

brasileira sofreu forte alteração ao longo dos anos relativamente às suas principais fontes 

primárias, além de ter sofrido mudanças institucionais de grande monta420.  

Segundo LEITE, a proporção de energias não renováveis alcançou um mínimo de 

54,9% em 2009 e atingiu 57,4% em 2012, reduzindo-se as renováveis de 47,3% para 

42,4%, tendo havido: (i) forte retração do uso de lenha-carvão vegetal; (ii) expansão da 

oferta do gás natural, (iii) oscilações no setor de petróleo; (iv) forte crescimento da energia 

hidráulica até 2000, decrescendo um pouco em 2010; (v) aumento da participação dos 

derivados de cana entre 1970-90, oscilando posteriormente; (vi) mantida estável e de 

menor importância a contribuição do carvão mineral; (vii) contribuição que se manteve 

modesta do urânio na matriz energética; (viii) crescimento das fontes renováveis na matriz 

energética, sem contudo sair de uma posição mais modesta. Quanto à demanda, no período 

1978-80, o consumo começou a cair, na década de 80 o consumo de energia cresceu mais 

que a economia, tendo perdido força o seu crescimento na primeira década do século atual. 

Relativamente aos diferentes tipos de consumidores, houve grande variação no consumo 

por diferentes categorias, redução de consumo residencial e concentração de consumo na 

indústria e transporte, rodoviário em particular421.  

De importância na análise do balanço energético constitui nossa dependência de 

fontes externas, que teve redução de um máximo de 25% em 1990 para 11% em 2012, 

reduzindo-se a dependência do petróleo importado de 43% para espetaculares 8%. No caso 

do carvão, inobstante, somos totalmente dependentes de fontes externas, haja visto, como 

analisado nesse apanhado, a falta de reservas dos mesmos além da baixa qualidade 

daquelas que temos disponíveis, que não são economicamente viáveis, como afiança 

LEITE
422. 

O capítulo final da obra de LEITE, que está em sua terceira edição, trata das 

questões ambientais, as quais estamos menos preocupados nesse trabalho, sendo nossa 

maior preocupação, neste capítulo, retratar a matriz energética nacional, por mor da 
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interdependência inerente às diferentes fontes e setores de energia, de modo que não 

acreditamos ser possível construir uma boa proposta para um setor sem considerar o 

quadro geral da matriz energética brasileira. Inobstante nossa preocupação menor com as 

questões ambientais, retomamos o trabalho de LEITE desse capítulo quando as questões 

ambientais se refletirem na configuração da matriz energética brasileira, notadamente no 

que tange a introdução das fontes renováveis na mesma, bem como na incorporação de 

novas tecnologias no aproveitamento das fontes tradicionais423.  

Um ponto de impacto das discussões acerca dos possíveis impactos ambientais 

sobre a configuração da matriz energética do país, é importante ressaltar, no relato de 

LEITE, o papel por vezes atabalhoado assumido pelo Ministério Público, que, ao se 

configurar em protetor dos interesses sociais e individuais indisponíveis, aí inclusos o 

direito ao meio ambiente sadio, não tem sabido realizar um adequado tradeoff entre 

benefícios globais de empreendimentos ligados ao setor energético e eventuais danos 

locais, o que vem paralisando obras, criando dificuldades para o suprimento de energia e a 

consecução do interesse nacional, além de, como ressalta LEITE, criar um quadro de 

instabilidade jurídica para empreendedores, além de prejuízos para a coletividade no longo 

prazo424. 

Além disso, não é despiciendo ressaltar, os altos custos que a legislação específica 

do meio ambiente tem imposto sobre novos empreendimentos, não apenas inviabilizando 

ou levando ao atraso de suas obras, mas encarecendo em grande medida essas obras, por 

vezes absolutamente necessárias para garantir o interesse maior da população. No que 

tange ao licenciamento ambiental requerido nos grandes empreendimentos, LEITE aborda a 

dificuldade de se distinguirem as questões ambientais propriamente dita dos danos sobre 

terceiras pessoas afetadas pelo empreendimento, que devem implicar em análises distintas 

que não estão sendo feitas, com prejuízo para o avanço de empreendimentos energéticos 

necessários para o suprimento da oferta.  

No âmbito do licenciamento das usinas hidrelétricas, em particular nos 

aproveitamentos a serem desenvolvidos na Amazônia, tem-se discutido o fato desses 

empreendimentos virem a beneficiar apenas o Brasil não amazônico. Outro ponto 

                                                           

423 ANTÔNIO DIAS LEITE. A Energia do Brasil. Rio de Janeiro, Lexikon, 2014. 

424 Ibidem, p. 503. 
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importante a respeito da ligação entre os danos ambientais e os empreendimentos no setor 

de energia, aventado por LEITE, é a falta da avaliação do custo de oportunidade em termos 

de danos ambientais ínsitos a diferentes projetos, de modo que um projeto não deve ser 

avaliado apenas quanto ao custo ambiental por ele provocado, mas mormente, pela 

comparação dos custos ambientais por ele causados relativamente a projetos 

alternativos425. 

Considerado importante pelo autor é o caso das PCHs, incluídas aí os 

empreendimentos geradores de até 30 MW de potência máxima. Inicialmente esses 

pequenos empreendimentos se mostraram mais atrativos, seja por serem a fio d’água, seja 

por se compatibilizarem com mercados locais, quando os custos da transmissão eram altos. 

Com a interligação do sistema, o papel das PCHs deve ser repensado como solução para 

produtores independentes, autoprodutores e concessionários menores, segundo LEITE. Para 

além dessas questões, de igual importância para a minimização dos danos ambientais, 

assume relevância as tecnologias a serem desenvolvidas na conservação de energia, 

reduzindo seu desperdício, e auferindo maior eficiência em seu consumo.  

No rol dos mecanismos vinculados à minimização dos danos ambientais, assume 

importância também a substituição das fontes energéticas poluentes por fontes limpas. 

Nesse sentido, surge também a possibilidade de se fazer uso de energia nova ou alternativa, 

que não se constitui em uma nova fonte energética, mas, segundo LEITE, em novas formas 

de utilização de fontes de energia de uso tradicional, com destaque para a solar e a 

eólica426. A primeira delas é utilizada ou para o aquecimento da água ou para a geração de 

eletricidade (fotovoltaica). A segunda é utilizada para gerar eletricidade. Essas duas formas 

de energia são renováveis, porém estão sujeitas aos fenômenos naturais, movimento da 

terra no sistema solar ou cobertura de nuvens e regime dos ventos, ao passo que a demanda 

pode apresentar variação diversa, ou ainda, ser constante. Inobstante, esses novos usos para 

a energia solar e dos ventos depende, igualmente, do desenvolvimento de novas 

tecnologias, e, ainda, da viabilidade econômica de seu uso427.  

                                                           

425 Ut ANTÔNIO DIAS LEITE. A Energia do Brasil. Rio de Janeiro, Lexikon, 2014. 

426 Ibidem, p. 517. 

427 Ut GILBERTO DE MARTINO JANNUZZI. Uma avaliação das atividades recentes de P&D em energia renovável 

no Brasil e reflexões para o futuro. Energy Discussion Paper, n. 2.64-01, 2003, p. 03. 
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A conversão da energia solar em elétrica por meio de células fotovoltaicas ainda é 

tecnologia de alto custo428. No âmbito do uso da energia eólica para gerar eletricidade, seu 

uso tem barateado429. Inobstante exigem grandes espaços rurais e são dependentes de 

regiões com ventos com velocidade superiores a 15 km/hora e regulares. Para controlar 

essas circunstâncias estão sendo construídas no mar, cujos ventos são menos variáveis que 

nas áreas continentais, além de possibilitar o uso de um espaço maior do que se fossem 

construídas em terra. O uso da energia eólica, relata LEITE, ainda é maior em países 

industrializados que possuem recursos para investir em uma fonte ainda não competitiva, 

além da exaustão de outras fontes de energia renovável430.  

Outro problema que se coloca no uso da eólica no Brasil, a despeito de existirem 

regiões no Nordeste com condições favoráveis ao seu aproveitamento, alude à sua 

oscilação. No Brasil, o sistema interligado ainda não tem condições de firmar a energia 

eólica, que oscila mais que a hidrelétrica, tornando a primeira menos competitiva. LEITE 

comenta, também, do uso da energia solar para o aquecimento de água, esta sim alternativa 

de maior competitividade, visto que a tecnologia disponível foi barateada, apesar do 

tradeoff envolvendo a necessidade altos investimentos iniciais, de um lado, e a economia 

de gastos correntes, de outro431.  

Outra tecnologia envolvendo o uso da energia solar é o realizado por meio de 

espelhos, mas seu uso requer regiões de alta incidência de radiação solar, além de sua 

tecnologia ser cara, não tornando essa forma de aproveitamento ainda competitiva432. Por 

derradeiro, LEITE aborda o uso de combustível para geração da energia elétrica por 

oxidação controlada, onde o combustível geralmente é o hidrogênio, mas cujos 

                                                           

428 Ut RAFAEL AMARAL SHAYANI, et. alia. Comparação do custo entre energia solar fotovoltaica e fontes 

convencionais. V Congresso Brasileiro de Planejamento Energético. Brasília. 2006. 

429 Ut GILBERTO DE MARTINO JANNUZZI. Uma avaliação das atividades recentes de P&D em energia renovável 

no Brasil e reflexões para o futuro. Energy Discussion Paper, n. 2.64-01, 2003. 

430 Ut ANTÔNIO DIAS LEITE. A Energia do Brasil. Rio de Janeiro, Lexikon, 2014. 

431 Ibidem. 

432 Ut CRISTIANE LODI. Perspectivas para a Geração de Energia Elétrica no Brasil Utilizando a Tecnologia Solar 

Térmica Concentrada. Dissertação (Mestre em Planejamento Energético), Programa de Planejamento 

Energético, COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011. 
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investimentos ainda são altos. Nesse sentido, nosso país criou o Programa Brasileiro de 

Células a Combustível visando desenvolver essa tecnologia433. 

 

3.8 Resumo da Ópera 

Verifica-se, através dessa exposição, a alteração da matriz energética brasileira ao 

longo dos séculos XIX e XX, e as novas tendências para o século XXI. No que tange à sua 

evolução, averiguamos no século XIX e início do século XX a grande importância auferida 

pela lenha, principal fonte energética até 1915, quando começa a perder terreno para duas 

novas fontes energéticas. Inobstante, o uso da lenha foi empreendido de forma predatória, 

maiormente por meio da devastação extrativista, antes que através de políticas de 

exploração sustentável, ainda que a legislação relativa ao incentivo do reflorestamento 

tenha sido implantada em alguma medida434, bem como realizadas algumas ações no 

sentido de trazer para o país novas espécies, buscando testar sua adaptabilidade às 

condições brasileiras, consoante LEITE
435. O uso da lenha, malgrado tenha perdido sua 

importância hodiernamente, vem sendo retomado, por força de ser considerada uma fonte 

renovável de energia, desde que não empreendido de forma meramente extrativista. 

Ao longo do século XX, enquanto ia perdendo importância a lenha, verificou-se, 

em contrapartida, a ampliação de duas novas fontes, primus, o petróleo, onde o país não 

fez senão seguir a tendência mundial, secundus, a energia elétrica obtida de usinas 

hidrelétricas, que progrediu no país ao longo do século XX e hoje representa 

aproximadamente 71% da energia consumida no Brasil, consoante balanço energético de 

2014, e 90% da energia elétrica do país (os restantes 10% são provenientes das 

termelétricas ou usinas nucleares). Quanto a essa segunda fonte energética, o Brasil seguia 

sua vocação e caminho próprio, aproveitando sua vantagem comparativa, uma rede 

hidrográfica rica e com vasto potencial hidrelétrico. Essa afirmação é tão verdadeira, que 

ao longo do século XX, esta se tornou a principal fonte energética brasileira, alcançando o 

                                                           

433 Ut ANTÔNIO DIAS LEITE. A Energia do Brasil. Rio de Janeiro, Lexikon, 2014. 

434 Verbi gratia, com a aprovação de um Código Florestal em 1934 (Decreto Nº 23.793/1934). 

435 Ut ANTÔNIO DIAS LEITE, opus citatum, 2014.  
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primeiro lugar em 1994436 e representou cerca de 83% da energia elétrica em 2006, tendo 

perdido um pouco desse terreno, por força da tentativa de maior diversificação da matriz 

energética. 

Quanto à tentativa de diversificação da matriz energética, impende ressaltar que sua 

motivação se constitui em uma reação a crises hidrológicas e escassez pluviométrica, que 

passaram a sinalizar ao país que a dependência sobre uma única fonte pode dar azo à 

redução da segurança energética, visto que na falta dessa fonte, não há outra para substituí-

la. Nesse particular, a diversificação tem sido uma das estratégias adotadas para garantir 

referida segurança energética. Relativamente ao setor de hidrocarbonetos, enquanto sua 

exploração esteve nas mãos da iniciativa privada, não foram feitas muitas tentativas para 

descobrir petróleo no Brasil.  

No país, a exsudação terrestre superficial, que não exige grande aparato para sua 

exploração, não é comum. Dessa forma, de um lado, os riscos da E&P no setor de 

hidrocarbonetos são altos, e, de outro, a iniciativa privada é avessa ao risco, cabendo ao 

Estado capitanear o desenvolvimento do setor. Assim, na medida em que avança a 

demanda por petróleo, e na ausência de se ter encontrado tal recurso no país, o peso de sua 

importação na balança comercial cria incentivos para que o governo se lance sobre a E&P 

do petróleo, além dos demais segmentos de sua cadeia produtiva. Nesse sentido, a criação 

da PETROBRAS representou e representa a busca do país por autossuficiência em 

petróleo, meta esta alcançada em 2006, no governo Lula. 

Para além desses dois novos recursos, petróleo e energia hidrelétrica, o país 

despende esforços no sentido de promover maior diversificação de sua matriz. Uma outra 

fonte, presente já no século XIX no país, era o carvão mineral. Inicialmente importado, a 

origem externa, por mor das dificuldades de importação durante as duas grandes guerras 

mundiais, foi sendo substituída pela exploração nacional do carvão mineral nos estados do 

Sul, embora com pouca escala devido às diminutas reservas possuídas pelo país. Malgrado, 

comenta LEITE, in verbis: “Não tendo o carvão assegurado no Brasil posição 

preponderante no século XIX e no princípio do século XX, em face da esmagadora 
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presença da lenha, passou ele a sofrer a concorrência crescente da energia hidráulica (desde 

1890) e do petróleo (desde 1905)” 437.  

Desta feita, embora presente em nossa matriz energética, o carvão mineral não 

adquiriu o peso que passou a ocupar no restante do mundo. Relativamente à energia 

elétrica, na primeira metade do século XX, expande-se sua oferta, obtida através de usinas 

hidrelétricas. A demanda nacional pelo petróleo só faz aumentar ao longo do século XX, 

pressionando o aumento da oferta, empreendida por meio da importação, ut supra dixit. 

Para minimizar os efeitos da importação do petróleo, é criada a PETROBRAS em 1953, 

com vistas a garantir a autossuficiência desse recurso para o país. No transcorrer da era 

VARGAS, quando o país começa a se industrializar, compõem a matriz energética a energia 

elétrica produzida maiormente através das usinas hidrelétricas, o petróleo, a lenha (que 

ainda possuía papel predominante na matriz, mas cujo peso começara a arrefecer por conta 

da exploração predatória), o carvão mineral e o carvão vegetal. O uso do álcool como 

combustível a ser adicionado à gasolina começa a ser empregado neste período, mas em 

1941 representava apenas 1% do consumo nacional. 

A partir de 1954, o consumo de derivados de petróleo dispara, ao passo que a lenha 

perde terreno em termos absolutos. O uso da energia hidrelétrica continua a crescer no 

país. Nesse período, ainda, surge um primeiro plano global para o carvão nacional, ainda 

que o crescimento da oferta siga a passos lentos. No período, avançam, igualmente, os 

primeiros estudos para o desenvolvimento da energia nuclear. Entre 1956 e 1964 o 

consumo de petróleo ultrapassa o da lenha. O setor elétrico passa a contar com uma 

concepção de desenvolvimento nacional calcada em uma visão de longo prazo e na 

perspectiva de interligação dos sistemas elétricos isolados no país (esta a partir do projeto 

Canambra).  

Na década de 70 o setor elétrico foi reestruturado, uma série de empecilhos para a 

interligação dos sistemas elétrico foram sendo equacionados, como as diferentes 

frequências das redes de distribuição. Adotou-se, ainda, uma concepção empresarial para o 

setor, pretendendo torna-lo autossustentável, ainda que essa perspectiva apresente idas e 

vindas, em razão de reiteradas tentativas políticas para controlar as tarifas e garantir a 

universalização no acesso à energia elétrica. Sobre esse aspecto, advoga LEITE, in verbis: 
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“Participava eu do grupo, convicto da importância decisiva da remuneração adequada para 

a evolução de um sistema elétrico economicamente sadio, e capaz de acompanhar o surto 

de desenvolvimento econômico nacional que se delineava” 438. 

Os choques do petróleo entre 1973 e 1979 trazem novas transformações à matriz 

energética, lançando-se a PETROBRAS a novos esforços que a levaram a duplicar sua 

escala de perfurações. Ademais, lançou-se em empreendimentos internacionais através da 

BRASPETRO. No mesmo sentido, o governo admitiu que a empresa adotasse a 

modalidade contrato de serviço, avançando a atividade de exploração em direção à 

plataforma continental do país em busca de jazidas de petróleo. No mesmo período é 

estabelecida uma política para o carvão nacional e seguem-se os esforços no sentido de 

avançar no uso da energia nuclear. De crucial importância, e como reação aos choques de 

petróleo da década de 70, aumentam os esforços para o uso da cana-de-açúcar como fonte 

de energia, seja adicionado à gasolina, seja como substituto a ela. Quanto à oferta de 

energia hidráulica, esta manteve sólida tendência de crescimento. Todos esses esforços 

empreendidos ao longo das décadas de 70 e 80 tiveram o viso de reduzir a dependência do 

país do petróleo importado. 

Verifica-se, assim, na década de 90, uma composição da matriz energética nacional 

bastante modificada, em razão da política de substituição do petróleo: a matriz passa a ser 

composta pelo álcool combustível, hidreletricidade, carvão mineral e energia nuclear, todas 

estas fontes cuja oferta é ampliada no período. Quanto à energia hidrelétrica, esta passou a 

ocupar a posição de principal fonte energética no país em 1994, seguindo sua vantagem 

comparativa representada no potencial hidrelétrico de sua rede hidrográfica. Ainda, 

impende relembrar que nesse período o gás natural ingressou na matriz energética nacional 

através do acordo com a Bolívia, e, posteriormente, com as descobertas de reservas 

nacionais.  

Em razão do crescimento do consumo, o petróleo igualmente não deixou de figurar 

como importante fonte energética em nossa matriz, agora parcela do petróleo importado 

substituído pela exploração de reservas nacionais maiormente localizadas na plataforma 

continental. Nas primícias do século XXI, precisamente em 2001, por mor do apagão do 

setor elétrico ocorrido em razão da falta de investimentos na ampliação de sua capacidade 
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(segundo LEITE, em grande parte em razão das tentativas do governo em garantir a 

modicidade tarifária), novas fontes energéticas ingressam na matriz nacional, em particular 

com a construção de usinas térmicas (a carvão, gás ou energia nuclear), cujo uso dá-se de 

modo complementar ao das usinas hidrelétricas por força do maior custo de sua geração. 

Mantem-se a exploração do potencial hidrelétrico, mas por mor das candentes 

questões ambientais, adota-se nova perspectiva, substituindo os grandes empreendimentos 

pela construção de PCHs, além da tendência de se construir usinas à fio d’água, em vez 

daquelas contendo reservatórios que levam a grandes alagamentos em seu entorno, 

evitando-se, assim, questionamentos ambientais, tendência adotada sobretudo nas usinas 

construídas na Amazônia439. O setor de hidrocarbonetos, em meados da década de 90, foi 

aberto à concorrência admitindo-se, por meio de contratos de concessão, a contratação com 

a iniciativa privada, e, ipso facto, eliminando-se o monopólio de direito da PETROBRAS 

(embora não seu monopólio de fato, por força da expertise adquirida pela empresa na 

exploração de petróleo em águas profundas, ao longo dos anos de investimento a fundo 

perdido feitos nela pelo Estado). Malgrado, com a descoberta das mega jazidas na região 

do pré-sal brasileiro, altera-se, novamente, o regime jurídico regulatório para essas regiões, 

introduzindo-se o contrato de partilha de produção, caso em que o petróleo produzido é 

dividido entre o contratante público e o(s) contratado(s) privado(s). 

A partir de 2010 as reservas provadas de gás natural no país obtiveram moderado 

incremento. De todo modo, o pais passou a importar o GNL em razão do aumento da 

demanda, que se mostrou superior à oferta, proveniente tanto do gás nacional quanto 

daquele proveniente da Bolívia. O Brasil passou a oferecer em leilões, igualmente, blocos 

para a exploração do gás de xisto. A produtividade do álcool foi aumentada nas regiões 

centro-sul a partir de 2007 a despeito das dificuldades pelas quais passou o setor desde 

2002 com o aumento dos insumos, e.g., a terra e a mão de obra. A partir de 2003 já se 

havia passado a adotar uma política de introdução do biodiesel de vegetais e oleaginosos 

ao óleo diesel. Nesse período ainda, a participação da biomassa na matriz energética deu-se 

com a redução do uso de lenha e o aumento do bagaço da cana para a produção de energia 

elétrica. Em 2012, nossa matriz energética apresentava a seguinte composição: forte 

                                                           

439 Embora reduzindo-se os custos ambientais, as usinas a fio d’água trazem como inconveniente a 
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últimas, há menor dependência das afluências naturais. 
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oscilação da participação do petróleo na matriz energética, expansão da oferta de gás 

natural, além de carvão mineral, cuja produção se manteve estável, e do urânio (todas elas 

energias não renováveis), e energia hidráulica com forte expansão até 2000 e decrescendo 

levemente em 2010, lenha, cuja oferta decresceu ao longo do século XX e XXI, cana-de-

açúcar, cuja oferta cresceu fortemente até 1990 e oscilou após esse período, além do 

ingresso da energia eólica (essas últimas, fontes renováveis). 

Ut supra dixit, sob os auspícios da questão ambiental, surge, no século XXI, 

tendência no sentido de promover mudanças na matriz energética com o intuito de reduzir 

o peso das fontes poluentes e não renováveis, e, em contrapartida, aumentar o papel das 

energias limpas e renováveis. Nesse particular, tem-se buscado avançar nas tecnologias de 

acumulação de eletricidade em baterias elétricas, visando torna-las viáveis eficiente e 

economicamente. Outras formas de energias estão sendo desenvolvidas e poderão adquirir 

maior peso na matriz energética brasileira, em particular a energia solar e a eólica para 

produzir eletricidade, cujo segundo leilão foi realizado em 2015 pela Aneel, além de um 

provável futuro uso de célula à combustível. 

 Desta forma, verifica-se que o país adotou a estratégia de diversificação da matriz 

energética. Essa estratégia tem por propósito o de garantir segurança energética para o 

país, reduzindo sua dependência de uma única ou poucas fontes, e aumentando a 

complementariedade entre elas, como se verifica, e.g., no caso das usinas hidrelétricas, 

dependentes das condições climáticas, e das usinas térmicas, que não dependem dessas 

condições. A estratégia de diversificação é consonante, igualmente, com a abordagem da 

economia de rede. Nesse sentido, a diversificação funciona como uma forma de 

interconectar as várias fontes com o viso de formar uma rede energética, que opera como 

uma rede complementar de fontes energéticas.  

Desta forma, como a energia hidrelétrica (e ainda, em maior medida, a eólica) 

dependem das condições naturais para a geração de eletricidade, poder contar com outras 

fontes como, verbi gratia, as usinas térmicas, o gás natural e o petróleo, menos suscetíveis 

a essas contingências, oferece maior garantia no fornecimento, e, ipso facto, maximiza a 

segurança energética, podendo (se possível) reduzir os custos no uso das várias fontes. 

Verificamos, e.g., que a construção das usinas termelétricas foi empreendida para operar de 

forma complementar às usinas hidrelétricas. Nesse caso, a usina térmica apresenta um 

custo maior de produção de energia elétrica que aquele despendido pela usina hidrelétrica. 
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Inobstante, aquela pode ser ligada e desligada a qualquer momento e é 

independente dos afluxos naturais que condiciona a geração de energia elétrica pelas 

hidrelétricas. Por conseguinte, seu uso, ainda que mais caro, justifica-se por mor da 

garantia na oferta do fornecimento (segurança energética). A partir da perspectiva da 

economia de rede, a composição de uma rede de energias possibilita a produção de 

elementos de externalidade, através da colaboração mútua entre as fontes. Por esta razão, 

não se pode analisar uma fonte energética sem ter em mente o quadro da matriz energética 

nacional como um todo. Por óbvio, em razão do recorte de nossa pesquisa, não iremos nos 

concentrar nessas interconexões no presente texto, ainda que pretendamos explorá-la em 

trabalhos vindouros. 
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CAPÍTULO 03 – ABORDAGEM METODOLÓGICA – A SEGURANÇA ENERGÉTICA E A 

TEORIA DO DESENHO DE MECANISMOS: DIREITOS DE PROPRIEDADE E CONTRATOS DE 

O&G 

Nesse capítulo construiremos os principais parâmetros que nortearão a análise dos dois 

regimes jurídicos regulatórios para o segmento E&P do setor de hidrocarbonetos vigentes 

hodiernamente no ordenamento pátrio, em particular pautando-nos em variáveis exógenas 

como a segurança energética, considerando as características exploratórias da região e óleo 

prospectado, apontando que essas variáveis podem operar como metaregras para selecionar 

o melhor regime a ser adotado em uma determinada área de prospecção. 
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CAPÍTULO 03 – ABORDAGEM METODOLÓGICA – A SEGURANÇA 

ENERGÉTICA E A TEORIA DO DESENHO DE MECANISMOS: DIREITOS DE 

PROPRIEDADE E CONTRATOS DE E&P 

 

1 Regimes Jurídicos Regulatórios No Segmento De E&P Da 
IPGN E A Teoria do Desenho de Mecanismos 

 

 objetivo do presente capítulo é apresentar a abordagem metodológica 

que deverá pautar a análise comparativa envolvendo os dois marcos 

regulatórios vigentes hodiernamente no ordenamento jurídico pátrio para 

a indústria de hidrocarbonetos, no segmento upstream. Regra geral, não há teorias 

regulatórias gerais cujos pressupostos possam abranger todos os setores econômicos 

regulados por intervenção estatal indireta440. O estado da arte no que tange à regulação 

estatal de mercados aponta para a teoria do desenho de mecanismos441, que pretende 

construir mecanismos de incentivos específicos para cada setor regulado consoante os 

objetivos pretendidos pelo regulador. Noutros termos, analisando o setor regulado, o 

objetivo dessa teoria consiste na elaboração de mecanismos de alocação de recursos com 

vistas a compatibilizar os incentivos do regulador e regulados e, ipso facto, maximizar um 

determinado resultado prefixado pelo regulador442, 443.  

No setor aqui abordado, e consoante nossa perspectiva atinente à relevância atual 

concernente à segurança energética para os países, pugnamos como principais 

instrumentos de incentivo para o desenvolvimento do segmento upstream, a propriedade 

                                                           

440 Assumimos, como cediço na literatura afim, que a intervenção estatal direta no domínio econômico é 

empreendida por meio das empresas estatais do governo, em regra as empresas públicas e as sociedades de 

economia mista, que atuam diretamente em um mercado de estrutura competitiva ou monopolista. 

441 A teoria do desenho de mecanismos elaborada por LEONID HURWICZ, ERIC MASKIN e ROGER MYERSON, 

agraciados com o Prêmio Nobel de Economia de 2007 pretende abordar os mercados cujo equilíbrio não 

pode ser obtido naturalmente. Antes, exigem a modelagem de uma estrutura de incentivos que possibilite que 

os agentes desse mercado, que atuam estrategicamente, possam alocar recursos de modo a atingir um 

objetivo predeterminado.  

442 SILVA e LUCENA apontam a importância estratégica que a IPGN tem para o país como o fator determinante 

que justifica uma regulação específica (ut JANAÍNA CRISTINA BARBOSA DA SILVA; ALANA VENTURA 

LUCENA. Regulação social na indústria do petróleo do Brasil como fomentador do bem-estar social e do 

desenvolvimento do país. Cognitio Juris, João Pessoa, Ano I, Número 03, Dez. 2011. Disponível em: 

http://cognitiojuris,com/artigos/03/08.html Acesso em: 23 maio 2015).  

O 

http://cognitiojuris,com/artigos/03/08.html
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sobre os hidrocarbonetos uma vez explorados, bem como os contratos firmados neste 

segmento, concessão e partilha de produção444. Nesse diapasão, temos acolhido a tese de 

Buchanan segundo a qual arranjos alternativos de direitos de propriedade podem ser 

definidos de forma endógena aos contratos firmados, significando aqui que cada 

modelo de contrato apresenta, como característica chave, um regime de propriedade 

próprio para o petróleo uma vez explorado445, colmatado no interior do contrato, e que 

diverge nos dois modelos contratuais446. O foco de nosso questionamento, portanto, 

reconduz à avaliação do regime de propriedade mais favorável ao paradigma da segurança 

energética, diretamente vinculada ao caráter estratégico adquirido por esta fonte 

energética447, considerando os objetivos de desenvolvimento da indústria de 

hidrocarbonetos, no segmento upstream, bem como aquele que melhor garante a satisfação 

do interesse público, definido em termos de uma combinação ótima Estado-Mercado (ou 

como uma miríade de combinações ótimas Estado-Mercado), adotando a perspectiva da 

teoria econômica da democracia de DOWNS
448, compatível ela com o normativo 

                                                                                                                                                                                

443 Nesse sentido, a teoria do desenho de mecanismos é uma subárea da teoria do agente e do principal. 

444 Convém ressalvar, inobstante, e em consonância com DUTRA, que embora tenha voltado à pauta das 

discussões a questão acerca da segurança energética, a importância da IPGN, em nenhum momento pode ser 

vilipendiada, de modo a se tratar o petróleo como simples commodity e não como recurso estratégico, visto 

que tal posicionamento, segundo esse autor, pode trazer graves consequências ao país no longo prazo. Afirma 

DUTRA, in verbis: “Não há dúvida de que, no setor energético, a ausência do regulador traz graves 

consequências em razão da natureza estratégica da mercadoria. A crise californiana de eletricidade e a 

falência da empresa Enron já tinham demonstrado, nos EUA, que faltara fiscalização” (ut LUÍS EDUARDO 

DUQUE DUTRA. Do CNP à ANP, as instituições na regulação dos combustíveis no Brasil. In: ALLAN KARDEC 

DUAILIBE (Org.). Combustíveis no Brasil: desafios e perspectivas. Rio de Janeiro, Synergia: Centro de 

Estudos de Energia e Desenvolvimento (CEEND), 2012, p. 51). 

445 No que tange ao petróleo enterrado, como é cediço, este pertence à União, consoante art. 20, V, CF88. 

446 JAMES MCGILL BUCHANAN. Majoritarian Logic. Public Choice, 97, 1998, p. 13-21. 

447 Sem descurar, inobstante, do quadro mais geral ao qual ela pertence, ou seja, da matriz energética da qual os 

hidrocarbonetos fazem parte como uma de suas fontes. 

448 Assumindo, como outrora o fizemos expressamente aqui, que essa combinação reflete o interesse público, em 

razão da suposição da condição de pico único, bem como de seu desdobramento lógico, o decorrente teorema 

do median voter adotados da teoria econômica da democracia de DOWNS, devendo tal interesse representar 

uma cesta que combine Estado e Mercado, em vez de sustentarmos a especialização do interesse público 

favorável a apenas uma ou outra dessas duas instituições (ut ANTHONY DOWNS. Uma Teoria Econômica da 

Democracia. São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, 1999). Essa condição, a de pico único, pode 

ser derivada do formato convexo das curvas de indiferença que representam as preferências do consumidor 

na teoria microeconômica (ut HAL R. VARIAN. Microeconomia. Princípios Básicos. Rio de Janeiro, Elsevier, 

2003). Nesse sentido, a convexidade decorre do fato das preferências do consumidor não se especializarem, 

mas antes, penderem para combinações de cestas de bens. 

 Ainda, o desenho de combinações Estado e Mercado hodiernamente tem assumido desenhos cada vez mais 

sofisticados e com diversas conformações em razão do(s) objetivo(s) a que se pretendem. Assim, verbi 
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constitucional, que elege a economia de mercado como sistema econômico, mas que, 

outrossim, confere ao Estado o poder-dever de atuar no mercado visando corrigir suas 

falhas, além de promover os objetivos previstos no art. 3º e 170 e ss. da CF88, verbi gratia 

e em especial aqui, a garantia do desenvolvimento nacional (ut art. 3º, II, CF 1988) e a 

soberania nacional (ut art. 170, I, CF 1988). Em especial aqui, dissemos, porque esses dois 

objetivos buscados pelo Estado – desenvolvimento e soberania nacionais – se ligam 

diretamente à indústria de hidrocarbonetos, em razão de sua condição de recurso 

estratégico, tese que esposamos aqui, e, igualmente, da importância do papel do Estado 

na garantia da satisfação de ambos os objetivos por mor da busca por segurança 

energética449. 

Para defender a perspectiva a ser elaborada neste trabalho, nos socorremos da tese 

de MARTINS, et. alia, segundo os quais, in verbis: 

[...] inexiste um modelo regulatório ideal, o qual seja por si próprio 

garantia de que riqueza associada à posse do petróleo e do gás natural, em 

condição de abundância e exploração econômica em larga escala, estará 

sendo aproveitada em seu máximo potencial, sobretudo se definido como 

parâmetro de avaliação  desse resultado (grau de aproveitamento) os 

efeitos positivos da utilização da renda do petróleo sobre o nível de 

desenvolvimento econômico e/ou a elevação do bem-estar de gerações 

futuras450. 

                                                                                                                                                                                

gratia, da pura intervenção estatal direta na economia pela via das empresas estatais, de um lado, ou da 

manutenção do livre-mercado sem intervenção estatal, de outro, advogamos aqui que a tônica atual é 

construir combinações refinadas como, por exemplo, aquelas apresentadas por ALDO MUSACCHIO e, SÉRGIO 

G. LAZZARINI, onde o Estado atua na economia não diretamente por meio de suas estatais, nem indiretamente 

através da regulação de mercados, mas antes, como acionista majoritário ou minoritário de empresas 

privadas, notadamente através do braço de participações societárias do BNDES, o BNDES-PAR. Essa 

sofisticação se verifica, outrossim, na miríade de novos contratos administrativos formatados e positivados 

mais hodiernamente, verbi gratia, contratos de partilha de produção, que abordaremos aqui, mas também 

contratos de concessão, contratos de Parcerias-Público-Privada, etc., que defendemos se configurar em 

desenhos de mecanismos de combinações Estado-Mercado. 

 Pretendemos defender aqui, então, como corolário do teorema do median voter de DOWNS, e, igualmente 

aqui, que a preferência do median voter representa o interesse público, que combinações Estado-Mercado 

são preferidas pela sociedade, antes que soluções puramente estatais ou puramente privatistas, ainda 

que o peso de cada uma das instituições possa variar nessa miríade de combinações, podendo essas 

configurações solucionar (ou ao menos minimizar) falhas ínsitas ao mercado, e, igualmente, falhas 

estatais ou de governo. 

449 Partilhamos da ideia de BERCOVICI segundo a qual no segmento E&P da IPGN, a questão alocativa se 

sobrepõe à questão puramente distributiva, o que aqui traduzimos pela ideia de que a propriedade do petróleo 

e o uso de sua renda por meio da criação de Fundos Soberanos para fomentar objetivos selecionados pelo 

Estado é questão mais importante do que a discussão sobre como deverá ser feita a distribuição dos royalties. 

450 MARCILENE MARTINS, et. alia, A Regulamentação da Atividade Petrolífera no Brasil e os Desafios colocados 

pelas Descobertas de Reservas de Petróleo na Camada Pré-Sal. (Texto para Discussão). Porto Alegre, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Ciências Econômicas, Nº 13/2012, p. 14. 
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Por nossas palavras, esta tese, a qual nos escoramos, significa que inexiste uma 

única combinação ótima Estado-Mercado em razão dos objetivos que se pretende 

alcançar. Ao contrário, defendemos aqui que a depender da estrutura de mercado, do 

bem ou serviço por ele ofertado, dentre outras condições existentes no setor regulado, 

um mecanismo específico mais adequado poderá ser desenhado para aquele mercado 

conforme os objetivos que se pretenda auferir. Essa abordagem encontra consonância na 

moderna teoria econômica, que da busca por um único ponto de equilíbrio (estática 

comparativa) parte para a economia dinâmica, que trabalha com a possibilidade de 

múltiplos pontos de equilíbrio451. Alhures consideramos que a Administração Pública – em 

razão das múltiplas funções confiadas ao Estado hodiernamente pelo nosso constituinte – 

sejam aquelas envolvendo a consecução de direitos sociais (ut art. 6º e seguintes da 

CRFB), sejam elas metas econômicas ou sociais (verbi gratia, arts. 3º e 170 da CRFB), 

dentre outras, requer, para a execução desses objetivos, dispor de um portfólio de contratos 

administrativos adaptados ao cumprimento de diferentes objetos, antes que umas poucas 

modalidades padronizadas, como os contratos de concessão, obra pública, prestação de 

serviços, fornecimento e gestão, as espécies previstas na Lei Nº 8.666/1993 452. 

Considerando a amplitude de objetivos a cumprir na garantia da satisfação do interesse 

público, não pode a Administração Pública manter-se amarrada a umas poucas 

modalidades contratuais com objetos pré-definidos e inadequados às suas funções. Assim, 

militamos tanto em favor da disponibilização, para a Administração Pública, de um 

portfólio de contratos, quanto da possibilidade de ela lançar mão do desenho de 

instrumentos regulatórios diversos para o cumprimento de suas metas. 

 

2 O Tradeoff Risco Versus Propriedade Dos Hidrocarbonetos 

Insuscetível de ser encontrado um melhor regime regulatório in re ipsa para o setor 

de hidrocarbonetos, oportuniza-se a elaboração de uma abordagem que permita a 

construção de regimes jurídicos regulatórios que possam ser calibrados para melhor 

atender as condições empíricas encontradas no setor, sejam essas condições históricas, 

                                                           

451 CAROLINA LEISTER. Social Choice e Public Choice: o problema da agregação e o cálculo das regras de 

decisão coletiva como fórmulas de alocação/ distribuição de recursos. Tese (Doutorado em Filosofia), 

Departamento de Filosofia, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2005. 

452 Consoante MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO. Direito Administrativo. São Paulo, Editora Atlas, 2009. 
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econômicas, sociais, etc., bem como da possibilidade de compatibilizar as decisões 

tomadas no setor com outras envolvendo toda a matriz energética nacional, e, finalmente, 

elaborar um regime jurídico regulatório mais afeito à satisfação dos objetivos imputados ao 

setor público por nossa Carta Magna. Para tanto, pretende-se aqui desenhar um mecanismo 

para proceder a esta análise no qual os contratos de E&P, incluindo o contrato de 

concessão, o de partilha de produção e o contrato de serviços, podem ser representados em 

um espaço unidimensional no qual a variável de análise dos referidos contratos figurará 

sendo a variável risco. Nesse particular, colocamo-nos ao lado de CAMERON, para quem as 

diferenças legais desses contratos na indústria de IPGN não podem se sobrepor a uma 

análise mais funcional dos mesmos453. 

Cada contrato de E&P pode ser representado nesse espectro da seguinte forma, 

quanto maior o risco alocado para a parte que contrata com o governo, maior deverá ser 

sua contrapartida (remuneração), no limite, quando o contratado suporta todos os riscos do 

empreendimento, em regra no contrato de concessão, a remuneração auferida, no contrapé, 

é toda a propriedade dos hidrocarbonetos. Em sentido inverso, no contrato de serviço, o 

risco para o contratado é zero, pois ele é remunerado unicamente pelo serviço prestado, e 

independente da descoberta ou não de reservas de hidrocarbonetos. Como não suporta 

riscos, o contratado, igualmente, não obtém a propriedade dos hidrocarbonetos, apenas 

uma remuneração em dinheiro. 

 

    Prestação de Serviços                   Partilha de Produção                            Concessão 

Risco   |                                                                |                                                    |   Risco 

Zero                                                                                                                            Máximo 

FIGURA 3 – ESPECTRO DE CONTRATOS DE E&P 

Como meio termo, temos o contrato de partilha de produção, onde os riscos são 

compartilhados, e ipso facto, a propriedade do hidrocarboneto também o é. Desta feita, 

pautando-nos na tese buchaniana ut supra dixit, teríamos, nessas três modalidades 

contratuais, três regimes endógenos de propriedade: na concessão, o regime é lockeano, a 

                                                           

453 Ut PETER CAMERON. The Structure of Petroleum Agreements. In: THOMAS W. WAELDE; NICKY BEREDJICK. 

Petroleum Investment Policies. Londres, Graham & Trotman, 1988. 
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propriedade se adquire com a especificação454, no contrato de serviço, o regime é 

hobbesiano, a propriedade depende e é mantida nas mãos do Estado, e, por derradeiro, na 

partilha de produção, o regime de propriedade é alcançado por um acordo entre as partes, 

como previsto por PUFENDORF
455. Como nos apresenta BOBBIO, a propriedade em LOCKE 

constitui um direito natural, em HOBBES um direito positivo que só existe em razão do 

Estado, e, em PUFENDORF a propriedade é fruto de uma convenção social entre as partes, 

i.e., um contrato456. 

No intuito de refinarmos a estrutura construída para esta abordagem, respaldamo-

nos na diferenciação que CARVALHO faz entre coisa e bem, no sentido de que o primeiro 

conceito, coisa, aplica-se àquilo que na natureza não se pode apropriar (consoante o autor, 

é de fruição coletiva, mas aqui, entenderemos como algo sobre o qual não é passível a 

criação de um mercado); ao passo que o segundo conceito, bem, destina-se àquelas coisas 

passíveis de apropriação457. De igual modo, o hidrocarboneto não explorado pode ser 

identificado ao seu conceito de coisa (nem de fruição coletiva, nem individual, de 

propriedade da União, mas inapropriável para fins de exploração econômica, ao passo que 

o hidrocarboneto explorado passa a ser considerado bem, podendo ser apropriado e 

negociado através do mercado). A transformação de coisa em bem, algo não sujeito à 

                                                           

454 Acerca da especificação, BOBBIO comenta, in verbis: “a especificação, isto é, a transformação de um objeto, 

mediante o trabalho individual nele investido para chegar a um produto substancialmente diferente – a 

estátua feita com o bronze ou o mármore, o vestido com a lã, o vinho com a uva” (ut NORBERTO BOBBIO. 

Locke e o Direito Natural. Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1997, p. 193). 

455 Ibidem, p. 189 et sequentia. 

456 Segundo SÁ RIBEIRO, in verbis: 

O PSC inverteu a lógica da propriedade do hidrocarboneto explotado, antes de 

titularidade da International Oil Company (IOC), passando-a para o Estado. 

Assim, o Estado não mais seria remunerado por meio de royalties e tributos pelo 

direito outorgado às IOCs, pela explotação exclusiva desta riqueza mineral, mas, 

ao contrário, o hidrocarboneto extraído passaria a ser de propriedade do Estado, 

parte do mesmo sendo entregue à IOC, como remuneração por suas atividades e 

pelo risco da exploração e produção (ut MARILDA ROSADO DE SÁ RIBEIRO. 

Direito do Petróleo. 3ª ed. revista, atual. e ampl. Rio de Janeiro, Renovar, 2014, 

p. 489). 

457 IHERING GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO. Desenho de Mecanismo de Incentivo à Proteção à 

Biodiversidade – direitos de propriedade e contratos. In: 3Terceiro Encontro da Sociedade Brasileira de 

Economia Ecológica, 1999, Recife. Anais do III EcoEco. EcoEco: EcoEco, 1999. Disponível em: 

http://ecoeco.org.br/conteudo/publicacoes/ encontros/i_en/mesa1/2.pdf. Acesso em: 21 maio 2015. 

http://ecoeco.org.br/conteudo/publicacoes/%20encontros/i_en/mesa1/2.pdf
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apropriação para algo sujeito ao adonamento por meio de sua exploração, torna-se algo 

sobre o qual podem incidir direitos de propriedade passíveis de serem negociados458.  

Mas o que se entende por direito de propriedade? Na senda do direito romano, a 

propriedade pode ser desdobrada em quatro dimensões. Dessas, três podemos identificar 

como dimensões econômicas da propriedade, ao passo que a última dimensão é aquela 

mais propriamente jurídica. Assim, são dimensões econômicas os direitos de uso, usufruto 

e disposição, direitos que implicam no poder do proprietário sobre o bem de sua 

propriedade, ao passo que o direito de sequela representa mais propriamente a dimensão 

jurídica, pois não se trata mais do poder do proprietário sobre a coisa, mas o poder do 

proprietário relativamente aos demais não-proprietários (efeito erga omnes da 

propriedade). Verifica-se, por esta análise, que o direito de propriedade, e o direito das 

coisas de modo geral, é vocacionado para ser tratado como um direito mais puramente 

econômico, quer dizer, do proprietário sobre a coisa (plena in re potestas). O direito 

obrigacional, em contrapartida, pode ser caracterizado como um direito propriamente 

jurídico, pois implica, forçosamente, na existência de partes e na interação entre estas, 

independente da relação delas com as coisas459. 

Consoante essa diferenciação, o direito romano, e o direito civil modo geral, tratou 

o direito das coisas e o direito das obrigações como ramos estanques do direito civil. 

Alhures desenvolvemos a tese de que o direito das coisas e o direito das obrigações 

não são, inobstante, categorias exclusivas460. Antes, direitos reais podem ser 

enfeixados em contratos, tornando-se objeto de obrigações461. Em outro trabalho 

                                                           

458 A discussão sobre a polêmica envolvendo a propriedade dos hidrocarbonetos e a flexibilização do regime de 

monopólio sobre as atividades da IPGN nascidas da EC Nº 9/1995 e da Lei Nº 9.478/1997 será abordada no 

capítulo que pretende abordar o regime jurídico regulatório envolvendo o contrato de concessão. 

459 Sob certos aspectos, no direito tudo parece se passar de modo semelhante à economia: o âmbito dos direitos 

reais pode ser interpretado como uma estrutura de mercado competitiva, quando os agentes econômicos 

tomam suas decisões sem considerar os demais (e, poderíamos acrescentar, considerando apenas suas 

relações com as coisas ou bens, ao passo que os direitos obrigacionais associar-se-iam a uma estrutura de 

mercado oligopolista, onde os agentes econômicos passam a considerar as estratégias uns dos outros para 

tomar suas decisões e pactuar acordos, como o faz a teoria dos jogos. 

460 CAROLINA LEISTER. Direito e Economia, Economia Constitucional/Escolha Publica e Constituição 

Econômica: Regulação do Mercado de Capitais e do Mercado de Inovação Tecnológica. Projeto de Pós-

Doutoramento desenvolvido no Departamento de Economia – Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade da Universidade de São Paulo, 2011.  

461 A possibilidade de realizar essa conversão foi primorosamente apontada nos estudos de BERLE, MEANS, 

quando demonstram como o encontro da indústria com o capital financeiro levou à construção de outra noção 

javascript:exibir_pesquisa('./exibir_p.dados?f_pes_id=6601426&f_flag_busca=9&f_flag=0&f_age_id=5')
javascript:exibir_pesquisa('./exibir_p.dados?f_pes_id=6601426&f_flag_busca=9&f_flag=0&f_age_id=5')
javascript:exibir_pesquisa('./exibir_p.dados?f_pes_id=6601426&f_flag_busca=9&f_flag=0&f_age_id=5')
javascript:exibir_pesquisa('./exibir_p.dados?f_pes_id=6601426&f_flag_busca=9&f_flag=0&f_age_id=5')
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desenvolvemos a tese de que contratos lastreados em direitos reais, verbi gratia, 

créditos hipotecários, obrigações lastreadas em direitos reais de garantia, etc., 

apresentam maior segurança ou menor risco, ressalvado o caso da coisa perecer; 

inobstante, contratos sem lastro em direitos reais, no contrapé, embutem maiores 

riscos, visto dependerem exclusivamente da promessa e do compromisso da outra 

parte contratante. Sob uma certa perspectiva, mesmo contratos com lastro em direitos 

reais podem apresentar riscos variados, haja vista a maior segurança que a alienação 

fiduciária admite relativamente à hipoteca, pois apresenta dispositivos juridicamente mais 

poderosos para que a financiadora recupere o bem no caso de inadimplemento. 

Diferentemente, contratos sem lastro em direitos reais, caso dos pacotes de 

contratos envolvendo os subprimes – títulos hipotecários sem o lastro dos direitos reais 

produzidos através de uma tecnologia financeira, a securitização, que permitiu que as 

instituições financeiras vendessem esses títulos para terceiros, distribuindo mais 

amplamente os riscos na sociedade –, sujeitam-se imensamente aos riscos das 

circunstâncias de mercado no curto prazo (em particular ao efeito manada cediço na 

literatura econômica), embora a ideia de reunir esses empréstimos imobiliários em pacotes 

tivesse dado a perspectiva de que tais títulos eram seguros, pois a difusão do risco 

permitiria que o inadimplemento de alguns seria compensado pelo pagamento de outros, 

permitindo um fluxo de caixa constante para aqueles que os adquiriam462. Desta forma, os 

títulos hipotecários eram negociados desvinculando-se da garantia real que lhes havia dado 

causa, garantia essa mantida na mão dos bancos americanos, de modo que, ao serem 

negociados sem essas garantias, perdiam muito da segurança que possuíam quando tinham 

ainda seu lastro em direito real463, 464. 

                                                                                                                                                                                

de propriedade, dando a ela muito maior dinamismo e liquidez (ut ADOF AUGUSTUS BERLE; GARDINER COIT 

MEANS. A moderna sociedade anônima e a propriedade privada. São Paulo, Abril Cultural, 1984.)  

462 JOHN CASSIDY. Como os mercados quebram: a lógica das catástrofes econômicas. Rio de Janeiro, Intrinseca, 

2011. 

463 Curiosamente, no direito cambiário, a autonomia atribuída aos títulos de crédito configura-se justamente no 

mecanismo que possibilita o título circular com maior segurança, uma vez que os vícios em algum dos elos 

da cadeia de obrigações contida na cártula não contaminam as demais obrigações nela previstas.  

464 Não penso que os americanos tenham agido assim conscientemente. Inobstante, na prática acabaram por usar 

esse mecanismo para financiar suas políticas públicas de moradia através de recursos provenientes de outros 

países, em vez de lançarem mão de seus próprios recursos, o que não deixa de ser uma forma inteligente de 

se implementar políticas públicas. 
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Indigitada digressão presta-nos ao enquadramento e contextualização da tese 

buchaniana de que direitos de propriedade podem ser endogeneizados nos 

contratos465, tese esta que acolhemos aqui466, 467. (Caminha no mesmo sentido a visão de 

PUFENDORF e COASE sobre os direitos de propriedade, i.e., que sua natureza é contratual, 

ou, noutros termos, sua natureza é convencional.) Como aventado adrede, podemos 

representar os contratos de E&P em um espaço unidimensional, cujo contínum vai do 

maior ao menor risco. Nesse espectro são calibradas as dimensões risco e propriedade, de 

modo que quanto maior o risco assumido pelo contratado particular, maior a sua 

remuneração: nos contratos de concessão, o risco pertencendo ao contratado é 

contrabalançado com a aquisição da propriedade por meio da exploração e produção dos 

hidrocarbonetos, nos contratos de prestação de serviços, a contratada não arca com os 

riscos, de modo que não detém nenhuma propriedade sobre o bem explorado, sendo 

remunerada em pecúnia468, 469, no contrato de partilha de produção, sendo os riscos 

                                                           

465 A consideração de que regimes de propriedade foram incorporados aos modelos contratuais aqui abordados 

não significa que pretendemos obnubilar o ditame constitucional de que é propriedade da União o petróleo 

enterrado. O que pleiteamos é que os contratos vinculados aos dois regimes jurídicos regulatórios aqui 

explorados, concessão e partilha de produção, possuem, ínsito a eles, cada qual, uma específica alocação de 

direitos de propriedade sobre o óleo uma vez extraído. 

466 No mesmo sentido LIMA entende ser esta a posição da maioria dos Ministros do Supremo Tribunal Federal 

(doravante STF), para os quais a propriedade dos bens extraídos decorre do tipo de contratação estabelecido 

nessa Lei (ut PAULO CÉSAR RIBEIRO LIMA. Constitucionalidade da Lei do Petróleo e da Adoção de Novos 

Regimes de Contratação. Nota Técnica, Consultoria Legislativa, fev. 2009, p. 08). Sendo este o 

entendimento, não há qualquer óbice constitucional para a proposição do novo regime jurídico regulatório 

proposto em 2010, visto que a ideia de propriedade sobre os hidrocarbonetos explotados é endógena à 

modalidade contratual adotada, e não exógena a esta. 

467 Veremos adiante que implicitamente, essa foi a visão acolhida pelo STF na ADI Nº 3.273-9/DF. 

468 A respeito do contrato de prestação de serviços MARTINS, et. alia, afirmam, in verbis: “Sob o regime de 

prestação de serviços, os governos contratam empresas para fazer serviços específicos. Assim, na teoria, o 

governo é o proprietário de todo o petróleo extraído, devendo pagar uma comissão às empresas encarregadas 

das atividades de exploração e comercialização” (ut MARCILENE MARTINS, et. alia. A Regulamentação da 

Atividade Petrolífera no Brasil e os Desafios colocados pelas Descobertas de Reservas de Petróleo na 

Camada Pré-Sal. (Texto para Discussão). Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

Faculdade de Ciências Econômicas, Nº 13/2012, p. 11). 

469 Consoante ABBAS GANDHI, C.-Y. CYNTHIA LIN, contratos de serviços tendem a ser adotados por países 

hospedeiro que pretendem auferir a expertise das grandes companhias de petróleo e gás, além de capital, mas 

sem ter que abrir mão de sua soberania e dos direitos sobre o petróleo explorado (ut ABBAS GANDHI, C. -Y. 

CYNTHIA LIN. Oil and Gas Service Contracts around the world: a review. Disponível em: 

http://www.des.ucdavis.edu/faculty/Lin/service_contracts_review_paper.pdf. Acesso em: 10 jul. 2016.) 

Aliás, de se ressaltar que no Brasil, temos a PETROBRAS, que dispõe de expertise para a exploração 

offshore em águas profundas, não havendo necessidade sequer de partilhar a operação das bacias em regiões 

offshore com outras companhias internacionais de petróleo, razão pela qual manteve-se na Lei Nº 

12.351/2010 a PETROBRAS como operadora única do pré-sal e não ter sido adotado o contrato de serviço 

com esse intuito de adquirir expertise de companhias internacionais de petróleo. 

http://www.des.ucdavis.edu/faculty/Lin/service_contracts_review_paper.pdf
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compartilhados, o particular recebe parcela do bem, porém terá que dividi-lo com o país 

hospedeiro470.  

Nesse diapasão, concessão, prestação de serviços e partilha de produção são apenas 

formas diversas de se calibrar o tradeoff risco e propriedade, não havendo razão para 

considera-los espécimes absolutamente diversas e estanques de contratos de E&P. Desta 

forma, nossa proposta incorpora a crítica de CAMERON acerca das análises sobre os 

contratos no setor de E&P, procurando empreender a uma análise funcional dos mesmos, 

considerando parâmetros comuns a eles, em vez de suas distinções jurídicas. Nesse 

sentido, pugnamos a tese de que esses contratos não são senão combinações convexas 

entre propriedade e risco. E, ainda, defendemos que o contrato de partilha, por ser o 

meio termo entre os contratos puros de concessão e serviços, localizados nos extremos 

desse espaço unidimensional, dispõe de maior flexibilidade permitindo maior 

eficiência no calibramento do tradeoff entre risco e propriedade471. Ainda, impende 

ressaltar, essa abordagem é mais condizente com nossas outras teses, a saber: (i) de que 

as decisões traçadas no setor de hidrocarbonetos devem ser tomadas considerando 

todo nosso portfólio de energia, quer dizer, nossa matriz energética in toto; (ii) de que 

devem ser mantidos os dois regimes jurídicos regulatórios para o segmento upstream 

do setor de hidrocarbonetos; (iii) de que o Estado deve dispor de um portfólio de 

contratos, em vez de um único contrato para o segmento, para cumprir de forma 

mais eficiente seu objeto. 

                                                           

470 No contrato de partilha há riscos irrecuperáveis para a contratada, in casu, quando não é encontrado o 

petróleo na área leiloada ou quando sua exploração é economicamente inviável. Nestas circunstâncias, os 

custos da pesquisa exploratória, envolvendo a perfuração de poços de prospecção recaem exclusivamente 

sobre a contratada e não são recuperados por ela. Por outro lado, a partilha, como outrora defendido, é 

modalidade contratual adotada nas áreas em que os riscos exploratórios são comumente mais baixos do que 

aqueles envolvidos nas áreas onde os contratos firmados o são pela modalidade de concessão. 

471 ABBAS GANDHY, C. -Y. CYNTHIA LIN comentam, nesse sentido, que o contrato de partilha de produção, ao 

compartilhar a propriedade sobre os campos e o petróleo explotado entre as companhias estatais de petróleo e 

as companhias internacionais de petróleo, apresenta maior eficiência sob a perspectiva de maximização 

dinâmica de lucros do que nos contratos de serviços, onde as companhias internacionais não adquirem a 

propriedade do petróleo e são remuneradas por um valor prefixado no contrato. Dessa forma, por partilharem 

ambas, a empresa estatal e a(s) companhia(s) internacional(is) a ela associada tanto do risco quanto da 

propriedade do petróleo, um maior nível de eficiência no ritmo de exploração pode ser auferido (ut ABBAS 

GANDHI E C. -Y. CYNTHIA LIN. Oil and Gas Service Contracts around the world: a review. Disponível em: 

http://www.des.ucdavis.edu/faculty/Lin/service_contracts_review_paper.pdf. Acesso em: 10 jul. 2016.) Essa 

análise coaduna-se com nossa perspectiva de que, sendo um meio termo entre os contratos de concessão e 

serviço, o contrato de partilha de produção pode ser mais flexível e eficiente que as outras duas modalidades 

puras. 

http://www.des.ucdavis.edu/faculty/Lin/service_contracts_review_paper.pdf
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CUNHA avalia que a adoção de um regime misto de regulação na E&P da IPGN no 

Brasil decorre, primordialmente das variações no risco exploratório e geológico que podem 

ser encontradas em nosso território472. Nesse sentido, áreas do pré-sal parecem apresentar 

um baixo risco exploratório e geológico, pois as chances de se obter petróleo da atividade 

de E&P, como sói esperar, parecem ser grandes nessa área, adido ainda à possibilidade do 

petróleo descoberto existir em grandes volumes e ser de boa qualidade (óleos leves). 

Diversamente, em outras regiões, os riscos exploratório e geológico podem ser muito mais 

altos.  

Registre-se, inclusive, que a literatura tem justificado a adoção de contratos de 

concessão quando os riscos exploratório e geológico são altos, ao passo que indica o 

contrato de partilha de produção (ou mesmo o contrato de serviços) quando esses riscos 

são baixos473. A este respeito, comenta SILVEIRA, in verbis: 

[Acerca do contrato de concessão] Nesse tipo de contrato as taxas 

exploratórias são menores pois desta forma atraem o investimento 

considerado de risco. Assim as empresas assumem o risco visando uma 

remuneração maior. Caso as taxas exploratórias fossem elevadas o 

governo correria o risco de não atrair os investidores, pois teriam um 

retorno menor para um elevado risco.  

[...] 

[Sobre o contrato de partilha de produção] As empresas que atuam nessas 

áreas se dispõem a repartir a produção com o governo, e assim, receber 

menos lucro, pois, os riscos atrelados a exploração nessas áreas são 

menores. Dessa forma, esse regime só é viável em regiões de baixo risco, 

caso contrário o investidor irá exigir um retorno maior 474. 

A lógica segue-se: como o risco é maior, o Estado precisa criar um esquema de 

incentivo para atrair o interesse do particular, para que este desenvolva as atividades de 

E&P naquela região, literalmente criando o mercado para o segmento upstream da IPGN; 

quando as chances de ser encontrado petróleo em grandes quantidades forem altas, são 

indicados os contratos de partilha de produção, visto que, neste caso, o risco é baixo, e, 

                                                           

472 Ut HELOÍSA VALENÇA CUNHA. Contrato de Partilha de Produção: um novo marco regulatório no cenário 

petrolífero brasileiro. Direito E-nergia, vol. 08, ano 05, ago-dez 2013, p. 94.  

473 Consoante, entre outros, a Nota Técnica emitida pelo DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E 

ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS. Os modelos de exploração de petróleo no Brasil e as questões relacionadas ao 

surgimento do pré-sal: o debate sobre o Campo de Libra. Nota Técnica. Número 129, Out. 2013, p. 06 et 

sequentia. Disponível em: http://www.dieese.org.br/notatecnica/2013/notaTec129LeilaoCampo Libra.pdf. 

Acesso em: 18 jun. 2015. 

http://www.dieese.org.br/notatecnica/2013/notaTec129LeilaoCampo%20Libra.pdf
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portanto, o Estado possui maior poder de barganha, podendo abocanhar parcela do óleo 

produzido, em vez de transferi-lo todo para o particular (caso as chances de ser encontrado 

petróleo na região forem quase certas, justificar-se-ia, inclusive, o contrato de prestação de 

serviço, onde o particular receberia sua remuneração em dinheiro, não em óleo, caso, e.g. 

da Venezuela, que adota tais contratos na região do Orinoco475, além do Kuwait, Irã, 

Iraque, México, Equador e Turcomenistão, regiões sabidamente ricas em 

hidrocarbonetos)476. Nessa seara, a propriedade sobre os hidrocarbonetos é o incentivo a 

contrabalançar uma maior imputação de riscos: quanto maior o risco, mais se concede da 

propriedade dos hidrocarbonetos, no limite, toda a propriedade do bem in natura; em 

sentido inverso, quanto menores os riscos, maior a divisão da propriedade dos 

hidrocarbonetos com o Estado hospedeiro.  

Urge mencionar, segundo BARROS, SCHUTTE E PINTO
477, que a propriedade sobre os 

hidrocarbonetos478 rende à empresa que o detém o acesso às fontes de financiamento 

necessário ao aporte de capital para o desenvolvimento das atividades de E&P. Resta, 

então evidente que caso uma empresa ou consórcio saia vencedora de um leilão, e se a área 

envolvida for região localizada no pré-sal, onde os riscos exploratório e geológico são 

parcos, o acesso a fontes de financiamento fica, de muito, facilitado479. Do lado dos 

                                                                                                                                                                                

474 Ut GUILHERME DA CUNHA SILVEIRA. O Government Take: Análise Econômica Comparativa entre o Regime 

de Concessão e o Regime de Partilha de Produção no Brasil. Projeto de Graduação, Escola Politécnica, Rio 

de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, mar. 2013, p. 06-07. 

475 Ut LUÍS ANTÔNIO LICKS MISSEL MACHADO; DIVANILDO TRICHES. Análise dos modelos institucionais de 

regulação econômica da exploração do petróleo nos EUA, no Brasil, na Argentina, Venezuela e Arábia 

Saudita. Texto para Discussão Nº 043. Universidade Caxias do Sul, Instituto de Pesquisas Econômicas e 

Sociais, mar. 2011.  

476  Alguns analistas têm desenvolvido posição diametralmente oposta a essa análise: quando os riscos 

exploratórios forem altos, o Estado deve suportar maiormente esses riscos, visto possuir maior capacidade 

para disseminar os riscos para toda a sociedade; inversamente, quando os riscos forem baixos, estes poderão 

ficar alocados para o particular, que possui em tese menos capacidade para difundi-los. Inobstante esse 

raciocínio, convém atentar para o fato de que hodiernamente, com o desenvolvimento do mercado de capitais 

e o mercado financeiro mundial, talvez seja o mercado, e não o Estado, o agente econômico a dispor de maior 

capacidade para suportar os riscos, disseminando-os mais eficientemente. 

477  Consoante PEDRO SILVA BARROS, et alia. Além da autossuficiência: o Brasil como protagonista no setor 

energético. Texto para Discussão (IPEA. Brasília). v. 1.725, p. 01-91. 

478 Por aí, estamos entendendo que a propriedade sobre os carbonetos é um incentivo mais poderoso que uma 

remuneração em pecúnia, pois oferece ao contratado oportunidade de auferir maior lucro com a venda do 

bem no mercado. 

479 Nesse caso, embora a propriedade do petróleo enterrado não exatamente permita criar um mercado para esse 

bem, o óleo enterrado serve de lastro para os contratos de financiamento. 
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financiadores, realizar um contrato com essa empresa ou consórcio pode significar a 

celebração de um contrato lastreado, in casu, lastreado por um bem, o petróleo, ainda que 

enterrado480. Na parelha oposta, realizar um contrato de financiamento com empresas ou 

consórcio vencedor de um leilão para desenvolverem a atividade de E&P em uma área 

envolvendo grandes riscos exploratório e geológico representa, ipso facto, realizar um 

contrato sem lastro em um bem de relevância estratégica impar que é o petróleo. Sem 

meandros, é com base nessa lógica que a PETROBRAS foi capitalizada, capitalização esta 

realizada de dois modos.  

Primus, por meio da imputação a ela, sem licitação, da cessão onerosa até o limite 

de 05 bilhões de barris de petróleo, ut Lei Nº 12.276/2010. Secundus, por meio da 

obrigação da participação de ao menos 30% da PETROBRAS no consórcio vencedor, nos 

casos dos leilões envolvendo blocos do pré-sal e áreas estratégicas, além da determinação 

desta ser a operadora única nessas áreas481. No primeiro caso, a capitalização é facilmente 

verificada: atribuir 05 bilhões de barris de petróleo à PETROBRAS a torna proprietária 

desse recurso estratégico, de modo a facilitar-lhe a obtenção de financiamento. No segundo 

caso, inobstante, a forma de financiamento da PETROBRAS é internalizada no consórcio, 

visto que, sendo operadora única, as demais consorciadas deverão participar no consórcio 

apenas com o capital482, de modo que pugnamos aqui ser esta uma forma de financiar 

indiretamente as atividades desenvolvidas pela PETROBRAS. Em ambos os casos, 

portanto – cessão onerosa e formação de consórcio com a PETROBRAS para firmar 

contrato de partilha de produção –, trata-se de trazer de volta o Estado para controlar e 

                                                           

480 Nesse sentido, a PETROBRAS apresenta seu relatório de reservas provadas em 2015, consoante RESERVAS 

PROVADAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL RECUPERÁVEL NO BRASIL. Disponível em: 

http://www.investidorpetrobras.com.br/pt/destaques-operacionais/reservas-provadas. Acesso em: 30 ago. 

2016. 

481 Inobstante, essas determinações estão sendo objeto de novos debates e provável alteração no âmbito do 

projeto de lei que tramita no Congresso Nacional de autoria do senador JOSÉ SERRA, a Projeto de Lei Nº 131 

de 2015 (cujo substitutivo é o Projeto de Lei Nº 4.567/2016), cuja ementa prevê: 

Altera a Lei Nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, que estabelece a 

participação mínima da Petrobras no consórcio de exploração do pré-sal e a 

obrigatoriedade de que ela seja responsável pela “condução e execução, direta ou 

indireta, de todas as atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento, 

produção e desativação das instalações de exploração e produção. (PL 131 de 

2015. Ementa). 

482 Outras empresas poderiam entrar no consórcio também por força da tecnologia desenvolvida por ela. 

Inobstante, como é cediço, a PETROBRAS possui a expertise necessária para operar em águas profundas, 

não tendo tanta necessidade de adquirir tecnologia com outras empresas. 

http://www.investidorpetrobras.com.br/pt/destaques-operacionais/reservas-provadas
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desenvolver as atividades do segmento de E&P da IPGN, aqui sempre através da 

PETROBRAS, proposta essa em consonância com o objetivo da segurança energética 

pleiteado aqui483.  

Relativamente às reformas do setor efetuadas entre 1995 e 1997 com a EC Nº 9 e 

Lei Nº 9.478/1997, temos, em 2010, com as Leis Nº 12.351/2010, 12.304/2010 e 

12.276/2010, o retorno do pêndulo, voltando agora a serem desenvolvidas as atividades no 

setor precipuamente por meio do Estado. Por óbvio, em razão das informações que a 

PETROBRAS adquiriu desde sua criação na década de 1950, relativas ao setor de O&G, 

embora seu monopólio tenha sido flexibilizado legalmente através das reformas de 1995-

1997, na prática, manteve-se o monopólio de fato da PETROBRAS, posto que, em razão 

das informações que ela dispõe sobre as reservas nacionais, as demais empresas preferiam 

se associar à PETROBRAS na E&P dos carboníferos do que disputar com ela os leilões, 

visto que tinham consciência da assimetria de informações em favor da PETROBRAS e 

acerca de seu conhecimento sobre as reservas484. Deste modo, caso a PETROBRAS não 

demonstrasse interesse em um dado bloco oferecido em leilão, as demais empresas 

entendiam sua conduta como indicativo de que o bloco não era promissor. 

Sob o novo regime regulatório, aquele envolvendo a partilha de produção, como 

temos instilado aqui, se a segurança energética figura como sendo o paradigma que norteia 

a IPGN, notadamente o segmento de E&P, é plausível que empresas estatais, e não 

empresas particulares preocupadas com o acesso ao financiamento, mas sim com a 

possibilidade de auferir a propriedade dos hidrocarbonetos com o fito de garantir referida 

segurança para seus países, é que venham a participar dos leilões envolvendo áreas do pré-

sal internalizando o financiamento à PETROBRAS no contrato de consórcio485, 486. Isto foi 

                                                           

483 De se lembrar que enquanto a segurança energética das grandes potências pode ser auferida não pela 

propriedade dos recursos, mas antes pelo seu poderio militar, daí poder se valer de contratos de concessão, o 

Brasil, que não dispõe de poder militar, deve garantia sua segurança energética no setor apenas por meio da 

propriedade dos hidrocarbonetos. 

484 É, inclusive, muito comum os profissionais da área afirmarem que a PETROBRAS dispõe de mais 

conhecimento geológico sobre o território do país do que a ANP. 

485 Registre-se que, no caso brasileiro, e.g., a presença de estoque de hidrocarbonetos garante não apenas a oferta 

no mercado interno, mas mais do que isso, a IPGN alavanca toda sua cadeia produtiva industrial do segmento 

e responde por aproximadamente 13% do PIB do país hodiernamente (Informação Disponível em: 

http://www.PETROBRAS.com/pt/magazine/post/participacao-do-setor-de-petroleo-e-gas-chega-a-13-do-pib-

brasileiro.htm. Acesso em: 29 maio 2015). 

http://www.petrobras.com/pt/magazine/post/participacao-do-setor-de-petroleo-e-gas-chega-a-13-do-pib-brasileiro.htm
http://www.petrobras.com/pt/magazine/post/participacao-do-setor-de-petroleo-e-gas-chega-a-13-do-pib-brasileiro.htm
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oportunizado no leilão do Campo de Libra. Igualmente, assim tem entendido o 

DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS, conforme 

Nota Técnica, in verbis: 

Entre as empresas inscrita para participar da licitação, a PETROBRAS é 

a única brasileira. Ademais, oito destas empresas têm o predomínio 

estatal de capital e três são da China (ainda que a Sinopec tenha feito uma 

fusão com a Repsol). [...]. Ou seja, a decisão das empresas estatais não 

está ligada somente à gestão econômica (obtenção de lucro, autonomia 

gerencial etc.), mas também à estratégia geopolítica de alcançar 

segurança energética487. 

No mesmo sentido, este é o leitmotiv que justifica a adoção, na legislação pátria, do 

regime jurídico regulatório envolvendo o contrato de partilha de produção para as áreas do 

pré-sal, de modo que o país passará a se responsabilizar pela comercialização do petróleo 

auferido, dando vazão contínua e controlada aos seus estoques no sentido de alavancar sua 

política industrial488 (e.g., através da concessão de energia barata a preço subsidiado para a 

indústria, fomentando toda a cadeia produtiva envolvendo o setor de hidrocarbonetos, que 

respondeu por 13% do PIB em 2014, etc.), bem como permitir alcançar os melhores preços 

no mercado internacional. Comenta CUNHA, in verbis: “Agora ao invés de manter a sua 

                                                                                                                                                                                

486 Dentro da perspectiva da garantia da segurança energética, faz sentido apostar na integração energética da 

América do Sul, como aponta CAMPOS, integração esta, de um lado, já presente no mundo de fato através, 

e.g., dos Acordos de Cooperação firmados por Brasil e Venezuela, e, de outro, no mundo das ideias, através 

de uma (por hora idealizada) construção de uma empresa de petróleo da América do Sul (ut ADRIANA 

FIOROTTI CAMPOS. Indústria do petróleo: desdobramento e novos rumos da reestruturação sul-americana dos 

anos 90. Rio de Janeiro, Interciência, 2014, p. 315 et sequentia). 

487 DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS. Os modelos de exploração 

de petróleo no Brasil e as questões relacionadas ao surgimento do pré-sal: o debate sobre o Campo de Libra. 

Nota Técnica. Número 129, Out. 2013. Disponível em: http://www.dieese. 

org.br/notatecnica/2013/notaTec129LeilaoCampoLibra.pdf. Acesso em: 18 jun. 2015. 

488 Consoante definição do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (doravante IEDI), in verbis: 

Política industrial é um conjunto coordenado de ações, envolvendo setor público 

e setor privado, visando ampliar a competitividade da indústria. O objetivo final 

é impulsionar o crescimento econômico e o emprego do setor industrial. Assim, 

a política industrial é um componente de uma estratégia de fortalecimento da 

indústria e parte indispensável de uma política de desenvolvimento. A promoção 

da competitividade constitui o foco da política industrial praticada atualmente no 

mundo desenvolvido e em países que buscam promover seu desenvolvimento (ut 

IEDI. A política de desenvolvimento industrial. O que é e o que representa para 

o Brasil, 2002, p. 02. Disponível em: 

www.iedi.org.br/admin/pdf/pol_desenvolv_industrial.pdf. Acesso em: 23 ago. 

2016). 

http://www.iedi.org.br/admin/pdf/pol_desenvolv_industrial.pdf
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parte da receita energética através de tributos, o Estado assume para si a responsabilidade 

de comercializar petróleo pertencente à União nos mercados internacionais” 489. 

 Possibilita, ainda, por meio da manutenção da propriedade de parcela do petróleo 

explorado, garantir a segurança energética do país e sua autossuficiência em petróleo, 

como, ut supra dixit, foi a meta do país desde a criação da PETROBRAS em 1953, ainda 

mais em se considerando que o país não dispõe de poderio militar dos Estados Unidos ou 

de outros países europeus como instrumento para garantia de referida segurança energética, 

podendo fazê-lo, alternativamente, por meio do acesso a seus estoques, em vez de 

transferi-los para as companhias petrolíferas internacionais através de contratos de 

concessão, que agora permanecem restritos às regiões com maior risco exploratório. Por 

meio do acesso aos seus estoques pode, igualmente, fomentar toda a cadeia produtiva do 

país, bem como sua política industrial. 

 

3 A Discussão sobre a Propriedade dos Hidrocarbonetos 
Explorados na ADI Nº 3.273-9/DF 

A discussão aventada na ADI Nº 3.273-9/DF decorre de questionamentos acerca da 

constitucionalidade de dispositivos da Lei Nº 9.478/1997, tratando, in casu, das seguintes 

matérias: (i) a possibilidade de haver transferência da propriedade sobre os 

hidrocarbonetos extraídos, da União para o concessionário (ut art. 26 da Lei Nº 

9.478/1997); (ii) procedimentos, atribuições e competências da ANP (ut art. 26, § 3º, art. 

28, I e III, art. 37, I e Parágrafo Único, art. 43, II e Parágrafo Único, art. 51, Parágrafo 

Único, todos da Lei Nº 9.478/1997); (iii) possibilidade e requisitos para que uma empresa 

ou consórcio estrangeiro realize atividades no país (art. 60 da referida lei). Os dispositivos 

constitucionais tidos por violados são o art. 1º, art. 2º, art. 4º, art. 20, V e IX, art. 23, I e X, 

art. 170, art. 177, caput, I a IV, § 1º e 2º.  

Desses questionamentos, interessa-nos aqui apenas aquele referente à possibilidade 

de transferência da propriedade do petróleo e gás extraídos para o concessionário. Segundo 

nosso entendimento, a base do raciocínio que perpassou por essa questão implicou na 

possibilidade ou não de se separar o monopólio sobre a atividade, de um lado, da 

                                                           

489 Ut HELOÍSA VALENÇA CUNHA. Contrato de Partilha de Produção: um novo marco regulatório no cenário 
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propriedade sobre os hidrocarbonetos explorados, de outro. Mas comecemos pelo 

princípio. A ADI Nº 3.273-9/DF teve por relator originário (distribuição) o Ministro 

CARLOS AYRES BRITTO, mas por ter sido voto vencido, a relatoria do acórdão foi 

franqueada ao Ministro EROS GRAU, que deu origem à divergência que saiu vencedora. 

Precipuamente, o Ministro CARLOS AYRES BRITTO trata do pedido de provimento 

acautelatório formulado na inicial de referida ADI em razão da proximidade da sexta 

rodada de licitações promovida pela ANP a ser realizada sob os auspícios da lei 

questionada, notadamente por ter dado provimento à liminar em decisão monocrática, no 

lugar do Pleno do Tribunal. Para tanto, em seu voto provisório o Ministro discorre sobre as 

razões que o levaram à decisão monocrática, em particular a referida proximidade da 

rodada de licitações, a satisfação (a seus olhos) dos requisitos para a concessão da cautelar 

(fumus boni iuri e periculum in mora), a despeito da ação tratar da análise objetiva da lei, 

e, notadamente, por mor da existência de precedentes anteriores de membros do tribunal 

proferindo decisões monocráticas no lugar do Tribunal nos casos em que o provimento 

ulterior da cautelar não conseguir promover o desfazimento dos efeitos produzidos pelos 

fatos não impedidos judicialmente. 

Ultrapassara essa primeira questão, o Ministro CARLOS AYRES BRITTO trata da 

legitimidade ativa do governador do estado do Paraná entrar com essa ADI perante o 

Supremo, uma vez que seu objeto é uma lei federal e não estadual. De fato, relembram os 

ministros, já ocorreram casos em que um governador de estado entrou com ADI contra lei 

de outro estado, sempre que essa lei produz efeitos que se espraiariam sobre o estado do 

governador-autor. Mas constituía-se novidade um governador de estado ingressar com ADI 

questionando lei federal, sendo, daí necessário perquirir sobre a pertinência temática e sua 

legitimidade para tal. Quanto à possibilidade geral de governador de estado ingressar com 

ADI perante o STF, esta está respaldada no art. 103, V, da CF, in verbis: 

Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação 

declaratória de constitucionalidade:  

(omissis) 

V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;  

Inobstante, por ser governador de estado legitimado especial, requer-se, ainda, a 

análise da pertinência temática como critério de admissibilidade para que este possa 

ingressar com ADI perante o STF. Esse critério, inobstante repisar, não é respaldado pela 

                                                                                                                                                                                

petrolífero brasileiro. Direito E-nergia. Ano 05, vol. 08, ago-dez, 2013, p. 93. 
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Constituição ou outro diploma legal, havendo sido esse requisito uma construção 

jurisprudencial do Tribunal. Para o Ministro CARLOS AYRES BRITTO (seguido neste ponto 

pelos demais ministros), o governador de estado está acastelando o patrimônio público, in 

casu, as reservas de petróleo e gás, tendo, pelo exposto, satisfeito (segundo esse ministro) o 

critério de pertinência temática para questionar a Lei Nº 9.478/1997.  

Na sequência, o relator originário trata da natureza jurídica das jazidas de petróleo e 

gás, qualificando-as, por mor da Magna Carta, como recursos minerais, por serem 

encartados juridicamente como espécie de recurso mineral (não importando sua natureza 

material). Inobstante o qualificativo, a Constituição resguarda, como ressalta o Ministro, 

regime jurídico especial para os hidrocarbonetos, in casu, no caput do art. 177 da CF. 

Desta feita, a interpretação do regime jurídico aplicável para esses recursos requer o uso de 

regra de antinomia normativa, consoante dicção do Ministro CARLOS AYRES BRITTO, in 

verbis: 

25. Ora bem, se é da técnica da Magna Lei de 1988 avançar comandos 

gerais sobre todo e qualquer tipo de recurso mineral, para depois lançar 

disposições especiais sobre “dois deles” (petróleo e gás natural), o cânone 

hermenêutico a observar só pode ser este: aplica-se toda a parte geral 

dos dispositivos da Constituição, mas somente naquilo que não 

conflitar com sua parte especial. Elementar regra de eliminação de 

antinomia normativa figurante do nunca desmentido brocardo latino lex 

speciali derrogat generali 490. Grifos no documento original. 

 Esta é a técnica interpretativa a definir o regime jurídico do petróleo e gás natural, 

adotando-se do art. 176 da CF, que trata das regras gerais do regime jurídico dos minerais, 

tudo aquilo que dela não conflitar com as regras especiais do art. 177, da CF, que se aplica 

especificamente ao petróleo e gás natural. Desse arrazoado, conclui o Ministro que o 

regime jurídico monopolista do setor de hidrocarbonetos há que significar a mantença da 

propriedade desses recursos pela União, uma vez explorados, posto que embora admitida a 

transferência da propriedade no art. 176 (regra geral sobre o regime jurídico dos minerais 

lato sensu), essa regra não se aplica às jazidas de petróleo e gás natural, visto que referido 

dispositivo conflita com a regra especial expressa no art. 177, que trata especificamente 

desses recursos. 

Para o Ministro CARLOS AYRES BRITTO, portanto, monopólio e propriedade são 

indissociáveis. Ao empreender a essa vinculação necessária, decorre do raciocínio do 

                                                           

490 Ut ADI Nº 3.273-9/DF, voto do Ministro CARLOS AYRES BRITTO, p. 127. 
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Ministro a seguinte consequência: cabível é, no segmento de E&P, tão somente o contrato 

de prestação de serviço, posto que a propriedade do bem não pode ser transferida para a 

empresa que realiza as atividades de E&P sobre o setor de hidrocarbonetos. Como pretende 

fazer ver o Ministro CARLOS AYRES BRITTO, in verbis: “Contratação que, para preservar 

o necessário regime de monopolização estatal do setor, só pode significar a mera 

execução de um trabalho que se faz para o ente monopolizador e em nome deste” 491.  

Em sua argumentação, verifica-se, assim, a vinculação necessária entre monopólio 

e propriedade, de um lado, e a de propriedade e modelo contratual, de outro. O Ministro, 

portanto, reforça nossa tese acerca da relação entre propriedade e contrato, Malgrado, em 

sentido contrário ao nosso raciocínio, adverte que a propriedade determina a modalidade 

contratual. Como faremos ver adiante, esse seu raciocínio significa submeter o desenho 

contratual, que é tarefa do legislativo, à classificação (leia-se interpretação) da propriedade, 

essa atividade do judiciário. É o mesmo que submeter a vontade geral do legislativo à 

vontade particular do judiciário. Um contrassenso absoluto, como faremos ver melhor no 

adiantado dessa discussão.  

Por mor de seu entendimento, o referido ministro conclui pela suspensão da 

eficácia da expressão conferindo-lhe a propriedade desses bens, após extraídos, do art. 26, 

caput da Lei Nº 9.478/1997, cujo texto integral segue-se: 

Art. 26. A concessão implica, para o concessionário, a obrigação de 

explorar, por sua conta e risco e, em caso de êxito, produzir petróleo ou 

gás natural em determinado bloco, conferindo-lhe a propriedade desses 

bens, após extraídos, com os encargos relativos ao pagamento dos 

tributos incidentes e das participações legais ou contratuais 

correspondentes. 

Após breve discussão na qual os demais ministros do Tribunal admitem, junto com 

o relator originário, a satisfação do requisito de admissibilidade da pertinência temática do 

governador do estado para ingressar com a ADI perante o STF questionando lei federal (a 

salvo o Ministro GILMAR MENDES que se opõe mesmo à própria ideia da necessidade de se 

perquirir sobre a pertinência temática), outras questões de ordem, aqui de somenos 

importância, são igualmente aventadas, dentre as quais a manifestação do Procurador-

Geral da República, a discussão do relator originário relativamente ao parecer deste, etc.). 

                                                           

491 Ut ADI Nº 3.273-9/DF, voto do Ministro CARLOS AYRES BRITTO, p. 130. 
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Na sequência, naquilo que nos interessa, é apresentado o voto do Ministro MARCO 

AURÉLIO MELLO, que segue posicionamento do relator originário relativamente à 

impossibilidade de transferência do petróleo e gás extraídos para a concessionária, mas 

fazendo-o através de argumentação um tanto diversa daquela estreitada pelo Ministro 

CARLOS AYRES BRITTO. Para introduzir seu argumento, o Ministro realiza uma 

contextualização histórica do desenvolvimento da IPGN, em particular sem tratamento 

jurídico em terreno pátrio. Nesse processo, já adianta em alguma medida seu 

posicionamento, in verbis: 

A análise desse fato é da maior importância, porque faz compreender o 

retrocesso que imporá a declaração de constitucionalidade da Lei Nº 

9.478/1997, por praticamente resgatar o modelo do sistema regaliano – 

no qual aquele que explora é também o detentor da propriedade 492. 

Nessa toada, o Ministro MARCO AURÉLIO MELLO, prosseguindo em sua 

contextualização histórica, identifica o modelo contratual de concessão como aquele 

adotado nos países que ensejaram a entrega de riqueza nacional ao capital estrangeiro, 

tendo, com o acirramento dos nacionalismos em face das Majors (por aqui, conhecidas 

como Sete Irmãs), poderoso oligopólio das empresas petrolíferas, sido substituído por 

outras modalidades contratuais, dentre os quais os contratos de partilha de produção, os 

contratos de risco e as joint ventures. Os contratos de risco, relembra inclusive o Ministro, 

haviam já sido adotados no Brasil no governo ERNESTO GEISEL em vista do aumento da 

demanda nacional por petróleo e dos altos preços assumidos por essa riqueza no mercado 

internacional, no intuito de substituir o petróleo importado. Comenta ainda o Ministro 

MARCO AURÉLIO MELLO, que nos idos de 2005, quando se deu o julgamento da ADI Nº 

3.273-9/DF, o Brasil estava prestes a alcançar sua meta relativa à autossuficiência de 

petróleo, constituindo-se em um retrocesso a modalidade contratual prevista na Lei Nº 

9.478/1997, ainda mais sendo esse um período de alta do preço do barril de petróleo, 

tendo, inclusive, segundo o Ministro, dado ensejo a uma guerra internacional por fontes na 

oferta desse recurso. 

Seguindo seu voto, o Ministro pretende tratar da temática do monopólio da União e 

sua relação com a propriedade sobre as jazidas. Consoante o Ministro, diversamente do 

Ministro CARLOS AYRES BRITO, MARCO AURÉLIO MELLO não vincula o monopólio à 

                                                           

492 Ut ADI Nº 3.273-9/DF, voto Ministro MARCO AURÉLIO MELLO, p. 166-7. 
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propriedade, relativizando (em alguma medida) o nexo estabelecido por CARLO AYRES. 

Adverte aquele, in verbis: 

O conceito de monopólio, em sua origem, é de natureza econômica e 

significa dizer que alguém possui o controle exclusivo do comércio de 

certa mercadoria. Poder-se-ia afirmar, admito que o termo não conduz, 

necessariamente, ao controle de toda a propriedade do bem, de modo que, 

mesmo quem detenha a atividade monopolizada, poderá dispor de parte 

dessa propriedade 493. 

Inobstante, para o Ministro MARCO AURÉLIO MELLO, a relativização do monopólio 

estatal não pode implicar a privatização absoluta das jazidas de petróleo e gás. O Ministro 

segue comentando que a EC Nº 9/1995 não implicou na quebra de monopólio sobre o setor 

de hidrocarbonetos pela União. Dessa premissa conclui que o desenho contratual admitido 

pela Constituição Federal reformada pela EC Nº 9/1995 somente pode ser a modalidade de 

contrato de prestação de serviço, in verbis: “Apenas a partir da Emenda Constitucional Nº 

9, a execução das operações deixou de ser exclusiva da PETROBRAS, de modo que 

atualmente pode ser efetuada por outras empresas, mediante contrato de prestação de 

serviços” 494. Grifos nossos. 

Consoante o Ministro, a União pode executar seu monopólio de forma direta ou 

indireta, nesse último caso pela contratação de prestadoras de serviço, que uma vez 

explorado o petróleo, podem se retirar da atividade, restando a propriedade sobre esse nas 

mãos da União, adotando ela para remunerar o particular contratado qualquer 

contraprestação, sendo esta uma escolha política. Para fortificar seu posicionamento, o 

Ministro MARCO AURÉLIO, então, classifica o petróleo como um bem público especial, por 

possuir destinação específica, in casu, garantir a autossuficiência do país nesse recurso, 

meta buscada pela nação desde os idos da década de 50, quando da criação da 

PETROBRAS. Não comete o erro (segundo nosso entendimento) do Ministro CARLOS 

AYRES BRITTO de sustentar que a propriedade define a modalidade contratual, caso este em 

que o judiciário estaria a legislar. Comenta ele, in verbis: A opção pelo tipo de contrato 

adotado com as empresas que vierem a atuar no mercado petrolífero não pertence ao 

Poder Judiciário 495. 

                                                           

493 Ut ADI Nº 3.273-9/DF, voto Ministro MARCO AURÉLIO MELLO, p 187. 

494 Ut ADI Nº 3.273-9/DF, voto Ministro MARCO AURÉLIO MELLO, p. 188. 

495 Ut ADI Nº 3.273-9/DF, voto Ministro MARCO AURÉLIO MELLO, p. 190. 
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Inobstante, como alega o referido Ministro, subsistem diversas modalidades 

contratuais que não significam a transferência in toto do bem extraído para o particular 

contratado. Se a decisão da(s) modalidade(s) contratual(is) é uma opção política, o contrato 

de concessão em que está prevista a transferência total do bem para o particular contratado 

não é a única opção do legislativo, ao contrário, subsistem outras modalidades contratuais 

para escolha do legislador, verbi gratia, o contrato de partilha de produção, o contrato de 

serviços, etc. Deste modo, para ele, a relativização do monopólio não pode significar a 

transferência da integralidade da propriedade do bem explorado, ainda que admita a 

contraprestação in natura pela União ao particular contratado pelos serviços prestados, 

caso do contrato de partilha de produção496. Do raciocínio do Ministro MARCO AURÉLIO 

MELLO dessume-se que o conceito de monopólio não se vincula estritamente ao de 

propriedade (e.g., o bem público, desde que dominial pode ser transferido). Inobstante, não 

são para ele, conforme se pode inferir de seu raciocínio, conceitos absolutamente 

estanques, devendo guardar vinculação em alguma medida. 

Malgrado, lembra o Ministro, o Estado está autorizado a se imiscuir na atividade 

econômica apenas sob os auspícios dos imperativos da segurança nacional ou a relevante 

interesse coletivo (ut art. 173, CF). Constituindo-se, pois, o monopólio estatal sobre esse 

setor uma defesa desses interesses, o bem envolvido nesse mercado não pode ser 

classificado como um bem público dominial. In casu, o petróleo é definido pelo Ministro 

MARCO AURÉLIO como bem público de uso especial. Decorre que o conceito de monopólio 

sobre esse setor se opõe frontalmente ao modelo contratual da concessão. Ambos se 

contrapõem e não há maneira de reuni-los, consoante comente o Ministro MARCO 

AURÉLIO, in verbis: “Quando analisado o contexto histórico em que as coisas aconteceram, 

percebe-se justamente o oposto: o monopólio surgiu em oposição ao regime de concessão, 

no qual havia transferência de propriedade” 497. 

Pelo raciocínio (para nós mais elaborado que aquele do Ministro CARLOS AYRES 

BRITTO), o Ministro MARCO AURÉLIO sustenta que o permissivo da EC Nº 9/1995 autoriza 

                                                           

496 Em verdade, o contrato de partilha de produção não pode meramente ser traduzido em um contrato de serviço 

onde a contraprestação para o contratado particular é parcela do bem in natura. Como veremos, para além do 

custo em óleo, o particular, no caso do contrato de partilha, recebe também o excedente em óleo, de modo 

que a contabilidade do contrato de partilha de produção é diversa daquela do contrato de serviço. 

497 Ut ADI Nº 3.273-9/DF, voto Ministro MARCO AURÉLIO MELLO, p. 195. 
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a execução indireta do monopólio, por meio de empresas particulares contratadas sob 

diversas modalidades contratuais. 

Não autoriza, inobstante, a adoção da modalidade contratual específica da 

concessão, que se opõe, ut supra dixit, frontalmente ao conceito de monopólio, porque se o 

monopólio estatal sobre atividade econômica apenas se justifica em casos de imperativo à 

segurança nacional ou ao interesse coletivo, o bem sobre o qual recai o monopólio pode ser 

apenas bem público de uso especial, insuscetível de disposição pelo poder público498 (ao 

menos não admite sua disposição integral, inobstante, admitindo o Ministro até a 

contraprestação in natura como pagamento ao particular contratado pelos serviços 

prestados, caso do contrato de serviço, ou quiçá, admitindo-se o pagamento dos custos 

incorridos por ele, tratando-se aí de contrato de partilha de produção).  

Por mor desse arrazoado, o Ministro decide pelo provimento da ADI Nº 3.273-

9/DF, no que tange à impossibilidade de transferência da propriedade do petróleo e gás 

natural extraído ao concessionário particular (portanto, decidindo como AYRES BRITTO, 

pela suspensão da eficácia do art. 26, caput, da Lei Nº 9.478/1997). A despeito de crermos 

ser o raciocínio do Ministro MARCO AURÉLIO mais elaborado que aquele apresentado pelo 

Ministro CARLOS AYRES BRITTO, incorre no mesmo erro daquele, que é subordinar a 

decisão política do legislativo à definição do tipo de bem público (atividade interpretativa) 

realizada pelo judiciário. Em nosso posicionamento, o argumento do Ministro MARCO 

                                                           

498 A defesa do petróleo e gás como um bem público de uso especial torna o monopólio sobre suas atividades 

quase uma cláusula pétrea. Em nossa abordagem, defendemos um regime mais flexível, onde a quebra do 

monopólio deverá implicar nossa defesa pela existência de um portfólio de contratos para o segmento de 

E&P do setor, a ser analisada adiante, bem como a ideia de convexidade dos contratos, como tratamos no 

item anterior.  

Inobstante, em razão da recentíssima venda do campo de Carcará pela PETROBRAS à Statoil por um valor 

inferior aquele que ela possui, de se perguntar se não seria melhor defender o monopólio da PETROBRAS 

como cláusula pétrea. Espera-se, nesse sentido, que a Federação Brasileira dos Geólogos (doravante 

FEBRAGEO) consiga reverter essa venda, em razão das expectativas de que o campo de Carcará valha muito 

mais do que o valor pago pela Statoil à PETROBRAS (ut NICOLA PAMPLONA. Geólogos podem ir à Justiça 

contra venda de área do pré-sal: Federação brasileira questiona valor da transação de Carcará, de US$ 2,5 

bilhões, que considera baixo. FOLHA DE SÃO PAULO, Mercado. Terça-Feira, 09 ago. 2016, p. A-20. 

Disponível também em: http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/08/1800540-geologos-podem-ir-a-

justica-contra-venda-de-area-do-pre-sal.shtml. Acesso em: 10 ago. 2016). 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/08/1800540-geologos-podem-ir-a-justica-contra-venda-de-area-do-pre-sal.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/08/1800540-geologos-podem-ir-a-justica-contra-venda-de-area-do-pre-sal.shtml
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AURÉLIO nos parece mais elaborado que aquele do Ministro AYRES BRITTO, em particular 

por promover a defesa do petróleo como bem público de uso especial499.  

Sua refutação foi empreendida pelo Ministro EROS GRAU.  Na sequência 

apresentamos nossa própria refutação. Em poucas palavras: para nós, o desenho dos 

contratos, a quem cabe elaborar é ao legislativo; diversamente, a definição do petróleo 

como bem comum, uso especial ou dominial consiste em atividade interpretativa a ser 

desempenhada pelo judiciário. Mas isso não pode significar que a interpretação feita pelo 

judiciário deva condicionar a decisão política tomada pelo legislativo. É a direção inversa 

que se sustenta, ou seja, a decisão política tomada no âmbito do legislativo é que deve 

condicionar a interpretação a ser empreendida pelo judiciário acerca de qual classe 

pertence o bem em questão. Por outras palavras: não pode a definição do tipo de bem 

público feita pelo judiciário condicionar o(s) desenho(s) contratual(is) a ser(em) 

elaborado(s) em leis pelo legislativo para o segmento E&P do setor de hidrocarbonetos.  

Para nós, como já adiantamos em tese defendida nesse trabalho, a modalidade 

contratual condiciona um determinado regime de propriedade, vinculando contrato a 

propriedade500. Mas essa vinculação se dá exatamente nesse sentido, a espécie contratual 

determinando o tipo de propriedade. Daí defendermos alhures a tese segundo a qual um 

dado contrato traz ínsito em seu interior um determinado regime de propriedade. Para nós 

aqui, adotar o sentido inverso, ou seja, condicionar o contrato à propriedade, é justamente o 

erro de raciocínio cometido pelos dois Ministros, que foram votos vencidos na ADI em 

análise. Ressaltado o erro de raciocínio cometido pelos Ministros MARCO AURÉLIO e 

CARLOS AYRES BRITTO, seguimos adiante nas discussões travadas entre os Ministros do 

STF na ADI Nº 3.273-9/DF. 

O voto seguinte, que instaura a divergência relativamente ao voto do relator 

original, Ministro CARLO AYRES BRITTO, bem como o posicionamento do Ministro MARCO 

AURÉLIO, é o do Ministro EROS GRAU. Ut supra dixit, para construir seu voto divergente, o 

                                                           

499 O argumento que classifica o petróleo como bem dominial apresentado pelo Ministro de MARCO AURÉLIO é, 

igualmente, advogado por BERCOVICI (ut GILBERTO BERCOVICI. Direito Econômico do Petróleo e dos 

Recursos Minerais. São Paulo, Quartier Latin, 2011). 

500 Esse raciocínio por nós defendido aqui, o de que contratos endogeneizam um determinado regime de 

propriedade, não está presente no argumento do Ministro EROS GRAU. Para o ministro, a concessão da 

propriedade ao particular não decorre do contrato de concessão, mas é devido ao fato de que o art. 176 da CF 

remete-se ao modo de produção capitalista (ut ADI Nº 3.273-9/DF, voto Ministro EROS GRAU, p. 219). 
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Ministro EROS GRAU toma por parâmetro o posicionamento do Ministro relator, embora 

principie seu voto justamente com a tentativa de afastar a classificação do Ministro MARCO 

AURÉLIO de petróleo como bem público de uso especial, afirmando que caso o fosse, não 

seria passível de disposição, sendo esta cabível apenas em caso de desafetação. A 

desafetação desse bem, por sua vez, seria admitida somente no caso do petróleo não mais 

se prestar a proteção do interesse coletivo e da soberania nacional. Com base nesse 

primeiro arrazoado, afasta o argumento do Ministro MARCO AURÉLIO.  

Na sequência, aborda o raciocínio elaborado pelo Ministro CARLO AYRES BRITTO. 

Precipuamente, e diversamente daquele, separa o conceito de monopólio daquele de 

propriedade: monopólio significa atividade, e mais apropriadamente, quer dizer que 

subsiste apenas um agente capaz de desempenhar uma determinada atividade econômica. 

Pode, segundo ele, ser monopólio de fato (natural) ou legal501. No primeiro, o agente é 

monopolista porque dispõe de vantagem competitiva que o torna apto a eliminar a 

concorrência. Pelo segundo, faz-se uma opção política, admitindo que apenas o Estado 

opere aquela atividade. Para o Ministro, portanto, monopólio se liga à atividade, nunca a 

propriedade. Daí concluir o Ministro EROS GRAU, in verbis: 

O conceito de monopólio efetivamente não se presta a explicitar 

características da propriedade, de modo que não cabe aludirmos a 

monopólio de propriedade. [...] 

Por isso não é adversa à Constituição a existência ou desenvolvimento de 

uma atividade econômica sem que a propriedade do bem empregado no 

processo produtivo ou comercial seja concomitantemente detida pelo 

agente daquela atividade [...] 502. 

A partir daí o raciocínio do Ministro EROS GRAU nos parece mais confuso. 

Precipuamente defende que a Constituição, a partir do permissivo da EC Nº 9/1995 tornou 

relativo o monopólio do petróleo503. A defesa dessa alegação é um tanto curiosa: o 

monopólio foi relativizado porque a participação na propriedade passou a poder ser 

concedida. O curioso nesse raciocínio é que o Ministro havia afastado os conceitos de 

monopólio e propriedade para depois reuni-los novamente (!!): sustenta que ao admitir a 

concessão da propriedade, por mor da modificação promovida pela EC Nº 9/1995, p 

                                                           

501 Impende ressaltar que a ideia de monopólio legal é uma construção jurídica, não sendo admitido pelo 

mainstream econômico, subsistindo para ele apenas o monopólio natural ou de fato. 

502 Ut ADI Nº 3.273-9/DF, voto Ministro EROS GRAU, p. 216. 

503 Ut ADI Nº 3.273-9/DF, voto Ministro EROS GRAU, p. 220. 



203 

 

constituinte derivado modificou o regime do monopólio504. Ou seja, o regime de 

propriedade define o regime de monopólio (o raciocínio é semelhante aquele do Ministro 

CARLO AYRES BRITTO, embora em sentido contrário, pois para esse último o regime de 

monopólio define o de propriedade). E apesar de ter sustentado pouco antes que a EC havia 

relativizado o monopólio, logo na sequência sustenta que o monopólio permanece íntegro; 

não foi extirpado da Constituição505. 

E continua em seu raciocínio o Ministro EROS GRAU, para quem o constituinte 

derivado, por meio da EC Nº 9/1995, deu ao legislador ordinário um permissivo para que 

este estabelecesse as modalidades contratuais a serem tomadas no exercício de fato do 

monopólio, admitindo, pois, a execução indireta do serviço por meio de contratos a serem 

definidos em lei. Consoante referido Ministro, o §1º do art. 177, na redação original da CF 

vedava a cessão ou concessão da propriedade sobre o petróleo ou seu valor. Com a nova 

redação do dispositivo, essa vedação foi, tout court, eliminada. Sendo este o caso, qualquer 

modalidade contratual que admita essa cessão ou concessão poderá ser formulada pelo 

legislador ordinário.  

Em nosso entendimento, a partir da tese que ora advogamos, qual seja, de que as 

modalidades contratuais condicionam um determinado regime de propriedade, o mero 

permissivo que passa a admitir a contratação entre o poder público e o particular no 

desenvolvimento das atividades do segmento upstream, é suficiente para autorizar a 

concessão de referida propriedade. Como veremos da lição de SCAFF, o permissivo da EC 

Nº 9/1995 é suficiente para admitir a modalidade contratual concessão506. É suficiente, 

igualmente, para admitir a modalidade contratual partilha de produção. E nesse segundo 

caso, sem que haja necessidade de se promover qualquer nova mudança constitucional. 

 Inobstante, o indigitado Ministro não se peja de admitir que a propriedade sobre o 

petróleo não é plena507. Admoesta-nos que o instituto da propriedade privada não é um, 

                                                           

504 Ut ADI Nº 3.273-9/DF, voto Ministro EROS GRAU, p. 221. 

505 Ut ADI Nº 3.273-9/DF, voto Ministro EROS GRAU, p. 221. 

506 Ut FERNANDO FACURY SCAFF. Royalties do Petróleo, Minério e Energia: aspectos constitucionais financeiros 

e tributários. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2014. 

507 No mesmo sentido argumenta SCAFF, para quem a autorização para a concessão da propriedade ao particular 

não implica em propriedade plena, devendo a propriedade sobre os hidrocarbonetos cumprir sua função 
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mas vários, posição a qual encampamos outrora508.O mesmo se dá para o caso da 

propriedade sobre o petróleo, que é relativizada por mor da regulação promovida pela 

União através da ANP. Deste modo, a ANP pode (e deve) estabelecer restrições ao regime 

de propriedade. Conclui, assim o Ministro EROS GRAU, in verbis: 

A propriedade decorrente do disposto no § 1º do artigo 177 da CB é 

exercida pelo seu titular no quadro dessas políticas. 

 [...] 

Em suma: o contratado detém a propriedade do produto, mas não é titular 

de sua libre disponibilidade 509. 

E segue o Ministro EROS GRAU, em raciocínio o qual seguiremos nesse ponto, in 

verbis: 

A opção pelo tipo de contrato a ser celebrado com as empresas que 

vierem a atuar no mercado petrolífero não pertence ao Poder Judiciário: 

este não pode se imiscuir em decisões de caráter político. Opção pelo tipo 

de contrato a ser celebrado pela União e as empresas é, sem dúvida, 

opção política 510. 

Verifica-se que, nesse particular, partilhamos do posicionamento do Ministro EROS 

GRAU, segundo o qual a definição do desenho contratual pertence ao legislador ordinário, 

por mor do permissivo da EC Nº 9/1995, embora interpretemos, diferente dele, que o 

permissivo não é sobre a (agora admitida) possibilidade de concessão; o permissivo passa 

antes a admitir a possibilidade de contratação pelo poder público das atividades do 

segmento upstream do setor de petróleo511. Nessa toada, se a EC Nº 9/1995 oportuniza a 

                                                                                                                                                                                

social (ut FERNANDO FACURY SCAFF. Royalties do Petróleo, Minério e Energia: aspectos constitucionais 

financeiros e tributários. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2014). 

508 Ut CAROLINA LEISTER. Bens Imateriais, Teoria dos Clubes e Análise Econômica do Direito. Economic 

Analysis of Law Review, 2 (1), 2011, p. 1-29. 

509 Ut ADI Nº 3.273-9/DF, voto Ministro EROS GRAU, p. 226. 

510 Ut ADI Nº 3.273-9/DF, voto Ministro EROS GRAU, p. 227-8. 

511 Veja-se como ficou a redação do dispositivo constitucional com a EC Nº 9/1995, que nada fala sobre a 

concessão (a versão anterior do §1º, do art. 177 que mencionava a concessão, vedando-a), mas antes sobre a 

possibilidade de contratação: 

Art. 177. (omissis) 

§1º. A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização 

das atividades previstas nos incisos I a IV deste artigo, observadas as condições 

estabelecidas em lei. 

E na redação anterior à EC, que se remetia à concessão, preceituava: 

Art. 177. (omissis) 
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possibilidade de contratação pelo poder público, que antes só poderia atuar diretamente na 

E&P, e se as modalidades contratuais admissíveis deverão ser desenhadas pelo legislador 

ordinário, então, se admitida nossa tese de que os contratos endogeneizam regimes de 

propriedade, é(são) o(s) desenho(s) elaborados por esse legislador que deverão condicionar 

o regime de propriedade, e, ipso facto, a interpretação do judiciário. 

Em seu voto, o Ministro EROS GRAU segue argumentando que a PETROBRAS 

exerce atividade econômica, não se constituindo em mera prestadora de serviço público, 

atuando, portanto, em regime de competição com outras empresas. Não adentraremos 

nesse raciocínio, posto que o aventado de seu voto até aqui é suficiente para defendermos 

nosso ponto. Apenas um derradeiro argumento seu o qual partilhamos, in verbi: 

É que nas democracias, estruturadas também – mas não exclusivamente – 

sobre o princípio da interdependência e harmonia entre os poderes, cabe 

ao Judiciário controlar a constitucionalidade dos atos e procedimentos do 

Executivo, na implementação de suas políticas públicas. Incumbe-lhe 

rechaçar a implementação de opções políticas, pelo Executivo, que não 

sejam plenamente adequadas ao todo orgânico que a Constituição é. Mas 

não compete ao Poder Judiciário substituir essas opções por outras, 

quando não afrontem, como ocorre no caso presente, a Constituição 512. 

Já temos defendido alhures a importância maior do Poder Legislativo (e da função 

legislativa) sobre as demais funções e os demais poderes, por representar ele a vontade 

geral513. Não convém nos lançarmos nesse debate presentemente, visto ampliar em 

demasia a discussão que se pretende empreender neste trabalho. De toda sorte, conveniente 

ressaltar esse posicionamento para lançar os fundamentos de nossa tese já avançada nesse 

texto e segundo a qual os contratos endogeneizam (e, portanto, condicionam) regimes de 

propriedade. Constituindo-se o desenho de contratos tarefa do legislativo, e uma vez que 

condicionam regimes de propriedade, é descabido franquear ao judiciário a possibilidade 

de proceder ao raciocínio inverso e definir regimes de propriedade para, na sequência, 

dizer ao legislativo quais modalidades contratuais podem ou não ser objeto de suas 

decisões. É o legislativo que inova no ordenamento (por óbvio submetido ao quadro 

                                                                                                                                                                                

§1º. O monopólio previsto neste artigo inclui os riscos e resultados decorrentes 

das atividades nele mencionadas, sendo vedado à União ceder ou conceder 

qualquer tipo de participação, em espécie ou em valor, na exploração de jazidas 

de petróleo ou gás natural, ressalvado o disposto no art. 20, §1º. 

512 Ut ADI Nº 3.273-9/DF, voto Ministro EROS GRAU, p. 234. 

513 Ut CAROLINA LEISTER. Controle de constitucionalidade, regras majoritárias e median voter: a possibilidade de 

um equilíbrio natural na separação de Poderes. São Paulo, Revista dos Tribunais, 915, p. 129-149, 2012. 
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constitucional), não o judiciário. Seria uma inversão dos papéis entre esses dois Poderes. 

Acreditamos que essa inversão foi promovida pelo Ministro CARLOS AYRES BRITTO, in 

verbis: “Contratação que, para preservar o necessário regime de monopolização estatal do 

setor, só pode significar a mera execução de um trabalho que se faz para o ente 

monopolizador e em nome deste” 514. 

Feitas essas ressalvas, seguimos, pois, adiante, com aquilo que nos interessa no 

voto dos demais Ministros do STF na ADI Nº 3.273-9/DF. No voto do Ministro CARLOS 

VELLOSO, o mesmo sublinha que o permissivo da EC Nº 9/1995, flexibiliza o regime 

monopolista de exploração, de modo a oportunizar ao legislador ordinário a possibilidade 

de ele desenhar, através de lei, modalidades contratuais para o segmento de E&P do setor 

de hidrocarbonetos. Na sequência, no voto do Ministro JOAQUIM BARBOSA, este avizinha-

se de nossa tese de que a modalidade contratual incorpora determinado regime de 

propriedade, ainda que o faça implicitamente e considerando apenas a modalidade 

contratual concessão. Como é afirmado pelo Ministro, in verbis: 

O que se impugna na presente ação é precisamente o fato de que a lei 

confere ao empreendedor privado, o concessionário, a propriedade do 

produto extraído. Mas isso, digo eu, além de expressamente autorizado 

pela parte final do caput do art. 176 da Constituição federal, é da própria 

essência da concessão 515. Grifos nossos. 

O Ministro BARBOSA segue advertindo para a ampla variedade de contratos 

existentes no segmento de E&P do setor de hidrocarbonetos, afirmando que, 

hodiernamente, com a flexibilização do monopólio, o Brasil admite (como já admitiu 

anteriormente) variegada modalidades contratuais. Pelo exposto, o legislador optou em 

1997 pela modalidade contratual concessão, em 2010, optou por compor um portfólio, 

incluindo o contrato de partilha de produção (para além da cessão onerosa à PETROBRAS, 

além dos contratos de risco admitidos para o setor no governo GEISEL). 

Por derradeiro, nos debates finais envolvendo os Ministros NELSON JOBIM e 

SEPÚLVEDA PERTENCE, o primeiro amplia o escopo do raciocínio apresentado nos votos 

anteriores, sustentando que o permissivo da EC Nº 9/1995 abre ensanchas ao legislador 

                                                           

514 Ut ADI Nº 3.273-9/DF, reproduzido do voto do Ministro CARLOS AYRES BRITTO na página 231. 

515 Ut ADI Nº 3.273-9/DF, voto do Ministro JOAQUIM BARBOSA, p. 357. 
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ordinário não apenas para desenhar novas modalidades contratuais para o segmento de 

E&P, como admite, outrossim, outros regimes de propriedade. Em suas palavras, in verbis: 

O Senhor Ministro Nelson Jobim (Presidente) – Eliminou a proibição, 

mas é fundamental deixar isso claro, porque, depois, pode-se entender 

que todos os contratos teriam que atribuir ao produto da lavra. Não, uma 

das alternativas é essa. No caso do artigo 176, sim. Ali diz: “garante-se ao 

concessionário a propriedade do produto da lavra”. Nos casos do artigo 

177 poderá ser isso ou poderão ser outras alternativas que a lei fixar 516. 

Nesse raciocínio é seguido pelo Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, segundo o qual 

enquanto o artigo 176 da CF impõe a transferência do produto da lavra ao concessionário 

(portanto, admitindo como modalidade contratual apenas a concessão), o artigo 177 não o 

impõe, admitindo outras modalidades contratuais e outros regimes de propriedade, e.g., as 

espécies contratuais prestação de serviço, partilha de produção, etc. Raciocínio este 

encerrado pelo Ministro NELSON JOBIM, para o qual caberia ao legislador, em uma decisão 

pautada na conveniência, formular alternativas contratuais para o segmento de E&P. A 

relevância e a necessidade da construção de um portfólio de contratos para o segmento 

upstream do setor de hidrocarbonetos será analisada na próxima seção. 

 

4 A Relevância e a Necessidade de a Administração Pública 
Dispor de um Portfólio de Contratos para o Segmento 
Upstream da IPGN 

O princípio da legalidade é basilar ao Estado de Direito. Inobstante, pode apresentar 

acepções diversas quer se aplique ao setor público quer ao setor privado. No âmbito do 

setor privado, o princípio da legalidade é aquele da legalidade negativa e tem por propósito 

reforçar um outro princípio, aquele da autonomia da vontade. Pelo princípio da autonomia 

da vontade, o indivíduo é livre para realizar sua vontade, figurando aí a legalidade como 

restrição ao seu exercício da liberdade, ou seja, a legalidade negativa que se aplica ao 

particular é aquela do art. 5º, II, da CF 1988, segundo o qual ninguém será obrigado a 

fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei.  

No que tange à teoria dos contratos, a autonomia da vontade é particularizada na 

liberdade de contratar, ou seja, na liberdade dos indivíduos de, por ato unilateral ou por 

                                                           

516 Ut ADI Nº 3.273-9/DF, p. 277. 
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concurso de vontades, provocar o nascimento de um direito, ou para obrigar-se517. A 

contrario sensu, a aplicação da legalidade ao setor público, notadamente à Administração 

Pública, significa que esta somente pode fazer aquilo que a lei determinar, sendo esta a 

legalidade positiva. Se aplicada ao Poder Político, a legalidade implica na possibilidade de 

impor restrições ao agir, de modo que a conduta do Estado se justifica apenas quando 

respaldada pela lei.  

Nesse sentido, a legalidade opera como limite ao Poder Político, para evitar o abuso 

e o desvio de poder. Se no setor privado, a vontade autônoma figura sendo condição do 

contrato, de modo que um particular pode criar cláusulas contratuais segundo sua vontade, 

e desde que não proibidas em lei, daí cabendo a distinção entre contratos típicos e contratos 

atípicos, os primeiros nominados e regulados por lei, os segundos inominados, porém não 

regulados na legislação, desde que suas cláusulas não contrariem-na (a lei); no âmbito dos 

contratos firmados pela Administração Pública, prevalece o princípio da legalidade 

estrita518. No escólio de CARVALHO E SOUSA, in verbis: 

A forma do contrato administrativo pressupõe uma expressa autorização 

legal, em atendimento ao princípio da legalidade estrita. Em outras 

palavras, os contratos administrativos devem obedecer à forma prevista 

em lei, da qual não podem se desviar, até mesmo para manter os fins 

previstos no objeto a ser contratado: utilidade pública ou consecução de 

um serviço público 519. 

 Desta feita, as modalidades de contratos administrativos estão gizadas sobre os 

lindes da lei, podendo ser objeto desses contratos as obras, os serviços, as compras, as 

alienações, as concessões, as locações e as permissões.  

Outrossim, as modalidades contratuais são escudadas por legislação, constituindo-

se nos principais contratos administrativos aqueles de: (i) concessão; (ii) obra pública e 

prestação de serviço; (iii) fornecimento; (iv) gestão520. Por óbvio, a necessidade de 

legislação para regular as modalidades de contratos administrativos se presta à garantia de 

                                                           

517 Ut ORLANDO GOMES. Contratos. 26ª Edição. Revista, Atualizada e Aumentada de Acordo com o Código Civil 

de 2002. Rio de Janeiro, Forense, 2009. 

518 Ut CARLOS ARI SUNDFELD. Fundamentos de Direito Público. São Paulo, Malheiros Editores, 2006. 

519 Ut GUILHERME CARVALHO E SOUSA. A liberdade de contratar para a administração pública: a autonomia da 

vontade no contrato administrativo. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 260, maio-ago. 

2012, p. 192-3. 
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submissão das atividades desempenhadas pela Administração Pública à lei, e, ipso facto, 

substituir a autonomia da vontade pela vontade da lei, que representa o interesse público.  

Verifica-se, inobstante, que enquanto o particular dispõe de uma vasta gama de 

modalidades contratuais para fazer valer seu interesse, incluindo a possibilidade de criar 

contratos não regulados pela legislação, desde que não contrariem a lei, os contratos 

denominados atípicos, a Administração Pública, em contrapartida, fica adstrita às 

modalidades hauridas em lei. Mas se a gama de atividades sobre as quais se deita o Estado 

é, senão mais ampla, ao menos tão variada quanto àquelas desempenhadas pelos 

particulares, então, deveria dispor ele do mesmo instrumental para garantir a satisfação do 

interesse público.  

Ainda, a complexidade do objeto contratual nos contratos administrativos é, não 

raro, muito maior que aquela dos contratos privados em razão de suas proporções e das 

necessidades a serem atendidas. Sendo, contudo, as modalidades de contratos 

administrativos aquelas previstas em lei, o cabedal de meios para auferir o interesse 

público se mostra pouco flexível. Se não é possível à Administração Pública dispor 

livremente, como fazem os particulares, com o intuito de obter maior eficiência na sua 

atuação, urge criar legislação que permita disponibilizar um portfólio mais amplo de 

contratos administrativos os quais a Administração Pública possa lançar mão para garantir, 

da melhor forma possível, a satisfação do interesse público.  

Essa é a proposta outrora defendida aqui, e que, para o segmento da E&P do setor 

de petróleo significa a defesa da mantença dos dois regimes jurídicos regulatórios, e seus 

correlatos contratos (e quiçá, a disponibilização de outras modalidades contratuais). Nesse 

particular, a possibilidade disponibilizada ao Estado de lançar mão ora do contrato de 

concessão, ora do contrato de partilha de produção a depender do risco exploratório e da 

área explorada, responde à sua busca por criar os incentivos adequados (desenhar 

mecanismos) para compatibilizar os interesses do regulador e regulado. Este último 

(regulado) pretende minimizar o risco exploratório nas atividades desenvolvidas nesse 

segmento, auferindo a maior quantidade possível do bem explorado visando, com ele, 

auferir lucro.  

                                                                                                                                                                                

520 Ut MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO. Direito Administrativo. São Paulo, Editora Atlas, 2009. 
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O Estado, em contrapartida, pretende, em um mundo de recursos naturais finitos e 

escassos, garantir a segurança energética de seu país, (e, de preferência) fomentando, 

através dela, o desenvolvimento de sua indústria e do país de maneira geral, como reza a 

Constituição Federal. Para que os incentivos possam ser compatibilizados, como requer a 

teoria do desenho de mecanismos, necessário se faz (segundo nossa perspectiva) 

contrabalançar risco e propriedade sobre os hidrocarbonetos explorados, de modo que, ut 

supra, quanto maior o risco envolvido na atividade de exploração e produção, maior deve 

ser o incentivo para atrair a iniciativa privada, no limite, concedendo a propriedade dos 

hidrocarbonetos explorados para o parceiro privado.  

No contrapé, quanto menores os riscos exploratórios, menor a contrapartida 

necessária para atrair o interesse privado a investir recursos no segmento de E&P, portanto, 

maior o poder de barganha do Estado, de modo que poderá manter para si parcela da 

propriedade sobre os hidrocarbonetos explorados. Assim, devem subsistir contratos para o 

segmento da E&P da IPGN capazes de contrabalançar os riscos exploratórios com a 

propriedade dos hidrocarbonetos, permitindo ao Estado, proprietário do petróleo enterrado, 

auferir a maior vantagem da exploração desse recurso finito, e, ipso facto, proporcionando 

da melhor forma possível a consecução do interesse público.  

Ao adquirir a propriedade sobre parcela dos hidrocarbonetos nos contratos de 

partilha adotados em regiões de baixo risco exploratório, o Estado garante renda para as 

gerações futuras ao transformar, como pretende fazê-lo através do Fundo Social, um 

recurso finito em um potencialmente infinito, a educação, para além da possibilidade de 

garantir segurança energética para seu país mantendo parcela da propriedade sobre os 

hidrocarbonetos em suas mãos, possibilitando, inclusive, fomentar a indústria de seu país. 

Por meio do princípio da justiça intergeracional pretende ainda, como veremos adiante, 

tornar as decisões alocativas e distributivas interdependentes.  

Ainda, a adoção de um portfólio de contratos responde à literatura da Análise 

Econômica do Direito e da Economia dos Contratos, que sustentam que os contratos mais 

eficientes são aqueles mais complexos e, ipso facto, ajustados ao seu objeto521. No caso do 

Estado, ut supra dixit, suas tarefas são, em regra, de alta complexidade e grandes 

proporções, tornando a necessidade de se criar um portfólio de contratos administrativos 
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quase uma obrigatoriedade. E dispor de um maior número de contratos para realizar um 

mesmo objeto, mas mais adaptado às contingências encontradas significa, outrossim, 

adaptar melhor as modalidades contratuais criadas para o segmento de E&P da IPGN a 

essas contingências, portanto, viabilizando a construção de contratos mais complexos e 

completos, prevendo as obrigações e os payoffs das partes contratantes em um número 

maior de estados futuros.  

Com base nessas considerações, e consoante nossa representação dos contratos para 

o segmento upstream – contrato de concessão, partilha de produção e de serviços – em um 

espaço unidimensional considerando o risco e a propriedade, podemos verificar que, por 

ser um meio termo entre os contratos de concessão e de serviço, o contrato de partilha de 

produção apresenta maior complexidade relativamente aos dois primeiros, de modo que se 

mostra mais flexível e adaptado que aqueles de concessão e o serviço522. Curiosamente a 

imprensa e os experts do setor fazem a crítica ao contrato de partilha de produção 

justamente por força de sua maior complexidade.  

Mas é dessa complexidade nos contratos que a literatura da Análise Econômica do 

Direito e da Economia dos Contratos implicam uma maior eficiência, posto que maior 

adaptabilidade, na consecução de seu objeto. Há uma série de termos presentes no contrato 

de partilha de produção que exigem minucioso detalhamento, tais como custo em óleo, 

excedente em óleo, etc., e que têm sido criticados, mas cujo cálculo, mais complexo, pode 

permitir tornar o contrato de partilha, uma modalidade contratual de sintonia mais fina que 

(na representação empreendida por nós dos contratos do segmento upstream em um espaço 

unidimensional) os contratos de concessão e serviço, portanto, mais afeito às contingências 

encontradas, e, pelo exposto, mais eficiente, como defende a literatura da Análise 

Econômica do Direito e a Economia dos Contratos.  

Nesse sentido, como afirmamos alhures, o contrato de partilha de produção é uma 

combinação convexa dos contratos de concessão e serviço, portanto, mais complexo do 

que esses dois últimos, e, ipso facto, mais eficiente na sua capacidade de adaptação às 

                                                                                                                                                                                

521 Ut KAREN EGGLESTON, et. alia. The design and interpretation of contracts: why complexity matters. 

Northwestern University Law Review. Vol. 95, nº 01, 2000. 

522 Nesse sentido, os contratos complexos não são senão combinações de contratos mais simples. Assim, um 

contrato de leasing ou arrendamento mercantil pode ser entendido como um contrato mais complexo que 

combina duas modalidades contratuais mais simples, o contrato de compra-e-venda e o contrato de aluguel, 

ou ainda, compra-e-venda e financiamento. 
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contingências encontradas. Se na representação desses contratos em um espaço 

unidimensional, os contratos de concessão e serviço representam extremos no tradeoff 

entre risco e propriedade, o contrato de partilha de produção é uma combinação daqueles 

contratos, podendo melhor ajustar risco e propriedade, e, ipso facto, auferir maior 

eficiência ao responder de forma mais adequada às contingências encontradas. 

Mas o que significa complexidade em um contrato? Segundo EGGLESTON, et alia, 

complexidade é um conceito multidimensional que envolve ao menos três dimensões no 

contrato, quais sejam: (i) o número de contingências (estados de mundo ou eventos futuros) 

relevantes para definir as obrigações e o payoff das partes especificados no contrato; (ii) a 

variação no valor dos payoffs nessas contingências previstas; e, por derradeiro, (iii) o custo 

cognitivo para compreender esse contrato523, 524. E, segunda questão, quais as razões 

endossadas pelos economistas para que os contratos sejam complexos? Os autores 

apresentam ao menos três razões: (i) incerteza futura; (ii) dificuldade de monitoramento e 

assimetria de informações; (iii) para evitar responsabilidades relacionadas com políticas 

governamentais (e.g., fato do príncipe e fato da Administração)525. 

No caso do regime jurídico regulatório do qual participa o contrato de concessão, 

como veremos, os encargos relativos aos riscos ficam maiormente carreados à 

concessionária, que aufere, em contrapartida, toda a propriedade dos hidrocarbonetos 

explotados, pagando para o governo, além dos custos fixos (bônus de assinatura e 

pagamento por ocupação ou retenção de área), os royalties e as participações especiais. 

Quanto ao contrato de partilha de produção, diversamente, a propriedade dos 

hidrocarbonetos depende dos cálculos envolvendo o custo dos investimentos despendidos 

na realização do objeto do contrato e traduzido em óleo, além do excedente em óleo 

                                                           

523 Ut KAREN EGGLESTON, et alia diferenciam contratos complexos de contratos completos. Enquanto os 

contratos complexos definem-se por essas três dimensões, a completude de um contrato, por outro lado, 

define um contrato que discrimina todas as contingências futuras (estados de mundo ou ainda eventos 

futuros) permitindo que uma terceira parte, externa ao contrato, seja capaz de identificar qual dessas 

contingências se verificou efetivamente. Na concepção dos autores, significa um contrato onde há 

informação perfeita. Assim definidos, parece-nos aqui que o contrato completo é uma das dimensões do 

contrato complexo, correspondendo à dimensão (i) (ut KAREN EGGLESTON, et. alia. The design and 

interpretation of contracts: why complexity matters. Northwestern University Law Review. Vol. 95, nº 01, 

2000). 

524 Ibidem. 

525 Regra geral, KAREN EGGLESTON, et alia, afirmam que a teoria dos contratos requer contratos complexos por 

causa da presença de incerteza acerca do futuro, e, portanto, de um conjunto indefinidamente grande de 

eventos vindouros que poderiam influenciar o custo/valor e o resultado do contrato. 
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definido segundo critérios prefixados no contrato e decorrente da produção descontado o 

custo em óleo.  

Verifica-se desse breve arrazoado a maior complexidade do contrato de partilha, 

visto que esse, relativamente ao contrato de concessão, é capaz de elencar maior número de 

contingências, maior variação no pagamento dos payoffs devidos em cada contingência 

elencada no contrato, e, finalmente, maior custo cognitivo para compreensão do contrato. 

Se, por um lado, figura sendo mais complexo que o contrato de concessão, por outro lado, 

apresenta maior adaptabilidade às contingências encontradas, incluindo, e.g., custos, 

condições de mercado, preço dessa commodity, etc., fazendo do contrato de partilha mais 

complexo, porém mais eficiente526. Uma análise mais pormenorizada das principais 

cláusulas dessas duas modalidades contratuais será efetuada mais adiante, em capítulos 

próprios. Inobstante, gostaríamos de enfatizar aqui, com base na abordagem da Análise 

Econômica do Direito e da Economia dos Contratos, que a maior complexidade do 

contrato de partilha relativamente ao de concessão não é, de per se, razão para realizar sua 

crítica, talvez antes, se preste como argumento em seu favor (sendo mais complexo, esse 

                                                           

526 A teoria dos contratos pretende modelar desenhos contratuais mais complexos, i.e., contratos que diminuem 

incertezas (especificando um maior número de contingências possíveis) e criam esquemas de incentivos 

adequados para que as partes ajam de forma eficiente (promovem maior variedade de pagamentos de payoffs 

em função dessas diferentes contingências). Esses contratos figuram, segundo a teoria dos contratos, como 

mais eficientes, posto que mais adaptados a diferentes contingências. Um contrato complexo, consoante a 

teoria dos contratos, seria uma combinação de contratos mais simples.  

Dentro de nossa perspectiva, que pretende representar contratos em um espaço unidimensional, contratos 

localizados nos extremos de um espectro unidimensional, seriam exemplos de contratos mais simples, e 

contratos complexos seriam localizados no centro do espectro.  

Na perspectiva de KAREN EGGLESTON, et alia, um contrato mais simples seria, e.g., um contrato por hora, 

que localizaríamos em um extremo do espectro. Em outro extremo figuraria outro contrato simples, e.g., o 

contrato por tarefa, e um contrato mais complexo poderia ser, e.g., um contrato de taxa fixa (quantidade fixa) 

mais uma cobrança marginal (a taxa por hora), que é uma combinação de contratos mais simples, e que 

figuraria no centro do espectro de representação de contratos. Na literatura da teoria dos contratos esse 

contrato mais complexo é denominado de contrato de incentivo (ut KAREN EGGLESTON, et. alia. The design 

and interpretation of contracts: why complexity matters. Northwestern University Law Review. Vol. 95, nº 

01, 2000).  

No exemplo dado por KAREN EGGLESTON, et alia, um arquiteto cobraria um preço de reserva em torno de 

$45 por hora e uma quantidade fixa de $ 1.500 pela tarefa. Em nossa perspectiva, esse tipo de contrato é uma 

combinação dos dois contratos mais simples representados nos extremos do espectro, sendo construído para 

aumentar os benefícios de ambas as partes, diminuindo os riscos mencionados e criando incentivos para o 

cumprimento mais eficiente do contrato dado eventos futuros.  

Segundo esses autores, essa estrutura contratual dos contratos complexos ou mistos como combinação de 

contratos simples considerados como extremos pode ser replicada e elaborada em várias áreas, e.g., na área 

da advocacia, nos contratos de seguro de saúde, nos contratos de crédito, nos contratos com atores, nos 
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contrato identifica maior número de contingências (estados de mundo) e maior variação de 

payoffs, constituindo-se, portanto, em contrato mais eficiente). 

Para além dessas reflexões, de se ressaltar, ainda, que a teoria econômica do 

consumidor indica que as preferências do consumidor são convexas entre dois bens, de 

modo que um consumidor prefere uma cesta com combinações entre dois bens, a uma 

cesta contendo apenas um ou outro desses bens. Dessume-se daí que ainda que um 

consumidor prefira mais arroz que feijão, preferirá uma cesta combinando arroz e feijão, 

em vez de uma cesta contendo apenas arroz. No mesmo sentido, considerando a teoria 

espacial do voto da qual tratamos alhures, o eleitor tende a preferir combinações Estado-

Mercado para resolver problemas sociais do que manter apenas uma dessas instituições na 

solução de todos os problemas sociais, mesmo porque cada uma dessas instituições possui 

vantagens e desvantagens que, em alguma medida, se compensam, de modo a ser mais 

eficiente combinações entre ambas.  

Quanto a essa análise fundada na teoria do consumidor e no modelo espacial do 

voto, verifica-se que os contratos de concessão, partilha de produção e serviços, para além 

de representarem combinações variadas de risco e propriedade, são também combinações 

de Estado e Mercado, o contrato de concessão com maior proeminência do Mercado sobre 

o Estado, entregando-lhe a propriedade dos hidrocarbonetos, o contrato de serviço 

atribuindo maior peso ao Estado, visto que o prestador privado é remunerado in cash por 

um serviço prestado, mantendo-se a propriedade dos hidrocarbonetos nas mãos do Estado, 

e, por derradeiro, o contrato de partilha de produção, que combina a distribuição de risco e 

propriedade entre essas duas instâncias, portanto, tendendo a produzir uma parceria maior 

entre Estado e Mercado527.  

                                                                                                                                                                                

contratos de software, e porque não, nos contratos na área de petróleo, onde os riscos e incertezas são 

inumeráveis. 

527 Inobstante, nas palavras de ROSA trata-se de uma combinação que privilegia sobremaneira o Estado 

relativamente ao Mercado, in verbis: 

Com isso, verifica-se que, no regime de partilha ora vigente para o pré-sal, a 

autonomia privada encontra-se amplamente restringida, visto que as exigências 

legais impedem a formação de parcerias empresariais que não sejam formadas 

com a PETROBRAS e a Pré-sal Petróleo S.A. (PPSA) (ut ALBERTO LOPES 

ROSA. Da concessão à partilha: análise das joint ventures no setor de exploração 

e produção do setor de petróleo e gás natural no Brasil. Revista Brasileira de 

Direito do Petróleo, Gás e Energia. Vol. 04, 2013, p. 54-76). 
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Pautado nesse arrazoado, verifica-se que nossa abordagem, que representa 

modalidades contratuais distintas em um espaço unidimensional, pode ser combinada com 

a perspectiva da teoria dos contratos, que toma contratos complexos como combinações de 

contratos mais simples (na nossa perspectiva, contratos simples figurando nos extremos do 

espectro e complexos no centro deste), e ainda, que considera contratos complexos mais 

eficientes que contratos mais simples. Da conjunção de nossa abordagem com aquela da 

teoria dos contratos apresentada nesta seção, podemos inferir três importantes conclusões. 

Primus, que é mais eficiente manter um portfólio de contratos antes que um contrato único 

para o segmento upstream do setor de hidrocarbonetos, de modo que a depender das 

características geológicas (riscos), há um contrato mais adequado para a consecução do 

interesse público.  

Secundus, que nossa representação funcional dos contratos como pontos de um 

espectro unidimensional – no qual esses contratos do segmento upstream figuram como 

diferentes combinações envolvendo o tradeoff entre risco e propriedade –, permite indicar 

que, representados como combinações risco X propriedade, esses contratos admitem 

maiores ajustes às contingências encontradas, e, ainda, segundo a teoria dos contratos, que 

os contratos localizados no centro desse espectro unidimensional podem implicar em maior 

eficiência na realização do objeto do contrato (aqui o contrato de partilha de produção) 

relativamente aos contratos lotados em seus extremos (concessão e prestação de serviço). 

E, ultimando, tertius, que o eleitor mediano (median voter) prefere combinações Estado – 

Mercado à prevalência de uma ou outra dessas instituições a reger a economia. Por força 

dessa terceira conclusão, trataremos na seção seguinte, da tendência mais contemporânea 

na combinação Estado – Mercado. 

 

5 Novos Modelos de Capitalismo de Estado 

 As teorias de construção do Estado Moderno perpassaram várias fases. Alhures 

tenho tratado dessas teorias reconstruindo-as racionalmente e incorporando-as no programa 

de pesquisa que pretende transformar a política, o direito e a economia como ciências, e 

que trabalha com o problema acerca da emergência e estabilidade da cooperação entre 

indivíduos interagentes, o qual pertencem dois subprogramas de pesquisa, o subprograma 

de pesquisa contratualista e o subprograma de pesquisa utilitarista, tanto em suas versões 
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clássicas quanto modernas528. Nessa abordagem trabalhamos com a construção simultânea 

das duas instituições – Estado e Mercado – representadas como mecanismos de solução de 

problemas cooperativos. Em cada teoria do programa subsiste uma combinação entre 

Estado e Mercado, que vai se sofisticando na medida em que o programa progride. Essas 

combinações Estado e Mercado ao longo do programa, igualmente, vão se proliferando, 

organizando uma série de arranjos alternativos, cada qual mais adaptado e sintonizado para 

solucionar problemas cooperativos específicos529.  

A tese ontológica central deste programa, partilhada tanto pela vertente 

contratualista quanto utilitarista, sustenta que o indivíduo é a entidade básica do mundo 

político, jurídico e econômico. Inobstante, para o contratualismo o individualismo não e 

apenas ontológico, mas axiológico, de modo a se constituir no valor e fim último do 

mundo político, jurídico e econômico. Diversamente, para a vertente utilitarista o 

individualismo é ontológico, mas em termos axiológicos é a agregação das preferências 

dos indivíduos o valor e fim último a ser alcançado por suas teorias, o que torna sua 

metodologia bastante diversa da contratualista. A ideia de direitos subsiste a todo o 

programa e se constitui no principal mecanismo para garantir a proteção do indivíduo, mas 

suas concepções divergem no contratualismo e utilitarismo.  

No subprograma contratualista, que pretende construir uma teoria do Estado 

Liberal, os direitos são naturais, nascem com o indivíduo, e cabe ao Estado apenas declará-

los. Esses direitos, na abordagem contratualista, representam liberdades, podendo ser 

                                                           

528 Ut CAROLINA LEISTER. Social Choice e Public Choice: o problema da agregação e o cálculo das regras de 

decisão coletiva como fórmulas de alocação/ distribuição de recursos. Tese (Doutorado em Filosofia), 

Departamento de Filosofia, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2005. CAROLINA LEISTER, JOSÉ RAYMUNDO NOVAES CHIAPPIN. O programa de pesquisa sobre a 

política e o direito como ciência e o problema das condições de emergência e estabilidade da cooperação 

entre indivíduos interagentes: a construção do Estado de Direito e o núcleo teórico do contratualismo. Revista 

do Instituto dos Advogados de São Paulo, v. 25, 2010, p. 110-129. CAROLINA LEISTER, JOSÉ RAYMUNDO 

NOVAES CHIAPPIN. O programa de pesquisa sobre a política e o direito como ciência e o problema das 

condições de emergência e estabilidade da cooperação entre indivíduos interagentes: a construção do Estado 

de Direito e a heurística do contratualismo. Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo, v. 26, 2010, p. 

42-64. CAROLINA LEISTER, JOSÉ RAYMUNDO NOVAES CHIAPPIN. Divergências Epistemológicas do Estado 

Liberal e do Estado de Bem-Estar Social: Contribuições para uma Teoria Geral do Estado. Revista da 

Faculdade de Direito Milton Campos, v. 24, 2012, p. 105-136. JOSÉ RAYMUNDO NOVAES CHIAPPIN, 

CAROLINA LEISTER. Contratualismo, utilitarismo, a emergência do indivíduo e da cooperação I: os 

fundamentos metodológicos e metafísicos das instituições do Estado e do Mercado. Revista da Faculdade de 

Direito (USP), v. 109, 2014, p. 485-523. CAROLINA LEISTER, JOSÉ RAYMUNDO NOVAES CHIAPPIN. 

Contratualismo, Utilitarismo e a emergência do indivíduo e da cooperação: o direito, a política e a economia 

das instituições do Estado de Direito e do Mercado. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo, v. 110, 2015, p. 347-386.  

http://lattes.cnpq.br/5327004376537169
http://lattes.cnpq.br/1457874228169051
http://lattes.cnpq.br/5327004376537169
http://lattes.cnpq.br/5327004376537169
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definidos como o campo de ação em que o indivíduo é livre para deliberar sem intervenção 

de terceiros, notadamente do Estado. Portanto, os direitos funcionam como restrições à 

atuação estatal, e.g., o direito à liberdade de ideias e culto, o direito à propriedade privada, 

o direito de ir-e-vir, etc. Na concepção utilitarista, que constrói uma teoria do Estado de 

Bem-Estar Social, os direitos são convenções e há um maior foco sobre os direitos sociais, 

que representam direitos do agregado dos indivíduos.  

Esses direitos, de outra via, não são meramente declarados pelo Estado, antes são 

constituídos por ele, sendo exemplos desses direitos o direito à saúde, educação, segurança, 

moradia, etc. Por esta razão, a literatura comumente chama os primeiros – direitos naturais 

individuais – como direitos negativos, posto que implicam em uma obrigação de não fazer 

da parte do Estado, in casu, não interferir nas liberdades individuais, salvo apenas no caso 

dessa liberdade violar a liberdade de outrem; os direitos, tal como representado na 

concepção utilitarista – os direitos sociais – são nomeados direitos positivos, uma vez que 

carreiam ao Estado obrigações de fazer, por exemplo, implementar o direito à saúde, 

educação, transporte público, por meio de políticas públicas, além de fomentar o 

desenvolvimento social e econômico por meio de políticas sociais, industriais, etc. 

Em termos da construção do Estado Moderno e na elaboração de arranjos 

combinando Estado e Mercado, as vertentes contratualista e utilitarista apresentam alguns 

pressupostos comuns, ainda que difiram em suas abordagens metodológicas. Nesse 

particular, nossa concepção do programa de pesquisa da política, do direito e da economia 

como ciência constrói modelos de Estado que se somam, são cumulativos, quais sejam 

eles, o Estado de Direito, o Estado Democrático de Direito e o Estado Social e 

Democrático de Direito. Para compatibilizar direitos individuais com direitos sociais, 

BOBBIO sustenta que os direitos individuais não podem mais ser absolutos na teoria, sendo 

relativizados para permitir a incorporação de novos direitos530. Para tanto devem deixar de 

ser considerados naturais, passando a ser considerada sua natureza, sempre, como 

convencional.  

Mais modernamente as teorias contratualistas e utilitaristas se confundem, fazendo 

uso de instrumentos metodológicos umas das outras. Por óbvio, direitos individuais são 

                                                                                                                                                                                

529 Perspectiva consonante com a teoria do desenho de mecanismos abordada adrede. 

530 Ut NORBERTO BOBBIO. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro, Elsevier, 2004. 
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importantes. Liberdade na perspectiva negativa é importante. Inobstante, a liberdade não 

pode implicar meramente a não intervenção estatal nos assuntos da esfera privada dos 

indivíduos. Tal se dá porque as liberdades em sentido negativo, como simples não 

intervenção estatal, podem ser usufruídas apenas por aqueles que dispõem de alternativas, 

sendo esses representados pelos donos do capital. Liberdade negativa para aqueles que não 

dispõem de alternativas é o mesmo que nada. Por outras palavras, não há liberdade 

propriamente se não há alternativa para escolha. Ou ainda, não há liberdade negativa sem 

liberdade positiva. Ainda noutros termos, não há liberdade formal sem liberdade 

substantiva. 

Para que as liberdades possam ser universalizadas, relevante se faz a atuação estatal 

no sentido de ofertar alternativas para aqueles que não as possuem. Há que se garantir, 

pois, ainda na perspectiva liberal, ao menos uma igualdade no ponto de partida, ou seja, a 

igualdade de oportunidades. Essa igualdade no ponto de partida é defendida em uma teoria 

contratualista moderna, a teoria da justiça de JOHN RAWL, um liberal igualitarista. No cerne 

da perspectiva utilitarista, mas também com o intuito de garantir alternativas para os 

indivíduos, tornando substantiva a liberdade formal, é desenvolvida a abordagem da Social 

Choice de AMARTYA SEN. Essas duas abordagens representam concepções modernas do 

contratualismo (RAWLS) e utilitarismo (SEN). 

Ainda nessa versão atualizada do programa de pesquisa da política, do direito e da 

economia como ciências, a proposta de JAMES BUCHANAN distingue duas funções estatais, 

o Estado Protetor e o Estado Produtor531. O primeiro, Estado Protetor, na perspectiva 

buchaniana, é representado na atuação jurisdicional e pretende (primordialmente) 

implementar direitos e garantias individuais. Atua, portanto, apenas quando provocado. O 

segundo, Estado Produtor, trata da atuação do executivo em suas funções de implementar 

direitos sociais e garantir o desenvolvimento econômico por meio da oferta de bens 

públicos532 e privados, atuando de ofício533. Ou seja, quanto está em questão a capacidade 

do Estado em reconhecer e acastelar direitos, no caso dos direitos negativos, podemos falar 

                                                           

531 Ut JAMES MCGILL BUCHANAN. The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan, Chicago, University 

of Chicago Press, 1975. 

532 Bens públicos em sentido econômico. 

533 Se endossarmos a posição de MARIANA MAZZUCATO, para a qual o Estado, para além da mera função de 

corrigir falhas de mercado, também tem por função promover ativamente a inovação tecnológica 

significativa, esse papel poderia estar, igualmente, encampada na função produtora do Estado, de Buchanan. 
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do Estado como Estado Protetor. Este é o Estado Mínimo ou Estado de Direito e sua 

função é, principalmente, jurisdicional.  

Quando o Estado é chamado a fornecer certos direitos, os direitos positivos ou 

sociais, temos o Estado Produtor. Este é o Estado de Bem-Estar ou Estado Social e 

Democrático de Direito e sua principal função é a administrativa. Na operacionalização do 

primeiro, o Estado Protetor, é exigida uma Constituição que reconheça, por parte do 

Estado, os direitos negativos do cidadão, um Poder Judiciário que guarde o texto 

constitucional evitando abusos pelo Estado e pelo poder político, garantindo o pleno 

exercício dos direitos negativos ou individuais; no segundo, o Estado Produtor, trata-se, 

principalmente, de instituir um Poder Executivo capaz de fornecer bens e serviços que 

garantam a satisfação dos direitos sociais por meio de políticas públicas.   

Em sentido aproximado, mas sob a ótica das receitas, SCAFF trabalha, em sua obra, 

com duas modalidades de Estado, segundo o critério da origem de suas receitas, quais 

sejam: (i) Estado Patrimonial, cujas receitas são auferidas da exploração de seu próprio 

patrimônio; (ii) Estado Fiscal, aquele em que as receitas são obtidas da exploração do 

patrimônio alheio, quer dizer, através da arrecadação de parcela dos valores angariados da 

iniciativa privada, seja por meio de tributos, seja através de multas, ambas decorrentes de 

seu poder de império534. Consoante SCAFF, há uma tendência (errônea a seus olhos) na 

literatura de identificar uma evolução histórica que vai do Estado Patrimonial, mais 

arcaico, ao Estado Fiscal, mais moderno. Essa tendência não é compartilhada pelo autor, 

segundo o qual esses tipos puros não existem, havendo antes, predominância de receitas 

patrimoniais ou fiscais, de modo que um Estado predominantemente Fiscal também dispõe 

de receitas patrimoniais, e um Estado predominantemente Patrimonial angaria, outrossim, 

receitas fiscais. Segundo o autor: 

Como visto, esses conceitos de Estado Patrimonial e de Estado Fiscal não 

são conceitos puros, mas interagem entre si, com maior ou menor 

predominância de um sobre o outro. Mesmo no sistema capitalista, em 

que a arrecadação pública é focada no sistema tributário, subsiste um 

âmbito arrecadatório vinculado à exploração patrimonial do Estado que, 

em alguns casos, a despeito de pouco arrecadar, possui importância 

                                                           

534 Ut FERNANDO FACURY SCAFF. Royalties do Petróleo, Minério e Energia: aspectos constitucionais financeiros 

e tributários. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2014. 
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estratégica para o desenvolvimento socioeconômico que merece 

destacada atenção 535. 

A partir de sua abordagem tendemos a identificar (em alguma medida) o Estado 

Fiscal ao Estado Liberal, ao passo que o Estado Patrimonial, em nossa perspectiva, 

relacionamos (sob certos aspectos) ao Estado Social ou, ainda, Estado de Bem-Estar 

Social. Embora essa aproximação não signifique identidade Estado Fiscal-Estado Liberal, 

de um lado, e Estado Patrimonial-Estado Social, de outro, entendemos que o Estado 

Patrimonial em regra é aquele em que o Estado avança em suas funções para além de 

meramente garantir direitos individuais, passando a atuar na economia como agente 

econômico no intuito de fomentar o desenvolvimento nacional naquelas áreas de pouco 

interesse pela iniciativa privada, ou ainda, naquelas áreas consideradas estratégicas.  

O Estado Fiscal, em contrapartida, se provê de receitas apenas por meio da 

arrecadação de parcela da riqueza da iniciativa privada, não assumindo papel ativo na 

economia, i.e., não atuando como agente econômico. SCAFF analisa o caso brasileiro e 

identifica-o a um Estado predominantemente Fiscal, ainda que pretenda tratar, em sua 

obra, como veremos, das receitas patrimoniais no Estado Fiscal. Verifica, ainda, que 

embora de pouca monta, as receitas patrimoniais assumem importância estratégica. Como 

preleciona ele, in verbis: 

O fato de os Estados Fiscais possuírem baixa arrecadação de Receitas 

Patrimoniais, que o exemplo brasileiro atual bem ilustra, não implica 

dizer que eles simplesmente abriram mão dessa fonte de recursos, pois os 

Recursos Naturais Não Renováveis possuem grande importância 

estratégica geopolítica no contexto internacional. Embora tenham 

pequena relevância arrecadatória direta para os cofres públicos nos 

Estados Fiscais, enquanto receitas decorrentes da exploração patrimonial, 

são de imensa importância estratégia para seu desenvolvimento. Tais 

bens constituem a base da independência energética brasileira – uma das 

fundamentais para o país, ao lado da militar e da alimentar. Sendo o 

desenvolvimento brasileiro baseado fundamentalmente em matrizes 

energéticas produzidas no Brasil, a independência nesse aspecto está 

assegurada, devendo haver a formação de reservas que garantam a 

expansão da economia brasileira para as próximas décadas 536. Grifo do 

autor. 

                                                           

535 Ut FERNANDO FACURY SCAFF. Royalties do Petróleo, Minério e Energia: aspectos constitucionais financeiros 

e tributários. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 38. 

536 Ibidem, p. 83.  
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Nesse sentido, SCAFF parece concordar conosco quanto a uma possível 

identificação dos Estados Patrimoniais (senão as rendas patrimoniais, ao menos) a uma 

maior intervenção do Estado no domínio econômico, ainda quando ela se dê 

marginalmente, em um Estado predominantemente Fiscal.  

Ora, de fato, se o Estado brasileiro tem a base de suas receitas na arrecadação do 

patrimônio dos particulares, suas atribuições no âmbito econômico não nos devem deixar 

enganar quanto ao papel que o Estado pretende desempenhar na economia, seja por sua 

atuação direta, por meio de empresas públicas e sociedades de economia mista, seja 

atuando indiretamente sobre os mercados, através de suas agências reguladoras. Dessa 

atuação, particularmente a direta, auferem-se receitas, e a força e a importância da 

PETROBRAS (para não falar de toda a cadeia produtiva envolvida na indústria de 

hidrocarbonetos fomentada pelo Estado) está aí para não nos deixar mentir. O imperativo 

da necessidade de atuação do Estado na economia deita seus fundamentos em dispositivos 

constitucionais, daí nossa doutrina comumente remeter-se a existência de uma Constituição 

Econômica537.  

Desse arrazoado, verificamos que apesar de verdadeira a tese mencionada adrede 

por CAIO TÁCITO, para quem subsiste no país um pêndulo que ora oscila em favor do 

Mercado, ora aproxima-se do Estado – contrariando abordagens como de FUKUYAMA
538 

para quem o mundo tende em direção a uma posição em que o Estado é minimizado em 

favor do Mercado, dentro de uma perspectiva neoliberal –539, a tese de CAIO TÁCITO deve 

ser complementada com o modelo espacial do voto, de DOWNS, que indica que, na medida 

em que o tempo passa, o pêndulo tende a oscilar cada vez menos, mantendo-se em torno do 

centro, por mor do eleitor mediano (median voter), que prefere combinações Estado-

Mercado, a soluções dadas apenas pelo setor público ou pelo setor privado. Nesse mister, 

consoante trabalhei alhures540, embora o Estado seja, em uma miríade de circunstâncias, 

                                                           

537 Ut, verbi gratia, GILBERTO BERCOVICI. Constituição econômica e desenvolvimento. Uma leitura a partir da 

Constituição de 1988. São Paulo, Malheiros, 2005. 

538 Ut FRANCIS FUKUYAMA. O fim da História e o último homem. Rio de Janeiro, Rocco, 1992. 

539 Em sentido inverso, mas em igual medida, e tal qual a perspectiva de FUKUYAMA, a concepção marxista de 

que a história caminha em direção a uma sociedade onde a instituição minimizada é a do mercado, não 

parece, igualmente, ter se mostrado verdadeira. 

540 Ut JOSÉ RAYMUNDO NOVAES CHIAPPIN, CAROLINA LEISTER. Experimento Mental I: A Concepção 

Contratualista Clássica, O Modelo da Tragédia dos Comuns e as Condições de Emergência e Estabilidade da 
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chamado a solucionar problemas cooperativos, podendo retirar-se da situação sempre que o 

problema é equacionado, novos problemas de cooperação sempre hão de surgir, fazendo 

com que o Estado volte a atuar.  

Na medida em que esse é o caso, não subsiste através da história uma tendência de 

minimização do Estado como previra FUKUYAMA. Nem uma tendência de minimização do 

Mercado, como queria MARX. A tendência é, antes, pela combinação cada vez mais 

sofisticada entre Estado e Mercado em novos e variados arranjos institucionais para 

equacionar problemas cooperativos que vão surgindo ao longo da história. Nesse 

particular, nossa análise se avizinha daquela de SCAFF, para quem não subsiste uma 

tendência de substituir o Estado Patrimonial pelo Fiscal. O que outrora foi, o é ainda, e 

vindouramente continuará a ser criado são novos arranjos institucionais entre Estado e 

Mercado construídos para solucionar problemas cooperativos. 

Com base nessa perspectiva, em uma obra recente, MUSACCHIO e LAZZARINI 

abordam novos arranjos Estado – Mercado, apontando para uma substituição da atuação 

direta do Estado no domínio econômico através de empresas públicas e sociedades de 

economia mista, por uma intervenção mais discreta, empreendida através de bancos de 

desenvolvimento que atuam no intuito de apoiar empresas privadas nacionais através de 

investimentos que propiciem a essas competir em ambiente global541. No caso brasileiro, 

consoante MUSACCHIO e LAZZARINI, essa atitude tem sido desempenhada exemplarmente 

pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), através de seu 

braço de participações em empresas privadas (BNDESPAR) seja como acionista 

majoritário, seja como acionista minoritário. Essa nova tendência foi nomeada pelos 

autores como Capitalismo de Estado. Na obra de mesmo nome, os autores explicitam seu 

objeto de trabalho, in verbis: 

Neste livro, estudamos a ascensão dessas novas formas, em que o Estado 

trabalha de mãos dadas com os investidores privados em novos arranjos 

de governança. Definimos capitalismo de Estado como a influência 

                                                                                                                                                                                

Cooperação. Hobbes. In: XI Conferência Anual da ALACDE - Latin American and Caribbean Law and 

Economics Association - Berkeley Program in Law & Economics, Brasilia. eScholarship repository, 2007. E 

também ut CAROLINA LEISTER, JOSÉ RAYMUNDO NOVAES CHIAPPIN. Experimento Mental I: A Concepção 

Contratualista Clássica, O Modelo da Tragédia dos Comuns e as Condições de Emergência e Estabilidade da 

Cooperação. Locke, Rousseau e Kant. In: XI Conferência Anual da ALACDE - Latin American and 

Caribbean Law and Economics Association - Berkeley Program in Law & Economics, eScholarship 

Repository, 2007.  

541 Ut ALDO MUSACCHIO, SÉRGIO G. LAZZARINI. Reinventando o capitalismo de Estado: O Leviatã nos 

Negócios: Brasil e outros países. São Paulo, Portfolio-Penguim, 2015. 
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difusa do governo na economia, seja mediante participação acionária 

minoritária ou majoritária nas empresas, seja por meio do fornecimento 

de crédito subsidiado e/ou de outros privilégios a negócios privados. As 

novas variedades de capitalismo de Estado diferem dos modelos mais 

tradicionais, em que os governos são proprietários e gestores de empresas 

estatais, como extensões da burocracia pública. Denominamos esse 

modelo tradicional Leviatã como empreendedor 542. Grifos dos autores. 

Nessa nova proposta de intervenção estatal no domínio econômico, temos duas 

principais estratégias de atuação do Estado produzindo novos arranjos institucionais 

Estado-Mercado, uma em que o Estado é o acionista controlador, onde as empresas 

controladas pelo governo dispõem de mecanismos de governança diversos daqueles 

adotados nas empresas que pertencem à Administração Pública indireta, e outra em que o 

Estado abre mão do controle, mas mantém participação acionária minoritária ou provê 

empresas privadas de empréstimos e subsídios públicos no intuito de transformá-las em 

campeãs nacionais. Como as empresas do governo listadas em bolsa de valores tendem a 

gerar bom retorno financeiro, apesar de suas decisões serem, no mais das vezes, definidas 

como políticas, da parte dos investidores privados, há uma tendência destes na busca por se 

associar a empresas que têm participação governamental.  

Para alguns críticos, comentam MUSACCHIO E LAZZARINI, o capitalismo de Estado 

representa um obstáculo ao capitalismo de mercado, tornando as empresas privadas 

subsidiadas por capital público concorrentes poderosos perante as demais empresas. Para 

muitos críticos, as empresas estatais são ineficientes por diversas razões, dentre as quais o 

uso social e político dessas empresas e a falta de fiscalização. Para os defensores dessa 

nova forma de capitalismo, o capitalismo de Estado, os investimentos públicos em 

empresas privadas nacionais representam uma forma de o governo realizar política 

industrial, fomentando setores que não se desenvolveriam adequadamente tão somente 

através das forças de mercado, notadamente aqueles setores produtores de externalidades 

positivas, albergando-os das falhas de mercado. 

Alguns autores veem o capitalismo de Estado como uma reação preocupante à crise 

econômica de 2008, para outros, como comentam MUSACCHIO E LAZZARINI, esses novos 

arranjos de governança Estado-Mercado fomentados no cerne do capitalismo de Estado são 

anteriores e já vinham se desenvolvendo antes da crise de 2008. Segundo os autores, o 

                                                           

542 Ut ALDO MUSACCHIO, SÉRGIO G. LAZZARINI. Reinventando o capitalismo de Estado: O Leviatã nos 

Negócios: Brasil e outros países. São Paulo, Portfolio-Penguim, 2015, p. 10. 
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capitalismo de Estado existia previamente e atingiu seu ápice na década de 70, quando 

várias empresas europeias e de países em desenvolvimento foram estatizadas. Por volta de 

1980 a (suposta, embora em alguns casos verdadeira) falta de eficiência encontrada nas 

estatais levou ao retorno do pêndulo, surgindo um movimento em favor de sua 

privatização. Inobstante, esse movimento de privatização envolvia uma série de custos 

políticos, de modo que a onda privatizante foi atenuada, mantendo-se os governos 

presentes na economia ainda em grande medida, embora de forma mais atenuada que na 

década anterior. Nesse período, a atuação direta na economia via empresas públicas foi 

substituída pela atuação indireta do Estado, por meio de sua função reguladora sobre os 

mercados através das agências reguladoras. 

Essa perspectiva, igualmente, parece vir sendo substituída por aquela apresentada 

por MUSACCHIO e LAZZARINI. Na proposta desses autores, o capitalismo de Estado tem 

sido ampliado para abarcar essas novas intervenções em que o Estado figura como 

acionista majoritário ou minoritário de empresas privadas. Segundo MUSACCHIO e 

LAZZARINI, na forma de acionista majoritário, quando o Estado mantém o controle do 

empreendimento público, mas abre seu capital em Bolsa de Valores, temos uma forma de 

privatização parcial. Nessa modalidade, o arranjo de governança inclui autonomia 

financeira relativa, gestão profissional e conselhos de administração com alguns 

conselheiros independentes, além das auditorias serem feitas de forma independente. Em 

alguns casos, o controle estatal é efetuado por meio de holdings, na forma de estruturas 

estatais piramidais. Na modalidade em que o Estado é o acionista minoritário de empresas 

privadas, o arranjo de governança é mais nuançado e toda a gerencia empresarial é feita 

por gestores privados, sofrendo um menor número de problemas de ineficiência 

comumente presentes nas estatais.  

Nesse arranjo, segundo MUSACCHIO E LAZZARINI, também podem ser usadas 

holdings para manter ações minoritárias em várias empresas privadas de interesse do 

governo, podendo também o governo fazer uso de outras formas de subsídios, como o uso 

de bancos de investimento, fundos soberanos, fundos de pensão e seguradora, emprestando 

para essas empresas. No Brasil os autores citam o caso da JBS, que recebeu investimentos 

do BNDES. MUSACCHIO E LAZZARINI sustentam que a excessiva intervenção política sofre 

temperamentos nesses novos arranjos de governança do Capitalismo de Estado, embora 

eles não deixem de existir. Os efeitos dessa intervenção podem ser amenizados, segundo os 

autores, através de mecanismos de proteção aos direitos dos investidores, bem como do 
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provimento de proteções legais e regulatórias que venham a evitar excessiva interferência 

discricionária do governo nessas empresas. O uso dos bancos estatais de desenvolvimento, 

para que se torne efetivo, deve ser feito concedendo-lhes relativa autonomia, provendo 

crédito de longo prazo para promover a industrialização e financiar projetos de 

infraestrutura.   

Para aprofundar suas análises, MUSACCHIO E LAZZARINI usam o Brasil como estudo 

de caso, seja porque no país há controle estatal de grande número de empresas que atuam 

no mercado explorando atividade econômica, seja porque são encontrados no país as duas 

modalidades de arranjos de governança Estado-Mercado trabalhados pelos autores, como 

acionista majoritário ou minoritário. No Brasil, na modalidade em que o Estado atua como 

acionista controlador, os arranjos de governança corporativa, afirmam os autores, foram 

amplamente modificados relativamente aqueles vigentes nas empresas estatais entre as 

décadas de 70 e 80. Como acionista minoritário, o Brasil dispõe do exemplo de operação o 

BNDES como estudo de caso, notadamente através da atuação do BNDESPAR.  

A proposta desenvolvida pelos autores se baseia, segundo eles, em três argumentos, 

quais sejam eles, (i) que os governos aprenderam que é necessário construir regimes de 

propriedade e governança mais sustentáveis para as estatais; (ii) que existe uma miríade de 

arranjos de governança corporativa envolvendo combinações Estado-Mercado que 

impedem conclusões apressadas no sentido de que esses novos esquemas são bons ou 

maus, podendo, inobstante, se afirmar que essas novas formas resultam de um aprendizado 

do governo em relação aos esquemas tradicionais de propriedade estatal; (iii) que esses 

novos arranjos de governança corporativa Estado-Mercado podem ser mais ou menos 

eficientes em razão de uma série de condições que os autores pretendem apresentar em sua 

obra. Sua argumentação considera ainda que na modalidade em que o Estado é o acionista 

majoritário, devem ser criados mecanismos para evitar abusos da parte desses que venham 

acabar criando, no arranjo governamental dessas empresas, os mesmos vícios encontrados 

nas vetustas estatais. Em se tratando da modalidade em que o Estado é proprietário 

minoritário de empresas privadas, os autores são mais críticos, sustentando que os 

governos devem manter investimentos nessa modalidade apenas no caso de empresas com 
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projetos complexos, que sejam arriscados ou muito difícil de ser financiados por 

intermediários financeiros privados 543.  

Verifica-se, desse apanhado de reflexões, o papel que o Estado tem desempenhado 

em vários setores da economia através de sua intervenção. Em particular no caso brasileiro, 

importante salientar que o Estado tem frequentemente se adiantado à iniciativa privada, 

fomentado a criação e desenvolvimento de vários setores de mercado, como vimos ser o 

caso do desenvolvimento de várias das fontes que compõem hodiernamente a matriz 

energética brasileira (e.g., indústria de hidrocarbonetos e sucroalcooleira), setor de 

importância estratégica nacional e indústria chave no fomento de toda a demais indústria 

brasileira.  

Inobstante, ut supra dixit, a intervenção do Estado no domínio econômico, donde se 

entrevê uma série de combinações Estado-Mercado, adquire, ao longo do tempo, 

complexidade e aperfeiçoamento refinando-se a cada dia, adotando modalidades 

específicas para solucionar problemas diversos e cada vez mais sofisticados. Nesse sentido, 

o pêndulo envolvendo o movimento que ora tende a sobrepesar o papel do Estado, ora o do 

Mercado, continua oscilando, mas seu movimento é cada vez mais suave, menos vigoroso, 

variando menos entre essas duas instituições. Antes, como temos visto aqui, esse 

movimento é empreendido cada vez mais no sentido de produzir e proliferar uma miríade 

de combinações e arranjos específicos entre essas duas instituições, Estado e Mercado, no 

intuito de equacionar problemas cooperativos diversos. No setor energético, em sentido 

lato, e na indústria de hidrocarbonetos, em particular, faz-se necessário promover a 

combinação entre essas instituições com o viso de fomentar o desenvolvimento do setor 

energético e de hidrocarbonetos. É o que trataremos na seção superveniente. 

 

6 Segurança Energética Como Paradigma Para Os Regimes 
Regulatórios da IPGN 

 A defesa do petróleo como recurso estratégico tem sido empreendida por muitos 

teóricos na literatura das relações internacionais. No ambiente jurídico, essa proposta tem 

sido defendida por, entre outros, BERCOVICI, que se escora no pensamento produzido no 

                                                           

543 Ut ALDO MUSACCHIO, SÉRGIO G. LAZZARINI. Reinventando o capitalismo de Estado: O Leviatã nos 

Negócios: Brasil e outros países. São Paulo, Portfolio-Penguim, 2015, p. 28.  
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âmbito da Comisión Económica para América Latina (doravante CEPAL) em defesa de 

seu posicionamento. Em aperta síntese, a CEPAL sustenta que o sistema econômico 

internacional se subdivide em dois grandes blocos, o centro, formado pelos países 

desenvolvidos, e a periferia, a qual pertencem os países em desenvolvimento ou 

subdesenvolvidos. As relações entre esses blocos se dão no sentido de que os últimos 

proveem os primeiros com produtos primários, ao passo que os primeiros comercializam 

produtos manufaturados.  

 Dessa interação surge o fenômeno nomeado deterioração dos termos de troca, uma 

vez que os produtos primários custam muito menos do que os manufaturados sendo 

produzida uma transferência de riqueza, da periferia em direção ao centro544. Para superar 

seu subdesenvolvimento, a CEPAL, que se caracteriza como uma abordagem 

desenvolvimentista, defende, para os países da periferia, a implementação de políticas de 

industrialização em substituição às importações, posicionamento diverso da superada 

abordagem das vantagens comparativas defendida por DAVID RICARDO, para quem os 

países deveriam produzir os bens nos quais fossem relativamente mais eficientes que os 

demais países.  

 Por esta teoria, os países da periferia deveriam exportar bens primários, ao passo 

que os países de centro se especializariam em produzir bens manufaturados. Se admitida, 

não haveria a possibilidade de superação, pelos países da periferia, de seu 

desenvolvimento, visto que sua riqueza seria transferida, no longo prazo, para os países de 

centro. Para reverter esse efeito, então, é que a CEPAL defende, para os países da periferia, 

o fomento à industrialização. O processo de industrialização, na perspectiva da CEPAL 

coloca o Estado na linha de frente para capitanear políticas de industrialização. Consoante 

BERCOVICI, in verbis: 

O fato de o Estado estar envolvido no processo de transformação 

econômica significa que também está inserido no processo de 

acumulação de capital. O poder estatal assume a tarefa de criar riqueza e 

gerar novas capacidades produtivas além de estar diretamente envolvido 

nos conflitos sobre distribuição e bem-estar. A centralidade do Estado no 

processo de acumulação de capital no Brasil é incontestável, buscando 

expandir as forças produtivas e assegurar que as forças do mercado se 

estruturem da melhor forma possível. No caso brasileiro, as suas funções, 

antes limitadas à preservação do sistema econômico, atuando como 

                                                           

544 Ut GILBERTO BERCOVICI. O Estado Desenvolvimentista e seus Impasses: uma análise do caso brasileiro. 

Boletim de Ciências Económicas, v. 47, 2005. 
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regulador da produção e protegendo setores ameaçados por desajustes ou 

crises, são constantemente ampliadas para dinamizar e orientar a 

expansão e diversificação das forças produtivas, incentivando e 

realizando diretamente a criação de riqueza, transformando as estruturas 

econômicas e sociais do país 545. 

 Esta política foi levada adiante maiormente durante a ERA VARGAS, tendo sido 

intentada mais adiante no governo DILMA ROUSSEFF
546. Se para os países 

subdesenvolvidos o Estado deve deter posição fundamental para angariar o 

desenvolvimento, impedindo a pura e simples adoção das forças de mercado para ensejá-

lo, dar-se-ia o mesmo para o caso específico da indústria do petróleo. BERCOVICI faz crer 

que não, ou talvez melhor: consoante o autor, para esse setor, o papel do Estado se faz 

ainda mais importante do que em outros setores, e afirma mais, que para o setor de 

hidrocarbonetos não há como, em nenhuma circunstância, deixar atuar exclusivamente as 

forças de mercado547. 

 O autor apresenta suas razões. Primeiramente, porque as rendas auferidas da 

exploração do petróleo precisam ter vazão controlada sob pena de serem dissipadas 

rapidamente. E explica: um Estado rico em petróleo, cuja maior fonte de renda são aquelas 

auferidas de sua extração, (aparentemente) não precisa(ria) se preocupar em fortalecer sua 

economia, visto que sua fonte de receita não provém da pujança de sua economia, mas 

antes, da extração e exportação daquele bem. Referidos Estados, nomeados Estados 

rentistas porque sobrevivem da renda do petróleo, (em princípio) não precisa(ri)m investir 

recursos em sua economia doméstica produtiva, em sua agricultura, indústria, comércio, 

serviços. BERCOVICI comenta, in verbis: “O fortalecimento da economia nacional não se 

reflete nos ganhos do Estado, ou um simples “luxo” que, se desejar, o Estado pode comprar 

com as rendas obtidas do setor exportador de minérios”. 548 

                                                           

545 Ut GILBERTO BERCOVICI. Direito Econômico do Petróleo e dos Recursos Minerais. São Paulo, Quartier Latin, 

2011, p. 25. 

546 Acreditamos que enquanto o governo anterior ao de DILMA ROUSSEFF, o governo LULA, procurou estimular a 

demanda, criando mecanismos de crédito para que as classes mais baixas pudessem entrar no mercado, a 

presidenta DILMA, no intuito de evitar a inflação que decorreria de uma excessiva demanda por essas classes, 

empreendeu uma política de estímulo à oferta através dos Programas de Aceleração do Crescimento (PAC) 

organizado por ela ainda como ministra no governo LULA. 

547 O peso do papel do Estado no setor petrolífero também é abordado em JOSÉ FANTINE, CARLOS FEU ALVIM. O 

petróleo e gás: o papel do Estado. Economia & Energia. Ano XII, nº 68, jun.-jul. 2008. Disponível em: 

http://ecen.com/eee68/eee68p/petroleo_estado.htm. Acesso em: 31 ago. 2016.  

548 Ut GILBERTO BERCOVICI. Direito Econômico do Petróleo e dos Recursos Minerais. São Paulo, Quartier Latin, 

2011, p. 31. 

http://ecen.com/eee68/eee68p/petroleo_estado.htm
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 Segundo o autor, essa característica do setor petrolífero é chamada na literatura de 

despotismo do petróleo, que aponta para a independência desse setor relativamente ao 

restante da economia de um país. Desta forma, as rendas auferidas do setor de petróleo até 

podem dar ensejo a oportunidades. Mas podem, igualmente, trazer sérios riscos à economia 

nacional, dentre os quais, uma segunda razão aventada por BERCOVICI para evitar deixar 

esse setor ao sabor das leis de mercado, qual seja ela, a maldição dos recursos, que alude 

ao fato de que os países dotados de recursos naturais em regra apresentam um desempenho 

econômico inferior ao de outros países, carentes desses recursos. As explicações para tanto 

são, primus, o fato desses recursos não precisarem ser produzidos, sendo apenas extraídos 

da natureza, secundus, o fato desses recursos serem finitos, portanto, passíveis de se 

exaurirem, daí o Estado não dispor de uma renda permanente, apenas temporária, tertius, a 

volatilidade no preço desses recursos, que impede um maior planejamento econômico de 

longo prazo, vindo inclusive, segundo BERCOVICI, a prejudicar outros setores da economia, 

que acabam consumindo as rendas do petróleo para equacionar as crises econômicas 

produzidas em função da volatilidade de seus preços.  

 Essas razões indicam, pois, consoante BERCOVICI, a necessidade de que um Estado 

rico em recursos naturais (particularmente os exauríveis) planeje, de maneira centralizada, 

sua economia, visto que são interdependentes as decisões de política econômica e o seu 

setor exportador, evitando, verbi gratia, a chamada doença holandesa (dutch disease), que 

é o efeito deletério produzido na indústria local – adveniente da valorização cambial 

produzida pelo afluxo das rendas do petróleo (e de outros recursos minerais) –, de um país 

rico nesses recursos. Isso porque a valorização cambial torna sua moeda mais cara, 

prejudicando a competitividade de sua indústria relativamente à indústria de outros países, 

que, por sua vez, leva essa país à desindustrialização. Esse efeito é explicado ainda, 

segundo o autor pela atração do capital para a indústria extrativa daquele recurso no qual 

ela é rica, em detrimento do restante setor industrial daquele país (resource movement 

effect), e, também, pelo aumento da demanda, visto que sua população dispõe de renda 

para gastar, gerando inflação sem o correspondente aumento da oferta dos demais produtos 

(spending effect).  

 Inobstante, BERCOVICI adverte que na literatura afim, a desindustrialização não é 

um efeito automático da exploração das rendas do petróleo e recursos minerais. Ao 

contrário, essas rendas podem ser uma benção ou uma maldição, a depender do uso que é 

feito delas: caso haja um planejamento estratégico de longo prazo por parte do Estado no 
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sentido de destinar esses recursos para o investimento, em vez do consumo, esse efeito não 

há de se produzir. Ainda, para evitar esse efeito, o Estado deve adotar uma política cambial 

e de balança de pagamentos, não podendo deixar a taxa de câmbio variar ao sabor do 

mercado, devendo antes administrá-la o Estado para evitar a sobrevalorização de sua 

moeda através da imputação de uma maior tributação sobre o setor exportador e sobre as 

rendas desses recursos naturais exauríveis.  

 Desta forma, um Estado cuja receita principal seja a proveniente do setor mineral 

(petróleo incluso), deve tomar maior cuidado do que um Estado pobre nesses recursos, 

porque, segundo BERCOVICI, esse setor tende a produzir desorganização nos demais setores 

econômicos do país. Uma tentativa de evitar todos esses problemas por parte dos países 

produtores de petróleo foi objetivada no âmbito da OPEP. Consoante BERCOVICI, in 

verbis: 

O petróleo pode ser uma benção, e não uma maldição, mas, para tanto, 

não pode ser deixado às forças de mercado. O país precisa planejar como 

utilizar as novas fontes de renda, particularmente a renda externa 

adicional, para que a descoberta de petróleo não impeça ou destrua sua 

industrialização e gere o desemprego. Isto não ocorrerá como resultado 

automático das forças de mercado, mas apenas com planejamento e 

atuação deliberada do Estado.549 

 A despeito da produção de uma série de documentos legais no âmbito do direito 

econômico internacional como forma de garantir a soberania dos países sobre seus recursos 

naturais, os choques do petróleo levaram ao fortalecimento da doutrina monetarista e 

liberal, que pregam a diminuição do papel e das dimensões estatais, esquecendo-se de que 

nos países exportadores de minérios, ut supra dixit, o Estado, enquanto agente econômico, 

deve ser fortalecido, não minimizado. Dentro dessa perspectiva, e em função da 

preocupação dos países do centro com o suprimento desses recursos naturais exauríveis, 

tem sido adotada a perspectiva de que o setor energético deverá fluir ao sabor das leis de 

mercado, não dispondo esse setor de um papel especial ou estratégico relativamente aos 

demais setores, constituindo-se esses recursos em meras commodities, não em recursos 

estratégicos. Segundo BERCOVICI essa abordagem acarreta, in verbis: 

                                                           

549 Ut GILBERTO BERCOVICI. Direito Econômico do Petróleo e dos Recursos Minerais. São Paulo, Quartier Latin, 

2011, p. 32.  
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Ao equiparar o petróleo a uma commodity, cujos preços são fixados pelo 

mercado internacional, a lógica de um planejamento estratégico para 

garantir o abastecimento futuro perde seu sentido 550. 

 E continua, sem se deixar enganar: 

Na realidade, o petróleo mantém a sua especificidade completamente, que 

não permite que seja assimilado a uma commodity. O petróleo continua 

sendo uma “strategic commodity”, pois é vital para a economia moderna 

e é produzido, em sua maior parte, em regiões politicamente instáveis. 

Sua aquisição, produção e distribuição é decidida em termos políticos e 

militares, não de mercado. Não se pode esquecer dessa dimensão política 

e estratégica do petróleo, pois ela (assim como a da energia, em geral) 

surge das prioridades dos governos, não dos mercados 551. 

 Em razão dessa sua importância estratégica, que a pauta internacional tem como 

uma de suas principais agendas aquela relativa à segurança energética, comenta o autor. 

Como comenta ele, a partir da literatura afim, a escassez do petróleo seria a principal causa 

de conflitos de âmbito internacional, consoante com a tese de KLARE
552. E suas razões são 

claras, verbi gratia, a importância adquirida pelo petróleo na economia mundial, além de 

ser o maior negócio multinacional do globo e o bem mais negociado no mundo. Daí a 

importância do Estado na definição da política de exploração do petróleo e dos demais 

recursos minerais, não podendo deixar o setor de hidrocarbonetos ao sabor das regras de 

mercado.  

 Desse arrazoado, verificamos o peso do papel do Estado relativamente à IPGN, não 

podendo este setor ser deixado ao encargo exclusivo do Mercado, devendo antes, serem 

conjugados os esforços dessas duas instituições, Estado e Mercado, para melhor promover 

seu desenvolvimento (desse setor). Mas pugnamos ainda mais: defendemos a necessidade 

de arranjos institucionais Estado-Mercado sobre setores da economia diretamente 

alavancados pela IPGN, quais sejam eles, a indústria e a inovação tecnológica. Nossa 

abordagem nesse ponto se socorre da tese de MAZZUCATO, que diverge da literatura da 

área, para quem cabe ao Mercado realizar as atividades de P&D, restando ao Estado a 

função ancilar de produzir pesquisa básica. Nas próximas páginas trataremos de indicar 

como essa percepção é falsa: (i) na seção VII, a seguir, trataremos da importância do 

Estado como catalizador da inovação tecnológica no país, consoante tese desenvolvida por 

                                                           

550 Ibidem, p. 50.  

551 Idem-ibidem, 2011. 
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MAZZUCATO; e, então (ii) na seção VIII, abordaremos o papel exercido pelo Estado, 

através da PETROBRAS, no fomento à inovação tecnológica, e, ipso facto, à política 

industrial brasileira. 

 

7 Estado Empreendedor: A Inovação como Política de Estado 

A obra de MAZZUCATO tem por propósito deitar por terra o errôneo dogma 

proveniente da doutrina neoliberal segundo o qual é o Mercado que quase exclusivamente 

se constitui na instituição que fomenta a inovação tecnológica, ao passo que o Estado a 

trava553. O posicionamento da autora, diverso daquele advogado pelo neoliberalismo, é o 

de que toda inovação tecnológica relevante (e não meramente incremental) tem por trás o 

financiamento paciente e comprometido, de longo prazo feito pelo Estado. No contrapé, o 

Mercado tende a financiar meramente a inovação incremental, menos relevante, e com 

possibilidade de retorno de investimentos no curto prazo. Para defender seu 

posicionamento, sua obra é recheada de exemplos, dentre os quais a criação da internet, do 

Vale do Silício, das inovações da Apple, de novos medicamentos farmacêuticos, além do 

desenvolvimento da tecnologia verde.  

Na mesma toada caminha a análise empreendida por EVANS acerca do papel do 

Estado no desenvolvimento econômico de um país. Para caracterizar o Estado 

Desenvolvimentista, o autor apresenta três espécimes que acredita representar bem o 

modelo, a saber, o Japão, a Coréia e Taiwan554. Através dos três casos o autor pretende 

demonstrar como deve operar um Estado no sentido de promover desenvolvimento: manter 

relativa autonomia frente ao interesse privado no intuito de evitar o rent-seeking (caçadores 

de renda, ou, nos termos do autor, orientação para a renda), ou seja, a apropriação das 

rendas públicas pela iniciativa privada, engendrando a substituição da atividade produtiva 

pela improdutiva, mas, no contrapé, estabelecer uma rede de cooperação com a iniciativa 

privada, de modo a alavancar a industrialização e o desenvolvimento do país. 

                                                                                                                                                                                

552 Ut MICHAEL T. KLARE. Resource Wars: the new landscap of global conflict. New York, Owl Books, 2002. 

553 Ut MARIANA MAZZUCATO. O estado empreendedor: desmascarando o mito do setor público versus o setor 

privado. São Paulo, Portfolio-Penguin, 2014. 

554 Consoante PETER EVANS. O Estado como problema e solução. Lua Nova: revista de cultura e política, nº 28-

29, 1993, p. 107-157. 
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No modelo japonês temos um exemplo claro de Estado Desenvolvimentista. Ali o 

Estado atuou no direcionamento dos investimentos da iniciativa privada, bem como 

oferecia crédito ao setor privado em substituição ao mercado de capitais, ainda insipiente, 

através do Banco de Desenvolvimento japonês. Do ponto de vista da formação de sua 

burocracia, os melhores cérebros foram angariados para o setor público e são dotados de 

um status especial na sociedade. Mas a burocracia japonesa não se resume ao modelo 

formal weberiano, sendo fortalecido pelos laços formados entre os alunos das 

universidades de elite, que posteriormente alçam aos postos públicos. A vinculação entre o 

setor público e a iniciativa privada, consoante EVANS, é empreendida através da vinculação 

entre o Ministério do Comércio Internacional e da Indústria com os conglomerados 

industriais. 

O modelo coreano, por sua vez, apresenta uma burocracia semelhante à japonesa, 

sendo constituída meritocraticamente a partir das universidades de elite e o ingresso no 

serviço público depende maiormente de aprovação em concurso público. O governo 

aproveitou e criou laços com grandes conglomerados da iniciativa privada (chaebol), 

fornecendo-lhes capital no intuito de fomentar o desenvolvimento econômico do país. O 

modelo de Taiwan, por sua vez, o Estado ofereceu capital para que a iniciativa privada 

enfrentasse investimentos de risco e a concorrência internacional, além de criar 

empreendimentos estatais. O Estado criou o Conselho de Planejamento e Desenvolvimento 

Econômico como um órgão de planejamento econômico.  

No mesmo sentido, em Taiwan sua burocracia foi construída sobre a meritocracia. 

Inobstante, em Taiwan, por mor da desconfiança relativamente à iniciativa privada, foi 

criada uma rede de empresas estatais, que contrariando a lógica de tais empresas, é 

eficiente e lucrativa, conduzindo o desenvolvimento industrial do país, embora o setor 

privado permaneça alheio ao planejamento econômico em Taiwan. Através desses 

modelos, EVANS apresenta as características centrais dos Estados Desenvolvimentistas, in 

verbis: 

As características estruturais salientes do Estado desenvolvimentista 

devem agora ser esclarecidas. A competência corporativa confere a eles a 

capacidade de resistir a incursões promovidas pela “mão invisível” da 

maximização individual por burocratas; internamente, predominam 

características weberianas. Altamente seletivos, o recrutamento 

meritocrático e as recompensas de carreiras de longo prazo criam 

compromisso e um sentimento de coerência corporativa. Os Estados 

desenvolvimentistas têm se beneficiado de extraordinárias capacidades 
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administrativas, mas também restringem suas intervenções às 

necessidades estratégicas de um projeto transformador, utilizando seu 

poder para seletivamente impor forças de mercado 555. 

Embora identifique os três países asiáticos com o modelo de Estado 

Desenvolvimentista, EVANS não deixa de considerar o caso brasileiro, tratando-o como um 

caso intermediário, ou seja, que não conseguiu desenvolver plenamente o modelo 

desenvolvimentista, mas obteve algum sucesso em sua implementação. Nesse particular, 

interessa-nos aqui o papel atribuído pelo autor à PETROBRAS no intuito de fomentar o 

desenvolvimento da indústria petroquímica. Além da autonomia e coerência imputada por 

ele à PETROBRAS, EVANS comenta a capacidade da empresa em estabelecer laços com a 

iniciativa privada, fomentando todo o setor de hidrocarbonetos, que, ut supra dixit, 

responde hodiernamente por aproximadamente 13% do PIB brasileiro. 

Enquanto EVANS trata dos elementos necessários à formação de um Estado 

Desenvolvimentista, MAZZUCATO trabalha o papel do Estado Desenvolvimentista (em suas 

palavras Estado Empreendedor) no fomento à inovação tecnológica. Precipuamente, 

MAZZUCATO defende que o Estado detém um papel empreendedor na sociedade, e ainda 

que essa não se constitua sua principal função, suas dimensões mais avantajadas (do 

Estado) justificam-se em razão de operar, no âmbito econômico, como algo mais do que 

apenas um mecanismo para a correção das falhas de mercado. Na seara da inovação 

tecnológica, o Estado não se atém a criar incentivos para a inovação a ser empreendida 

pelo setor privado, mas antes, assume como seu o objetivo de fomentar a economia do 

conhecimento, avançando não apenas na pesquisa básica, como afirma a autora juntamente 

com boa parte da literatura da área, mais amplia seu escopo de atuação incluindo até 

mesmo a fase de criação de novos mercados. Quanto ao papel empreendedor do Estado, 

sua importância decorre principalmente em função de sua capacidade de assumir os riscos 

e a incerteza relativos à inovação. Sua perspectiva, sob certos aspectos, assemelha-se 

aquela defendida por SCHUMPETER, segundo o qual, a estrutura de mercado de monopólio 

competitivo figura sendo mais adequada no fomento da pesquisa e inovação, justamente 

porque essa exige instituições mais portentosas, com maior capacidade de investimento, 

em razão das incertezas ínsitas à P&D556. 

                                                           

555 Ut PETER EVANS. O Estado como problema e solução. Lua Nova: revista de cultura e política, nº 28-29, 

1993, p. 135.  

556 Ut JOSEPH ALOIS SCHUMPETER. Capitalismo, socialismo e democracia. Rio de Janeiro, Zahar, 1984. 
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A atividade de inovação, segundo MAZZUCATO, é cara, além de estar cercada de 

riscos e, principalmente, incertezas, o que faz com que a análise de mercado custo-

benefício impeça seu desenvolvimento pelo setor privado557. São muitas vezes 

investimentos a fundo perdido, de modo que seus custos não são compensados por 

benefícios de curto prazo. Por essa razão, o Mercado atua apenas inovando de maneira 

incremental, não assumindo a dianteira na criação de inovações realmente revolucionárias, 

aí residindo a atuação estatal. Nas palavras da autora, in verbis: 

Tais investimentos radicais – que embutiam uma grande incerteza – não 

aconteceram graças a investidores capitalistas ou “gênios de fundo de 

quintal”. Foi a mão visível do Estado que fez essas inovações 

acontecerem. Inovações que não teriam ocorrido se ficássemos esperando 

que o “mercado” e o setor comercial fizessem isso sozinhos – ou que o 

governo simplesmente ficasse de lado e fornecesse o básico 558. 

Segundo a perspectiva neoliberal e o mainstream econômico, afirma MAZZUCATO, 

o Estado restringiria sua atuação em âmbito econômico somente quando subsistirem falhas 

de mercado, dentre as quais, externalidades, oferta de bens públicos559, etc., enfim, quando 

o retorno social superar o retorno privado. Para a autora, inobstante, o maior aporte de 

recursos em pesquisa e desenvolvimento (doravante P&D) por parte do Estado não pode 

ser explicado pelas falhas de mercado. O papel proativo do Estado na produção de 

inovação decorre, diversamente, e segundo suas palavras, da ideia de missão e visão de 

longo prazo, no intuito de assumir os riscos que as empresas privadas não querem assumir, 

além de reduzir os riscos para o empreendimento privado. Realiza esse papel por meio de 

suas agências reguladoras (Estados Unidos) e seus bancos de desenvolvimento (Brasil, 

China), nesse último caso não apenas ofertando financiamento contracíclico, mas 

direcionando tais financiamentos para setores plenos de incerteza e onde o 

empreendimento privado teme atuar560.  

                                                           

557 Sob certos aspectos, EVANS afirma o mesmo ao dizer que os mercados para além da eficiência alocativa, não 

são capazes de promover mudanças estruturais (ut PETER EVANS. Análise do Estado no mundo neoliberal: 

uma abordagem institucional comparativa. Revista de Economia Contemporânea, vol. 4, 1998, p. 127-163. 

558 Ut MARIANA MAZZUCATO. O estado empreendedor: desmascarando o mito do setor público versus o setor 

privado. São Paulo, Portfolio-Penguin, 2014, p. 26. 

559 Bens públicos em sentido econômico. 

560 Veremos que, no Brasil, esse papel é desempenhado, igualmente, por três grandes instituições governamentais 

que se prestam à produção de pesquisa aplicada: (i) a primeira delas, que nos é de fundamental interesse, é a 

PETROBRAS e os centros de pesquisa criados em seu interior e no seu entorno com vistas a viabilizar a 

exploração de jazidas em águas profundas e ultraprofundas; (ii) o segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa 
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Consoante MAZZUCATO, para realizar essas atividades, o Estado deve assumir uma 

liderança proativa, desvinculando-se de grupos com interesses privados que não trazem 

retornos sociais, e associando-se, em contrapartida, aos grupos produtivos, com os quais 

possa criar parcerias capazes de engendrar eficiência e crescimento. Essa liderança 

somente pode ser obtida por Estados que não atuam timidamente na correção das falhas de 

mercado, mas antes, por Estados confiantes de sua missão – que em vez de serem 

seduzidos pela proposta de redução de sua carga tributária com vistas à atração de 

empresas privadas para seu território, verbi gratia, caso da guerra fiscal no Brasil –, 

planejam e financiam setores da economia em que se encontram novas oportunidades 

tecnológicas, e aptos a produzirem novos mercados. Em sua abordagem o Estado não 

apenas reúne investimentos para essas novas áreas, mas, ainda mais, adianta os caminhos 

que devem ser seguidos pela iniciativa privada. MAZZUCATO comenta, in verbis: 

Em vez de analisar o papel ativo do Estado através de sua correção das 

“falhas do mercado” [...], faz-se necessário construir uma teoria do papel 

do Estado na formação e criação de mercados – mais alinhada com a obra 

de Karl Polanyi [...] que destacou como o “mercado” capitalista foi desde 

o início fortemente moldado pelas ações do Estado 561. Grifos da autora. 

MAZZUCATO substitui a visão negativa de atuação do Estado, como mecanismo 

corretor das falhas de mercado, pela visão positiva do Estado como empreendedor, com 

atuação proativa em prol do avanço tecnológico e do crescimento econômico. Em regra, 

quando aborda a temática da inovação tecnológica, o papel do Mercado tende a ser 

superdimensionado pelas teorias, ao passo que o do Estado fica subdimensionado, 

constituindo-se esse dogma naquele que a autora pretende derrubar. De fato, as teorias que 

subestimam o papel do Estado tendem a assumir que, ao menos no âmbito da pesquisa 

básica, o Estado assume relevante função. Inobstante, essa função se encerra nessa 

pesquisa básica, sendo justificada, inclusive, pela visão negativa da atuação do Estado, que 

sustenta que esses investimentos exigem um alongado horizonte de tempo para engendrar 

                                                                                                                                                                                

Agropecuária (doravante EMBRAPA), que tem como desafio, segundos suas próprias palavras, construir um 

modelo de agricultura e pecuária tropical genuinamente brasileiro, superando as barreiras que limitavam a 

produção de alimentos, fibras e energia no nosso País (ut https://www.embrapa.br/quem-somos); (iii) o 

Instituto Tecnológico de Aeronáutica (doravante ITA), que não apenas fornece mão de obra capacitada para a 

Empresa Brasileira de Aeronaves S.A. (EMBRAER), antes também empresa estatal, mas privatizada em 

1994, mas promove, em parceria com ela, uma série de projetos de pesquisa que levaram a empresa a se 

tornar uma das maiores empresas aeroespaciais do mundo e terceira maior fabricante mundial de jatos 

comerciais. 

561 Ut MARIANA MAZZUCATO. O estado empreendedor: desmascarando o mito do setor público versus o setor 

privado. São Paulo, Portfolio-Penguin, 2014, p. 33. 

https://www.embrapa.br/quem-somos
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retorno, e, ainda, que o retorno dos investimentos envolve a produção de bens públicos562, 

que não são passíveis de apropriação pelo setor privado. Para a autora, o Estado não atua 

unicamente na pesquisa básica, antes é capaz de criar novos produtos e os mercados 

correspondentes563. O Estado não somente incentiva ou estabiliza, mas fomenta o 

crescimento econômico através dessa atuação proativa, que não meramente reduz o risco 

para a iniciativa privada, mas assume o risco no processo de avanço tecnológico. 

SCHUMPETER, em sua teoria da inovação tecnológica, assemelha-se à abordagem de 

THOMAS KUHN para a história da ciência: assim como o primeiro vê o empreendedorismo 

como forma de destruição criativa, enterrando as inovações meramente incrementais e 

substituindo-as por outras revolucionárias, o segundo toma a substituição de paradigmas na 

ciência como um ciclo de ciência revolucionária, que substitui as melhorias produzidas no 

ciclo da ciência normal por transformações revolucionárias de paradigmas. Nesses 

períodos de produção de inovações revolucionárias, tais mudanças relacionadas ao 

empreendedorismo não implicam apenas em ambientes de risco, mas em situações de 

extrema incerteza, o primeiro representando uma distribuição conhecida de probabilidades 

entre diferentes estados de mundos (risco), o segundo no qual não há qualquer informação 

sobre a distribuição de probabilidades (incerteza). Essas situações ocorrem porque os 

investimentos em inovação tecnológica nem sempre produzem como resultado a criação de 

novos produtos e novos mercados. Muitas dessas pesquisas fracassam sem produzir 

produto comercializável ou criar novos mercado, como ocorre, in casu, na busca pela 

descoberta de novos compostos na indústria farmacêutica.  

No caso dos investimentos em pesquisa básica, em razão do alto grau de incerteza 

relativo aos retornos desses investimentos e da dificuldade de auferi-los no curto prazo, 

essa pesquisa tende a ser subofertada pelo Mercado. Necessária, pois, a atuação do Estado 

para ofertar esse bem público564, a pesquisa básica, preferindo o Mercado produzir 

pesquisa aplicada, de retornos mais imediatos e certos. Essa abordagem explicada pela 

teoria das falhas de mercado é substituída por MAZZUCATO pela perspectiva dos sistemas 

de inovação. Na teoria das falhas de mercado, o foco da atuação do Estado na pesquisa 

                                                           

562 Bens públicos em sentido econômico. 

563 Ut MARIANA MAZZUCATO. O estado empreendedor: desmascarando o mito do setor público versus o setor 

privado. São Paulo, Portfolio-Penguin, 2014, p. 91. 

564 Aqui, por bem público tem sentido econômico. 
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básica pretende indicar que esses investimentos, por serem incertos e de longo prazo de 

maturação, não levam ao crescimento econômico, que exige a criação de novos mercados. 

Doutra via, consoante a literatura, a criação de mercados deve ser capitaneada através da 

pesquisa produzida pela iniciativa privada. MAZZUCATO aponta em direção diversa, 

afirmando que o Estado não apenas corrige mercados, mas também é eficiente na sua 

produção, ao criar inovações revolucionárias cujos resultados se espraiam sobre uma 

miríade de setores da economia, engendrando o crescimento econômico. Considerando as 

inovações produzidas pelo governo como a criação da internet a revolução da informática, 

a autora afirma, in verbis: “Esses exemplos são fundamentais para a compreensão do 

impacto das pesquisas feitas com financiamento público. Não se trata apenas de financiar 

pesquisas sem finalidade prática, mas de ter visão em torno de tecnologias novas e 

importantes” 565. 

Assim, consoante MAZZUCATO, a perspectiva dos sistemas de inovação pretende 

demonstrar que os investimentos estatais superam aqueles dispendidos em pesquisa básica, 

de propósito geral, mas financiam, igualmente, a pesquisa aplicada, que produz produtos e 

processos revolucionários, os quais, pelo nível de incerteza associado a eles, ficam nas 

mãos do Estado, ao passo que o setor privado fica com a pesquisa menos inovadora, mais 

incremental, e, ipso facto, com maior nível de certeza quanto à sua produção, retorno de 

investimento e, ipso facto, seu mercado. Como afirma a autora, in verbis: “Assim, apesar 

de necessária para que ocorra a inovação, a pesquisa sem finalidade prática imediata está 

longe de ser suficiente e na verdade o papel do Estado é mais profundo” 566. 

 

8 A Missão da Petrobras na Produção de Inovação 
Tecnológica e no Fomento da Política Industrial do País 

Criada em 1953 através da Lei Nº 2.004/1953, desde seus primórdios a 

PETROBRAS teve como missão reduzir a dependência brasileira das fontes externas de 

petróleo, buscando a autossuficiência do país. Malgrado, defendemos aqui que através 

dessa missão, a PETROBRAS cumpriu o papel aludido por MAZZUCATO de produzir 

pesquisa aplicada. Para tanto, seguiremos de perto a obra de MORAIS, que pretende 

                                                           

565 Ut MARIANA MAZZUCATO. O estado empreendedor: desmascarando o mito do setor público versus o setor 

privado. São Paulo, Portfolio-Penguin, 2014, p. 99. 
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demonstrar como a evolução na exploração e produção do petróleo na plataforma marítima 

brasileira significou a evolução tecnológica da PETROBRAS567, 568. Nesse particular, na 

medida em que a empresa deslocou suas atividades para a plataforma continental, os riscos 

(diria MAZZUCATO, incertezas antes que riscos) tecnológicos envolvidos na E&P das áreas 

offshore determinaram as pesquisas que deveriam ser desenvolvidas possibilitando o 

avanço de suas atividades petrolíferas em águas profundas e ultraprofundas. 

Comenta MORAIS que a criação da PETROBRAS no governo de GETÚLIO VARGAS 

resultou de uma disputa entre, de um lado, grupos nacionalistas, que defendiam para o 

setor de petróleo um empreendimento a ser levado adiante ou pelo governo ou por 

empresas nacionais privadas, e, de outro, grupos que se contrapunham à atuação estatal 

sobre a atividade petrolífera, ou mesmo, que apoiavam a entrada empresas de capital 

estrangeiro no setor. Inobstante, dessa disputa, saiu vencedor o primeiro grupo, o grupo 

nacionalista e estatalista, vindo a ser criada a PETROBRAS, com controle majoritário da 

União sobre a atividades de exploração, produção, refino e transporte de petróleo e 

derivados. Como o país encontrava-se atrasado no setor de petróleo relativamente ao 

restante do mundo, que muito antes do Brasil havia se lançado nessa atividade, cabia à 

empresa estatal construir toda sua indústria, insipiente no país. Para dar cabo da missão de 

tornar o país autossuficiente, devia à nova empresa não apenas encontrar petróleo em 

escala comercializável, mas promover toda sua cadeia produtiva, verticalizando todos os 

segmentos da IPGN, como verificamos adrede, com LEITE
569.  

A despeito de lhe ser atribuída essa missão, a PETROBRAS verificou a escassez de 

profissionais com especialização na área de petróleo, tomando a empresa a decisão de criar 

cursos de formação de profissionais até que o ensino no país pudesse dar conta dessa 

demanda. Para tanto, foi criado o Centro de Aperfeiçoamento e Pesquisas de Petróleo 

(doravante CENAP) em 1955, cuja estrutura se dividia em um setor para desenvolver 

                                                                                                                                                                                

566 Ibidem, p. 108.  

567 Ut JOSÉ MAURO DE MORAIS. Petróleo em Águas Profundas: uma história tecnológica da PETROBRAS na 

exploração e produção offshore. Brasília, IPEA, Petrobras, 2013. 

568 Com o mesmo objetivo de desenvolver pesquisa em âmbito estatal, podemos citar também a fabricante de 

aeronaves EMBRAER, inicialmente estatal, hoje privatizada, e sua parceria com o ITA. Outro exemplo é a 

agricultura brasileira, hoje completamente industrializada, e o apoio absolutamente crucial para seu 

desenvolvimento dado pela EMBRAPA. 

569 Ut ANTÔNIO DIAS LEITE. A Energia do Brasil. Rio de Janeiro, Lexikon, 2014. 
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cursos cujo propósito era capacitar profissionais, e outro setor visando desenvolver 

pesquisa em tecnologia. Posteriormente esse Centro foi substituído pelo Centro de 

Pesquisas e Desenvolvimento LEOPOLDO AMÉRICO MIGUEZ DE MELLO da PETROBRAS 

(doravante CENPES), que passou a se dedicar exclusivamente à pesquisa. Dentro dessas 

instâncias desenvolveu-se a pesquisa estatal aplicada, a qual faz referência MAZZUCATO. 

MORAIS comenta a relação bem-sucedida entre o empreendimento e a pesquisa, in verbis: 

Como resultado de mais de 40 anos de explorações, descobertas e 

inovações tecnológicas nas bacias sedimentares marítimas brasileiras, a 

PETROBRAS ocupa o primeiro lugar na produção de petróleo em águas 

profundas e ultraprofundas, com 22% do total mundial, e a posição de 

empresa operadora do maior número de plataformas de produção àquelas 

profundidades 570. 

Segundo MORAIS, embora a busca por petróleo no país date da década de 60 do 

século XIX, a primeira jazida em território brasileiro somente foi encontrada em 1939, em 

Lobato, na Bahia, e, posteriormente, em outros municípios próximos deste, e, mais adiante, 

em outros estados do Nordeste. Inobstante essas descobertas, o volume do petróleo 

descoberto era pequeno e ficava muito aquém das necessidades crescentes do país. 

Comenta o autor que apenas 35 anos depois dessa primeira descoberta é que o país 

descobriria petróleo em escala comercial, na Bacia de Campos, tornando o sonho da 

autossuficiência factível entre 1974-1976. Para que isso ocorresse, a PETROBRAS, na 

década de 60, verificou que as descobertas realizadas em áreas terrestres indicavam sempre 

baixo volume, tomando, portanto, a decisão de se voltar para as explorações marítimas. 

Para tanto, deu início a perfurações no litoral do Nordeste e na Bacia de Campos. No 

primeiro caso, as descobertas não eram suficientes para reduzir a dependência do país 

diante do petróleo importado. Na Bacia de Campos, inobstante, os resultados foram mais 

promissores, dando ensejo, primeiro, à descoberta do Campo de Garoupa em 1974, e 

posteriormente os Campos de Pargo, Badejo, Namorado e Enchova, entre 74-76. Dessarte, 

é apenas a partir daí que se pôde reduzir a dependência das fontes externas de petróleo, 

tornando exequível encetar o propósito da autossuficiência, cujo objetivo ensejou a criação 

da PETROBRAS. Nesse percurso, é em 2006 que tem início as descobertas, na Bacia de 

Santos, das gigantescas reservas no pré-sal brasileiro, aumentando as reservas nacionais 

em volumes significativos.  

                                                           

570 Ut JOSÉ MAURO DE MORAIS. Petróleo em Águas Profundas: uma história tecnológica da PETROBRAS na 

exploração e produção offshore. Brasília, IPEA, Petrobras, 2013, p. 19.  
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O sucesso desse empreendimento não foi engendrado pela iniciativa privada. Antes, 

o foi pela mão visível do governo, usando a expressão de MAZZUCATO. Ut supra dixit, em 

setores envolvendo não apenas risco – onde a distribuição de probabilidades é conhecida –, 

mas principalmente incerteza – quando não se tem sequer ideia de como deve ser a 

distribuição de probabilidades –, como é o caso do segmento de E&P da IPGN, a iniciativa 

privada tende a se afastar deles, cabendo, pois, consoante MAZZUCATO, o desenvolvimento 

de referidos setores por parte do Estado Empreendedor, que assume esses riscos e essas 

incertezas para si e no lugar do setor privado. Com a decisão de explorar petróleo no mar, 

antes que nas áreas onshore, o Estado assumiu as incertezas econômicas e tecnológicas 

relativas a essa área, implicando em investimentos a fundo perdido para o segmento de 

E&P. Segundo MORAIS, in verbis: 

Após as primeiras descobertas na Bacia de Campos, a urgência em iniciar 

a produção de petróleo levou o Brasil a tomar decisões de investimentos 

em condições de elevado risco, tanto econômicos quanto tecnológicos, 

em razão do desconhecimento sobre o desempenho de equipamentos que 

seriam instalados nos primeiros campos de petróleo [...] 571. 

Segundo comenta o autor, a PETROBRAS cumpriu uma longa trajetória no sentido 

de superar os desafios econômicos e tecnológicos ínsitos à busca por jazidas nas áreas 

offshore. Precipuamente, foram vencidos os desafios tecnológicos envolvidos na etapa de 

produzir petróleo em águas rasas, com até 300 metros da lâmina d’água. Superada essa 

etapa, o passo seguinte foi construir tecnologias para fazer frente à produção de petróleo 

em águas profundas, entre 400 a 1.000 metros da lâmina d’água, nos campos de Albacora e 

Marlim. Consoante MORAIS, essa nova fase deveria representar um salto tecnológico na 

produção de petróleo. Para fazer frente a esses desafios, a PETROBRAS criou o Programa 

de Capacitação Tecnológica em Águas Profundas (PROCAP), no qual foram 

desenvolvidos uma miríade de projetos relativos à construção de novos equipamentos para 

explorar as jazidas de petróleo em águas com até 1.000 metros de profundidade.  

Na etapa em que nos encontramos, segundo o autor, com a descoberta dos 

gigantescos campos do pré-sal, novos desafios tecnológicos se impõem à PETROBRAS, 

dentre os quais: (i) o fato dessas jazidas apresentarem em sua composição elementos com 

elevado poder de corrosão do aço, que é utilizado nos equipamentos marítimos, (ii) além 

da alta pressão hidrostática das águas profundas sobre equipamentos e dutos, e, por 

                                                           

571 Ibidem, p. 25. 
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derradeiro, (iii) das temperaturas baixas, que levam ao depósito de material orgânico nos 

dutos. Essas condições implicam em novos desafios tecnológicos que deverão ser vencidos 

pela empresa para que a exploração do pré-sal seja bem-sucedida572. Todos os avanços 

tecnológicos decorrentes da pesquisa aplicada elaborados no âmbito do CENAP, CENPES 

e PROCAP relacionam-se não apenas à missão de busca pela autossuficiência franqueada 

pelo governo à PETROBRAS, como, igualmente, correspondem à ideia de missão e visão 

de longo prazo que imbuem o Estado Empreendedor, o qual nos alude MAZZUCATO, 

assumindo as incertezas relativas à atividade exploratória marítima, cujos riscos/incertezas 

e desafios sempre afastaram a iniciativa privada573. Consoante MORAIS, in verbis: 

Nenhuma sondagem exclusiva para procurar petróleo foi realizada até o 

fim do Império; o período foi caracterizado pela baixa aplicação de 

recursos financeiros, por parte dos empresários, em equipamentos 

apropriados para a realização de explorações mais eficazes 574. 

 Nesse período, como relata o autor, o mercado para o petróleo era ainda insipiente, 

de modo que não havia muito interesse da parte dos empresários em buscar jazidas de 

petróleo. A IPGN começou a se desenvolver somente quando o petróleo importado passou 

a assumir crescente e importante peso em nossa balança comercial, de modo que a origem 

da demanda nacional por petróleo – demanda que só fez crescer ao longo dos anos –, foi 

determinante na entrada do Estado para o setor de petróleo. Inicialmente, comenta MORAIS, 

sua entrada deu-se por meio do Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil (doravante 

SGMB), que foi criado em 1919 e atuou até 1933, mas que por razões orçamentárias, por 

mor da falta de tecnologia e carência de pessoal capacitado, manteve um baixo índice de 

perfurações em solo pátrio. A despeito desse fato, nesse período o governo conseguiu 

alcançar um maior conhecimento da geologia das bacias sedimentares brasileiras, além de 

empreender à capacitação de grupos de geólogos.  

                                                           

572 Ut JOSÉ MAURO DE MORAIS. Petróleo em Águas Profundas: uma história tecnológica da PETROBRAS na 

exploração e produção offshore. Brasília, IPEA, Petrobras, 2013, p. 27.  

573 De se lembrar, aliás, que enquanto manteve-se a atividade de busca por jazidas nas mãos da iniciativa 

privada, entre 1864-1918 nenhuma descoberta relevante foi auferida e nenhuma tecnologia nacional foi 

construída, ainda que as explorações fossem realizadas nesse período apenas em áreas onshore, que envolvia 

menores riscos exploratórios e tecnológicos. Desta feita, ao menos nesse setor, podemos verificar como a 

iniciativa privada no país não apenas não é capaz de produzir inovações como é profundamente avessa ao 

risco/incertezas, mantendo suas atividades apenas naqueles setores em que esses são bastante baixos, 

partindo para as atividades de maior risco apenas quando o governo já assumiu esses riscos e, em muitos 

casos, com vistas a adotar a perspectiva do carona (free-rider), no intuito de auferir para si parcela dos 

retornos dos investimentos realizados anteriormente pelo governo. 

574 Ut JOSÉ MAURO DE MORAIS,  opus citatum, p. 39. 
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 Consoante MORAIS, a partir da década de 30, o Brasil passa a depender amplamente 

do petróleo importado, estando criado um mercado nacional (demanda) por força da 

industrialização do país e da ampliação das rodovias, dando ensejo a pressões sobre o 

governo para que este ingressasse mais fortemente no setor. Nessa época foi criado o 

DNPM, que, a partir de 1934, recebe a atribuição de ampliar as perfurações. No mesmo 

período é aprovado o Decreto Nº 24.642/1934, que separa a propriedade do solo daquela 

do subsolo, exigindo concessão federal para que as riquezas minerais fossem exploradas. 

Com a Constituição de 1934, as jazidas consideradas básicas ou essenciais à defesa 

econômica ou militar do país são nacionalizadas. Apesar das mudanças legislativas e da 

imputação ao DNPM da tarefa de ampliar as prospecções, essa tarefa não foi realizada de 

forma satisfatória, pois faltavam recursos orçamentários além de pessoal capacitado para 

realizar o intento. Grupos militares começaram a pressionar o governo para que atuasse 

mais intensamente no setor. 

 A resposta do governo veio com o Decreto-Lei Nº 395/1938 formulado por oficiais 

militares e civis e que torna o abastecimento do petróleo um serviço de utilidade pública, 

além de franquear ao governo federal o controle sobre importação, exportação, transporte, 

implantação de oleodutos e comércio de petróleo e seus derivados. Em outro Decreto, o de 

Nº 538/1938, foi criado o Conselho Nacional de Petróleo, que definia e executava a 

política do petróleo, além do controle do abastecimento e da realização das atividades de 

pesquisa, lavra e industrialização. Nesse período, apesar da ampla regulação estatal sobre a 

atividade petrolífera, o setor permanecia aberto para a iniciativa privada nacional. A partir 

de 1938, com essas medidas, o governo passou a investir também em novos equipamentos 

para alcançar maiores profundidades, além de promover o treinamento de pessoal técnico, 

contratando ainda empresas estrangeiras para realizar prospecções sísmicas e perfurações. 

É nesse período que data a descoberta do poço de petróleo em Lobato.  

 Durante a Segunda Guerra Mundial o país realizou a contratação de geólogos norte-

americanos com vistas a mapear as áreas sedimentares da Amazônia, Recôncavo Baiano, 

Nordeste do Brasil e Paraná, além de treinar geólogos, e outros profissionais necessários à 

exploração de petróleo. Estudantes brasileiros também realizaram intercâmbio em 

universidades norte-americanas, no intuito de aprenderem sobre engenharia do petróleo. 

Com a formação de pessoal, comenta MORAIS, começou a ser criado um corpo técnico que 

adiante iria compor os quadros da PETROBRAS. Finda a Segunda Guerra Mundial, 
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aumenta novamente a demanda por petróleo e derivados, sem haver o correspondente 

aumento da oferta por meio da produção nacional.  

 Nesse período o CNP tomou as decisões: (i) de abrir concorrência para a construção 

de refinarias pelo setor privado; (ii) de promover um programa para a construção de uma 

refinaria estatal. Conjuntamente a essas medidas, o CNP procurou parcerias com empresas 

industriais e de engenharia para garantir a nacionalização da construção de refinarias, 

equipamentos e navios de transporte. Desta forma, o país construiu o mercado para o 

petróleo (demanda) através de sua industrialização e da construção das rodovias, e apenas 

posteriormente, construiu a indústria para a oferta desses bens, até então quase totalmente 

importados. 

 A ampliação do papel do governo sobre o setor de petróleo deveu-se, outrossim, à 

Campanha do Petróleo, que teve origem em âmbito militar em 1947 e perdurou até 1953, 

dando ensejo à estatização, instituindo o monopólio da União na pesquisa e lavra das 

jazidas de petróleo, na refinação de petróleo nacional e estrangeiro, no transporte marítimo 

do petróleo bruno de origem nacional e derivados de petróleo produzidos no país, além do 

transporte via oleodutos e gasodutos, mantendo-se as refinarias privadas e excluindo do 

monopólio estatal federal apenas sua distribuição e comercialização. Através do 

movimento Campanha do Petróleo, igualmente, é veiculado o projeto de lei que pretendia 

criar uma empresa pública de capital misto para explorar o petróleo, a PETROBRAS, na 

forma de holding e com a União como acionista controladora. A função da PETROBRAS 

era figurar como a executora do monopólio da União no setor de petróleo. Quando da 

criação da PETROBRAS, ela recebe como ativo, entre outros, o Setor de Supervisão e 

Aperfeiçoamento Técnico (doravante SSAT) do CNP, que se encarregava de realizar 

cursos para formação técnica de pessoal nas áreas de refino, além de promover a 

contratação de professores estrangeiros.  

 Dessa forma, o fomento à construção da oferta no mercado de petróleo é forjado 

inteiramente pelo ente público federal, a PETROBRAS, que, para tanto, verticaliza boa 

parte das atividades do setor, além de fomentar a criação de um sistema de empresas para 

fornecer serviços ao setor de petróleo, empresas de engenharia e fabricas de bens 

industriais no intuito de nacionalizar a oferta por bens de capital, além de produzir novas 

tecnologias, e, ipso facto, reduzir sua importação. Com essas medidas, ao assumir os 

riscos/incertezas atinentes ao setor de petróleo, o Estado viabiliza a entrada da iniciativa 
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privada, esta atuando com função de apoio à IPGN. Por conseguinte, no setor de petróleo 

preconiza-se o relato de MAZZUCATO, que indica a importância da atividade 

empreendedora capitaneada pelo Estado para produzir bens e criar mercados. 

 No que tange à capacitação de pessoal, como admoesta MORAIS, apesar de a 

PETROBRAS ter herdado da CNP um conjunto de profissionais capacitados para suas 

atividades, esse quadro se mostrou aquém do necessário para empreender suas atividades, 

de modo que coube à própria empresa criar cursos próprios até que o ensino nacional 

pudesse produzir profissionais capacitados para a empresa. Assim, em 1955, a 

PETROBRAS cria o Centro de Aperfeiçoamento e Pesquisas de Petróleo (doravante 

CENAP), que atuava em duas áreas, Setor de Cursos de Petróleo, para capacitar pessoal e 

Setor de Análises e Pesquisas. Adiante, o CENAP sofre mudanças, vindo a se dividir seis 

setores, dentre os quais o Setor de Pesquisa, que produzia pesquisas aplicadas nas áreas de 

refino e análises químicas criando na empresa um ambiente favorável à investigação 

científica. Aqui podemos vislumbrar os chamados sistemas de inovação apresentados por 

MAZZUCATO, cuja perspectiva indica que o financiamento estatal não se atém à mera 

pesquisa básica de propósito geral, destinando investimentos, aqui no âmbito da 

PETROBRAS, à pesquisa aplicada, que produz tecnologia revolucionária, consoante 

MORAIS, aquela aplicada à E&P nas áreas offshore. 

 Com a defasagem da PETROBRAS na área de pesquisa, alguns profissionais da 

empresa ligados à pesquisa procuraram separar as atividades de ensino e pesquisa, no 

intuito de criar um centro de pesquisas em P&D em 1963, o CENPES. O CENPES se 

dividia, segundo MORAIS, em cinco áreas de pesquisa: (i) divisão de refinação e 

petroquímica. (ii) análises e ensaios; (iii) documentação técnica e patentes. (iv) 

programação e processamento de dados (vi) exploração e produção. Seus laboratórios 

foram equipados com unidades piloto para pesquisa aplicada, que medraram nos anos 

seguintes, com a mudança das instalações do CENPES para dentro do campus da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (doravante UFRJ), na Cidade Universitária da Ilha 

do Fundão, no Rio de Janeiro575. Com essa ampliação, os laboratórios tornaram-se aptos 

                                                           

575 Consoante ESPINOLA, planejado desde 1994, foi instalado em 2003 um Parque Tecnológico na Ilha do 

Fundão, que hodiernamente conta com 13 grandes empresas, além de sete laboratórios, 26 start ups e oito 

pequenas e médias empresas (ut link do PARQUE TECNOLÓGICO DA UFRJ. Disponível em: 

http://www.parque.ufrj.br/. Acesso em: 30 ago. 2016). Também AÏDA ESPINOLA. Ouro Negro – petróleo no 

Brasil: pesquisa em terra, na plataforma continental e em águas profundas. Rio de Janeiro, Interciência, 2013, 

p. 195. 

http://www.parque.ufrj.br/


246 

 

para realizar pesquisas para exploração nas áreas offshore. Ainda, como afirma MORAIS, o 

CENPES estabeleceu parcerias com a academia, notadamente com a UFRJ. As crises do 

petróleo ocorridas na década de 70 levaram a uma maior integração entre CENPES e 

PETROBRAS, de modo que suas pesquisas passaram a responder às demandas das áreas 

operacionais da empresa.  

 Em 1976, no âmbito do CENPES, é criada a Superintendência de Pesquisa em 

Engenharia Básica (doravante SUPEN) e a Superintendência de Pesquisa Industrial 

(doravante SUPESQ), que passam a reunir profissionais da área de engenharia básica da 

empresa, fomentando o desenvolvimento de atividades de pesquisa industrial. Esse foi um 

passo importante do CENPES na produção de pesquisa aplicada, como avença MORAIS, in 

verbis: 

Ao incorporar a Engenharia Básica as atividades de pesquisa mudaram 

sua conexão com as áreas operacionais, estabelecendo-se a atividade de 

empacotamento, que consiste na transferência do conjunto de 

conhecimentos tecnológicos, em termos de desenhos, especificações, 

instruções de construção, montagens e operacionalização, ou seja, 

representa a organização dos conhecimentos científicos e tecnológicos 

que vêm à montante permitindo estabelecer a conexão com a produção. O 

processo permite, portanto, transformar os conhecimentos de centros de 

pesquisas em valor. Pode-se interpretar a Engenharia Básica como a 

atividade responsável pelas primeiras fases dos grandes 

empreendimentos. Ao ser incorporada no CENPES, a Engenharia Básica 

transformou o centro de pesquisas em Centro de Pesquisas, 

Desenvolvimento e Engenharia (P, D &E), passando a promover vínculos 

entre os pesquisadores e os projetistas dos equipamentos, facilitando a 

aplicação de inovações em projetos 576. 

 Verifica-se, pois, a importância da unificação da Engenharia Básica na produção de 

tecnologias aplicadas às demandas das áreas operacionais da empresa, tornando possível a 

esta vencer desafios tecnológicos de monta, não apenas na exploração e produção, mas 

também no segmento de refino. Com essa unificação da Engenharia Básica no âmbito da 

empresa, permite-se à PETROBRAS: (i) construir tecnologia própria; (ii) adquirir 

capacidades tecnológicas através de contratos de transferências de tecnologia firmados 

com empresas estrangeiras, além de (iii) possibilitar o desempacotamento de tecnologia 

básica com vistas a incorporar tecnologia importada pela via operacional, apoiada por 

laboratórios e unidades piloto. 

                                                           

576 Ut JOSÉ MAURO DE MORAIS. Petróleo em Águas Profundas: uma história tecnológica da PETROBRAS na 

exploração e produção offshore. Brasília, IPEA, Petrobras, 2013, p. 63.  
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 Consoante ESPINOLA
577, para intensificar a exploração na plataforma marítima, a 

PETROBRAS cria no âmbito do CENPES a Superintendência de Pesquisas de Exploração 

e Produção (doravante SUPEP), posteriormente ampliada e dividida nas áreas de 

exploração, explotação e geologia e engenharia de reservatórios. Na área de produção de 

petróleo, o grupo de Engenharia Básica foi criado em 1983 e tinha como atividade projetar 

plataformas de produção para os trabalhos de desenvolvimento de campos de petróleo na 

Bacia de Campos, apoiado por firmas estrangeiras. A importância da Engenharia Básica 

em busca de tecnologia aplicada à E&P de petróleo no mar decorreu da falta de 

experiência internacional, de modo que coube à PETROBRAS construir os conhecimentos 

tecnológicos para a criação de equipamentos para explorar petróleo em profundidade além 

dos 400 metros. Desse modo, como nos admoesta MAZZUCATO, o Estado, através da 

PETROBRAS, assumiu o risco de produzir petróleo em alto mar. MORAIS afirma, nesse 

sentido, in verbis: 

Os dirigentes responsáveis na Companhia passariam a tomar decisões de 

investimentos em condições de riscos tecnológicos, e para mitigar os 

riscos foi necessário realizar esforços de capacitação. A partir da decisão 

de investir em águas profundas, a PETROBRAS passou a incorporar o 

risco tecnológico em suas decisões de investimento, que representou 

grande transformação na maturidade do seu processo de evolução de 

P&D 578. 

 Além dessas iniciativas, a PETROBRAS manteve uma série de parcerias com 

universidades e institutos tecnológicos públicos, gerando nesses polos não apenas pesquisa 

básica, mas, igualmente, por mor dessas parcerias, produzindo pesquisa aplicada de 

interesse da empresa. Nesse sentido, essas parcerias ocorreram em todas as áreas de 

interesse da empresa, dentre as quais, engenharia naval, águas profundas, biotecnologia, 

meio ambiente, etc., e tenderão a aumentar na medida em que forem se impondo os 

desafios de conhecimentos e de tecnologias oriundos da exploração do pré-sal. 

 A PETROBRAS dispõe, ainda, de um Sistema de Gestão Tecnológica que integra 

as pesquisas de P&D com os setores industriais da empresa, viabilizando a produção de 

tecnologias requeridas no processo produtivo. Esse sistema atua nos níveis estratégico, 

tático e operacional. Nesse Sistema, o órgão máximo é o Comitê Tecnológico 

                                                           

577 Ut AÏDA ESPINOLA. Ouro Negro – petróleo no Brasil: pesquisa em terra, na plataforma continental e em águas 

profundas. Rio de Janeiro, Interciência, 2013, p. 35. 
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PETROBRAS (doravante CTP), que atua no nível estratégico, definindo a estratégica 

tecnológica da empresa, trazendo seletividade à essa estratégia, além de dirigir a alocação 

de recursos e sustentar a visão corporativa. Abaixo dessa instância, temos os Comitês 

Tecnológicos Estratégicos (doravante CTE), que criam as metas para os Comitês 

Tecnológicos Operacionais (doravante CTO), estabelecem programas e áreas tecnológicas, 

além de acompanha-las e avalia-las. Uma rede de especialistas e pesquisadores da Rede de 

Inteligência Tecnológica (doravante RIT) assessora os CTEs, acompanhando tendências 

tecnológicas e avaliando seus prováveis impactos na empresa.  

 Os CTOs, por sua vez, atuam no nível tático e desdobram as metas dos CTEs com 

vistas a atender às demandas das áreas operacionais. Como comenta MORAIS, a gestão dos 

CTOs visa, de um lado, gerenciar a demanda de novos projetos, e, de outro, gerencia o 

portfólio de projetos em andamento. Para gerenciar a demanda, as propostas de projetos de 

pesquisa são hierarquizadas segundo a coerência estratégica e atendimento das demandas 

de cada CTE. No intuito de promover a seleção das propostas, os CTOs avaliam a 

participação tanto de inovações incrementais quanto radicais. 

 Nesse sentido, diferente do que prevê MAZZUCATO para o Estado Empreendedor, 

verifica-se que no âmbito da PETROBRAS, são contrabalançadas não apenas inovações 

radicais, mas, igualmente, aquelas meramente incrementais. Por derradeiro, no nível 

operacional, o sistema de gestão tecnológica abarca, de um lado, o desenvolvimento de 

uma nova tecnologia, e de outro, a disponibilização desta para o nível operacional. O 

desenvolvimento dessa nova tecnologia pode ser totalmente endógeno à empresa ou em 

parceria com instituições de pesquisa e universidades. O resultado final é a produção de 

uma patente industrial ou inovação em sistema, criando novo procedimento ou 

especificação. Além das parcerias, cumpre destacar que o CENPES também contrata 

pesquisa externa com universidade e instituições de pesquisa nas mais diversas áreas de 

interesse da PETROBRAS.  

 Ressalte-se, por derradeiro, a importância da PETROBRAS na formação de 

profissionais aptos para formar seus quadros e na capacitação e treinamento de seu pessoal. 

Ut supra dixit, essa tarefa já vinha sendo desempenhada antes de sua criação por meio do 

CNP, que trouxe professores norte-americanos para treinar geólogo, sismólogos e outros 

                                                                                                                                                                                

578 Ut JOSÉ MAURO DE MORAIS. Petróleo em Águas Profundas: uma história tecnológica da PETROBRAS na 
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profissionais brasileiros que atuavam no setor. Além disso no âmbito do CNP, muitos 

estudantes brasileiros foram enviados para estudar em instituições norte-americanas na 

área de engenharia de petróleo, perfuração e produção. Vimos, igualmente, que o CNP 

criou em 1952 o SSAT para elaborar os cursos técnicos na área de refino de petróleo. Com 

a criação da PETROBRAS, criou-se em seu interior o CENAP, que possibilitou a parceria 

com universidades e institutos de pesquisa (verbi gratia, instituindo o curso de 

Manutenção de Equipamentos de Petróleo, junto ao ITA), além de promover a capacitação 

dos engenheiros que ingressavam na empresa via concurso público através de cursos na 

área de petróleo.  

 Para solucionar o problema da carência de profissionais na área operacional, a 

PETROBRAS trouxe profissionais norte-americanos. Com a carência de geólogos, já que a 

única instituição que os formava era a Universidade de São Paulo, a companhia passou a 

demandar pela criação de novos cursos de geologia nas universidades. Foram criados 

cursos de formação especializada de engenheiros na área de petróleo junto às 

universidades, como o curso de geologia de petróleo (Universidade da Bahia) e o curso de 

perfuração e produção (Universidade do Brasil ou UFRJ). No nível médio, a formação de 

técnicos era empreendida pela empresa de forma descentralizada: cada região criava seus 

cursos consoante as escolas técnicas locais, além das necessidades de treinamento em áreas 

específicas.  

 Quando o CENPES substituiu o CENAP nas atividades de P&D, a tarefa de 

formação de pessoal foi transferida para a Divisão de Treinamento (doravante DITRE) do 

Setor de Pessoal (doravante SEPES) da empresa, cuja atuação deveria se dar de forma 

complementar ao sistema educacional do país, uma vez que a universidade conseguia então 

atender a demanda para a formação de profissionais para compor os quadros da 

PETROBRAS. Em 1974 o SEPES foi modificado e as tarefas de treinamento de pessoal 

passaram a compor as atividades da Divisão de Planejamento e Estudos Pedagógicos 

(doravante DIPEP), que planejava iniciativas de longo prazo para capacitar recursos 

humanos. Em paralelo a ela, a nova Divisão de Ensino (doravante DIVEN) passou a 

promover a especialização de profissionais de nível superior no exterior. Em 1976, ainda, 

foram elaborados cursos de curta duração para atualizar profissionais de nível superior na 

companhia. Verifica-se, daí a importância da PETROBRAS não apenas no 

                                                                                                                                                                                

exploração e produção offshore. Brasília, IPEA, Petrobras, 2013, p. 64.  
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desenvolvimento de inovação tecnológica, mas igualmente na formação, capacitação e 

treinamento de pessoal de nível técnico e superior capaz de levar adiante a missão da 

empresa, replicando, expandindo e possibilitando o avanço de seus conhecimentos, suas 

pesquisas e no desenvolvimento de novas tecnologias cada vez mais avançadas. 

 A PETROBRAS, através da formação de parcerias com universidades e institutos 

de pesquisa, realizou tais interações não apenas com o viso de formar novos profissionais 

para compor os quadros da empresa (verbi gratia, formação de engenheiros de 

processamento pela Escola de Química da UFRJ), mas, igualmente, no intuito de 

desempenhar importante papel na produção de pesquisa aplicada no âmbito estatal. Além 

das universidades nacionais, a PETROBRAS criou programas para treinar seu pessoal de 

nível superior em especializações das áreas demandadas pela empresa em instituições 

estrangeiras. A PETROBRAS firmou convênios com universidades visando criar cursos de 

pós-graduação, como, e.g., em geofísica (Universidade Federal da Bahia), engenharia do 

petróleo (Universidade Estadual de Campinas) e automação com ênfase em processo de 

refino (Escola Politécnica da Universidade de São Paulo).  

 Nesses convênios, a vinculação entre pesquisa e desenvolvimento de novas 

tecnologias foi obtida através das práticas adotadas, em particular, terem sido as 

dissertações de mestrado e teses de doutorados orientadas por professores das 

universidades conveniadas, mas dispondo, como coorientador, de um profissional da 

empresa. Segundo MORAIS, essa prática permitia, in verbis: 

A presença de um profissional da Companhia na orientação da tese 

aumentava a rapidez no processo de inserção do estudante nas atividades 

profissionais, especialmente porque as teses eram voltadas para os 

objetivos e necessidades da PETROBRAS 579. 

 Em 1987, a PETROBRAS também desenvolveu ações no sentido de treinar seu 

pessoal criando dois Centros de Desenvolvimento de Recursos Humanos, um no Rio de 

Janeiro, outro na Bahia, com o viso, primeiro, de promover a capacitação profissional 

inicial, e depois, criando cursos de especialização e capacitação para tecnologias 

avançadas, cursos de pós-graduação para desenvolvimento de projetos de pesquisa de alto 

nível. Finalmente, a partir do momento em que a PETROBRAS perdeu o monopólio sobre 

a IPGN, passou a desenvolver novas ações para compor seu pessoal técnico, tendo sido 
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criada a Universidade Corporativa PETROBRAS, depois Universidade PETROBRAS 

criando-se Escolas de Ciência e Tecnologia e Escola de Gestão de Negócios.  

 Verificamos desse arrazoado, a importância assumida pelo Estado Empreendedor 

brasileiro, tal como formulado por MAZZUCATO, na construção do mercado de 

hidrocarbonetos no país, posto que, se de um lado, a iniciativa privada não se dispunha a 

tomar os riscos oriundos dessa atividade, e particularmente as incertezas relativas às áreas 

offshore, e, se, de outro, a demanda por petróleo e derivados no país crescia rápida e 

fortemente ao longo do século XX, de modo que seu suprimento (da demanda) apenas com 

a oferta de petróleo e derivados importados representava um ônus na balança comercial do 

país, fez-se, então, necessária a entrada do Estado na promoção e construção da oferta de 

petróleo para o mercado interno, com a missão de tornar o país autossuficiente no longo 

prazo.  

 Para tanto, com base na tese de MAZZUCATO relativamente ao papel empreendedor 

do Estado, e consoante indicado por MORAES referente às iniciativas, projetos e pesquisas 

desenvolvidos no âmbito da PETROBRAS para o segmento de E&P do setor de 

hidrocarbonetos, especialmente quando da decisão de explorar e produzir petróleo nas 

áreas offshore, verificamos que, no Brasil, o Estado, através da PETROBRAS, encampou o 

papel de liderança proativa e assumiu os riscos/incertezas relativos às atividades do setor 

de petróleo no lugar da iniciativa privada – cujas iniciativas foram insipientes no sentido de 

desenvolver a produção de hidrocarbonetos no país –, promoveu investimentos em 

inovação tecnológica em seu nome e através da PETROBRAS, criou programas de 

capacitação de profissionais para atuar em pesquisa aplicada fomentando sistemas de 

inovação além de promover a integração entre a pesquisa e o nível operacional580. 

 Através de sua missão de longo prazo, o país é, hodiernamente, autossuficiente na 

produção de petróleo, tendo cumprido a missão para a qual foi criada a PETROBRAS, 

                                                                                                                                                                                

579 Ut JOSÉ MAURO DE MORAIS. Petróleo em Águas Profundas: uma história tecnológica da PETROBRAS na 

exploração e produção offshore. Brasília, IPEA, Petrobras, 2013, p. 79.  

580 O Estado realiza outras ações fora do âmbito da PETROBRAS no intuito de promover o setor de 

hidrocarbonetos, e.g., através do Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural 

(doravante Prominp), cujas ações tem o viso de fornecer apoio à cadeia de fornecedores de bens e serviços do 

setor de petróleo e gás e aumentar a participação da indústria nacional no atendimento da demanda do setor, 

seja ampliação da capacidade de produção, seja na promoção da inovação tecnológica, além de buscar 

melhorar a qualidade dos bens e serviços ofertados e aperfeiçoar a mão de obra da área (ut RICARDO CUNHA 
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além de ter, por meio de sua atividade empreendedora, construído a maior e mais eficiente 

empresa estatal brasileira, premiada internacionalmente pelas inovações tecnológicas por 

ela produzidas, sejam aquelas fomentadas em seu interior para satisfazer as demandas da 

empresa, notadamente na E&P em águas profundas e ultraprofundas581, sejam aquelas 

desenvolvidas por meio de convênios e parcerias, tendo se tornado motivo de grande 

orgulho dos brasileiros. Resta, pois, comprovado o importante papel empreendedor 

desempenhado pelo Estado no segmento de E&P da IPGN e, igualmente, ao longo de toda 

a cadeia produtiva do setor de hidrocarbonetos, de modo que não se pode, para esse setor, 

manter somente a atuação da iniciativa privada, cabendo antes, como temos defendido 

aqui, a criação de arranjos institucionais Estado-Mercado, lançando mão das qualidades 

dessas duas instituições no intuito de fomentar e desenvolver o mercado de 

hidrocarbonetos no país, além de, através dele, alavancar a indústria nacional e a inovação 

tecnológica. Essas são as razões que levaram a cadeia produtiva ligada ao petróleo no país 

responder, em 2014, por 13% do PIB brasileiro582. 

                                                                                                                                                                                

DA COSTA, et alia. Perspectivas e Desafios no Setor de Petróleo e Gás. In: ANA CLÁUDIA ALÉM, FÁBIO 

GIAMBIAGI (Org.) O BNDES em um Brasil em transição. Rio de Janeiro, 2010, p. 283). 

581 Ut AÏDA ESPINOLA. Ouro Negro – petróleo no Brasil: pesquisa em terra, na plataforma continental e em águas 

profundas. Rio de Janeiro, Interciência, 20 AÏDA ESPINOLA. Ouro Negro – petróleo no Brasil: pesquisa em 

terra, na plataforma continental e em águas profundas. Rio de Janeiro, Interciência, 2013, p. 173-4. 

582 Ut PETROBRAS. Participação do setor de petróleo e gás chega a 13% do PIB brasileiro. Disponível em: 

http://www.PETROBRAS.com/pt/magazine/post/participacao-do-setor-de-petroleo-e-gas-chega-a-13-do-pib-

brasileiro.htm. Acesso em: 29 maio 2015. 

http://www.petrobras.com/pt/magazine/post/participacao-do-setor-de-petroleo-e-gas-chega-a-13-do-pib-brasileiro.htm
http://www.petrobras.com/pt/magazine/post/participacao-do-setor-de-petroleo-e-gas-chega-a-13-do-pib-brasileiro.htm
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CAPÍTULO 04 – MARCO REGULATÓRIO PARA A INDÚSTRIA DO PETRÓLEO E GÁS 

NATURAL SEGUNDO A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 9 E A LEI Nº 9.478/1997 

 

Neste capítulo abordaremos as 03 dimensões do marco regulatório disciplinado pela 

Emenda Constitucional Nº 09 e pela Lei Nº 9.478/1997 considerando: (i) o direito de 

propriedade sobre os hidrocarbonetos pelos setores público e privado; (ii) o modelo de 

contrato envolvido, o contrato de concessão; (iii) o modo de arrecadação e a destinação dos 

recursos auferidos com a E&P do petróleo prospectado; (iv) o regime fiscal ínsito ao marco 

regulatório e seus efeitos. 
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CAPÍTULO 04 – MARCO REGULATÓRIO PARA A INDÚSTRIA DO 

PETRÓLEO E GÁS NATURAL SEGUNDO A EMENDA 

CONSTITUCIONAL Nº 9 E A LEI Nº 9.478/1997 

 

1 Preliminares 
 

objeto de nossa pesquisa são os marcos regulatórios para a IPGN 

desenhados: (i) pela Emenda Constitucional Nº 9 e Lei Nº 9.478/1997, que 

retirou da União o monopólio sobre a IPGN, passando a admitir o regime de 

concorrência através de contratos de concessão; (ii) pela Lei Nº 12.351/2010, 

Lei Nº 12.304/2010 e Lei Nº12.276/2010, adotando, doravante, o contrato de partilha de 

produção para exploração das reservas do pré-sal e regiões estratégicas, a instituição do 

Fundo Social para vincular a receita auferida da E&P do petróleo produzido nessas regiões 

ao desenvolvimento social e regional, com programas e projetos nas áreas de combate à 

pobreza e de desenvolvimento, a criação da Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo 

S.A. (PPSA) e a capitalização da PETROBRAS através da cessão onerosa de direitos. 

Esses dois marcos constituem os regimes prévio e subsequente às descobertas das reservas 

do pré-sal, para o setor. No presente capítulo nos debruçaremos sobre o primeiro regime 

jurídico regulatório, aquele para as áreas fora do pré-sal ou não consideradas estratégicas, 

analisando: (i) o contrato de concessão, elemento chave do marco regulatório constituído 

pela EC Nº 9; (ii) a destinação das rendas do petróleo nesse regime jurídico. No capítulo 

subsequente abordaremos o segundo regime jurídico regulatório, aquele disciplinado pela 

Lei Nº 12.351/2010, Lei Nº 12.304/2010 e Lei Nº12.276/2010. 

  

2 Do Contrato De Concessão Em Espécie 

Os contratos de concessão firmados entre o ente público, ANP, e o particular para 

as atividades de E&P da indústria do petróleo não devem ser entendidos como espécie do 

gênero contrato de concessão de serviço público. MARQUES NETO já considerava essa 

O 
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aproximação inadequada583. Trata-se, diversamente, de modalidade própria, chamada na 

literatura de concessão econômica ou industrial, consoante ARAGÃO
584. Segundo LIMA o 

contrato de concessão se caracteriza como um instrumento de outorga pela ANP, enquanto 

contratante, do direito de exploração de um bloco pela empresa contratada e, no caso de 

descoberta, esta manteria o direito de explorar e produzir o petróleo ali encontrado585. 

Nesse contrato, conveniente ressaltar, o produto da lavra passa a ser propriedade do 

concessionário contratado por força da norma insculpida no art. 26, caput, da Lei Nº 

9.478/1997, in verbis: 

Art. 26. A concessão implica, para o concessionário, a obrigação de 

explorar, por sua conta e risco e, em caso de êxito, produzir petróleo ou 

gás natural em determinado bloco, conferindo-lhe a propriedade desses 

bens, após extraídos, com os encargos relativos ao pagamento dos 

tributos incidentes e das participações legais ou contratuais 

correspondentes. Grifos nossos. 

Consoante analisamos adrede, questionamentos sobre a constitucionalidade do art. 

26 da Lei Nº 9.478/1997 foram levantados na ADI Nº 3.273-9/DF, notadamente em relação 

ao trecho grifado acima, colocando em discussão se o monopólio da União admitia a 

transferência da propriedade do petróleo para a concessionária, uma vez explorado. O STF 

entendeu que, com o advento da EC Nº 9/95, passou-se a admitir que a União transferisse 

para o concessionário tanto os riscos quanto os resultados da atividade, inclusa a 

propriedade do produto da exploração de jazidas de petróleo e de gás natural, mantendo-se, 

com a União, a propriedade sobre a jazida não explorada. Inobstante, a propriedade sobre o 

produto da lavra é limitada, se sujeitando aos preceitos legais, em particular da 

regulamentação elaborada pela ANP.  

Conveniente ressaltar, o contrato de concessão adotado para a E&P da indústria de 

hidrocarbonetos dispõe, como outros contratos administrativos, da cláusula de equilíbrio 

econômico-financeiro. Inobstante, de se ressaltar que é característica da modalidade 

                                                           

583 Ut FLORIANO DE AZEVEDO MARQUES NETO. A concessão como instituto de direito administrativo. Tese 

apresentada ao concurso para provimento do cargo de Professor titular de Direito Administrativo da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2013. 

584 Consoante ALEXANDRE SANTOS DE ARAGÃO. O Contrato de Concessão de Exploração de Petróleo e Gás. 

Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico, Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, nº 

5, fev/mar/abr de 2006. Disponível em: http://www.direitodoestado.com.br. Acesso em: 15 out. 2014. 

585 Ut RAYSSA CUNHA LIMA. Os contratos de concessão da indústria de petróleo e gás natural. Disponível em: 

http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/os-contratos-de-concess%C3%A3o-da-ind%C3%BAstria-do-

petr%C3%B3leo-e-g%C3%A1s-natural. Acesso em: 05 jul. 2016. 

http://www.direitodoestado.com.br/
http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/os-contratos-de-concess%C3%A3o-da-ind%C3%BAstria-do-petr%C3%B3leo-e-g%C3%A1s-natural
http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/os-contratos-de-concess%C3%A3o-da-ind%C3%BAstria-do-petr%C3%B3leo-e-g%C3%A1s-natural
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contratual concessão que a álea contratual recaia maiormente sobre o concessionário 

particular. Essa é uma característica da espécie de contratos administrativos de concessão, 

aplicável essa característica também (e especialmente) para os contratos de concessão 

adotados para o segmento de E&P, posto que nesse segmento de atividade, nos blocos 

auferidos pelo concessionário no processo licitatório que precede a celebração do contrato 

não existe garantia de viabilidade econômica. Sequer está previsto nos contratos de 

concessão ou na Lei Nº 9.478/1997 qualquer possibilidade de rescisão por parte do 

contratado em razão da inviabilidade econômica na exploração dos blocos, correndo esses 

riscos por conta do concessionário.  

Nesse sentido, está previsto no Contrato de Concessão da Nona Rodada, conforme 

LIMA, que todos os riscos e custos envolvidos na atividade de E&P recaiam sobre o 

concessionário, sem que seja prevista qualquer contrapartida pela Administração Pública 

para ser compensado por esses riscos e prejuízos586. Por esta razão, o regime econômico 

financeiro não é tão rigoroso e garantista quanto em outras espécies de contratos 

administrativos, pois, nessa espécie de contrato, é muito comum que o particular 

contratante assuma os riscos da atividade objeto do contrato. Outros países que também 

adotam essa modalidade contratual para o segmento da E&P da indústria de 

hidrocarbonetos são Estados Unidos, Argentina, México e Irã. 

Ainda, consoante o contrato de concessão para o segmento da E&P, há amplo debate 

quanto sua natureza jurídica. SCAFF aponta para a inadequação dos institutos de direito 

administrativo para tratar da concessão mineral587. Apenas minoria da doutrina considera 

tratar-se de contrato de concessão de serviço público. MORAES
588

 e MENEZELLO
589 

defendem tratar-se de contrato de concessão de exploração e uso de bem público. Segundo 

MORAES, nessa espécie de concessão, a Administração Pública oferece a possibilidade de o 

                                                           

586 Ut RAYSSA CUNHA LIMA. Os contratos de concessão da indústria de petróleo e gás natural. Disponível em: 

http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/os-contratos-de-concess%C3%A3o-da-ind%C3%BAstria-do-

petr%C3%B3leo-e-g%C3%A1s-natural. Acesso em: 05 jul. 2016. 

587 Consoante FERNANDO FACURY SCAFF. Royalties do Petróleo, Minério e Energia: aspectos constitucionais 

financeiros e tributários. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 99-101. 

588 Ut ALEXANDRE DE MORAES. Regime Jurídico da concessão para exploração de petróleo e gás natural. Revista 

de Informação Legislativa, Ano 37, nº 148, Out.-Dez./2000, p. 219-229. Disponível em: 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/641/r148-14.pdf?sequence=4. Acesso em: 05 jul. 2016. 

589 Ut MARIA D’ASSUNÇÃO COSTA MENEZELLO. Comentários à Lei do Petróleo. São Paulo, Atlas, 2000. 

http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/os-contratos-de-concess%C3%A3o-da-ind%C3%BAstria-do-petr%C3%B3leo-e-g%C3%A1s-natural
http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/os-contratos-de-concess%C3%A3o-da-ind%C3%BAstria-do-petr%C3%B3leo-e-g%C3%A1s-natural
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/641/r148-14.pdf?sequence=4


258 

 

particular explorar bem que é público, não executar serviço público. Dessa forma, segundo 

o autor, in verbis: 

[...] estabeleceu-se um novo regime jurídico para concessões, visando a 

exploração da atividade econômica no campo petrolífero, cujas normas 

legais apresentam algum distanciamento das regras gerais estabelecidas 

para as concessões de serviço público 590. 

BERCOVICI adota a mesma perspectiva de MORAES e MENEZELLO de enquadrar o 

contrato de concessão para o segmento de E&P da indústria de hidrocarbonetos como 

contrato de concessão de exploração e uso de bem público. Inobstante, classifica esses 

bens públicos como de uso especial, portanto, como bens públicos indisponíveis, na 

mesma acepção do posicionamento encampado pelo voto do Ministro MARCO AURÉLIO 

MELLO na ADI Nº 3.273-9/DF. 

É doutrina majoritária, inobstante, enquadrar juridicamente o contrato de concessão 

como concessão de exercício de atividade econômica. A esse respeito, ut supra dixit, 

ARAGÃO sustenta ser o contrato por meio do qual a Administração Pública concede ao 

particular o exercício de atividade econômica monopolizada pelo poder público 

caracteriza-se como contrato de concessão econômica ou industrial em vez de concessão 

de serviço público591. Esse posicionamento decorre do fato de o autor afirmar que embora 

as atividades de pesquisa e lavra das jazidas de petróleo e gás natural sejam monopólio da 

União (ut art. 177, I, da Constituição Federal), isso não lhes qualifica, modo algum, como 

serviço público. São antes atividade econômica, daí não haver cabimento definir a natureza 

jurídica do contrato de concessão para o segmento de E&P como modalidade de concessão 

de serviço público, sendo mais escorreito, como tendemos a caracterizar aqui, na esteira da 

lição de ARAGÃO, que se trata de contrato de concessão de atividade econômica. 

Relativamente à sua natureza privada ou pública, ARAGÃO comenta, in verbis: 

A natureza jurídica privada ou pública destas concessões não é pacífica: 

por um lado, como têm por objeto atividade econômica, seriam de Direito 

Privado; por outro, como dizem respeito a atividades ou bens que são 

                                                           

590 Consoante ALEXANDRE DE MORAES. Regime Jurídico da concessão para exploração de petróleo e gás natural. 

Revista de Informação Legislativa, Ano 37, nº 148, Out.-Dez./2000, p. 219-229. Disponível em: 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/641/r148-14.pdf?sequence=4. Acesso em: 05 jul. 2016, 

p. 223. 

591 Ut ALEXANDRE SANTOS DE ARAGÃO. O Contrato de Concessão de Exploração de Petróleo e Gás. Revista 

Eletrônica de Direito Administrativo Econômico, Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, nº 5, 

fev/mar/abr de 2006. Disponível em: http://www.direitodoestado.com.br. Acesso em: 15 out. 2014, p. 19. 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/641/r148-14.pdf?sequence=4
http://www.direitodoestado.com.br/
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monopolizados pelo Poder Público por razões estratégicas ou fiscais 

afinadas com o interesse público definido constitucionalmente, exigem 

uma disciplina publicística 592.  

Por considerarmos os hidrocarbonetos como mais do que mera commodity, mas 

antes como recursos estratégicos, endossamos a tese de que essas concessões são de 

natureza pública. 

  

3 Dimensões Jurídicas Do Contrato De Concessão 

 Relativamente aos contratos de exploração e produção de petróleo e gás, iremos nos 

ater a três dimensões jurídicas desses contratos, quais sejam: (i) direitos; (ii) obrigações; 

(iii) alocação de riscos. A seguir, ut supra dixit, trabalharemos essas dimensões nos 

contratos de concessão para exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás. 

Para recortarmos essas dimensões, tomaremos como parâmetro, mormente, a Lei Nº 

9.478/1997 e o modelo de contrato de concessão para exploração, desenvolvimento e 

produção de petróleo e gás natural presente no site da ANP593. Sempre que necessário para 

a análise, outros documentos serão considerados, sendo oportunamente referidos neste 

texto. 

 

3.1 Direitos Das Partes 

 O contrato de concessão tem como objeto a cessão de direitos. No que tange ao ente 

público, por disposição constitucional, a União é proprietária dos recursos minerais 

presentes no subsolo, in verbis: 

Art. 20. São bens da União: 

(omissis) 

IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo; 

                                                           

592 ALEXANDRE SANTOS DE ARAGÃO. O Contrato de Concessão de Exploração de Petróleo e Gás. Revista 

Eletrônica de Direito Administrativo Econômico, Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, nº 5, 

fev/mar/abr de 2006. Disponível em: http://www.direitodoestado.com.br. Acesso em: 15 out. 2014. 

593 Disponível em: http://www.anp.gov.br/brnd/round9/round9/pre_edital.asp.  Acesso em: 29 jul. 2016. 

http://www.direitodoestado.com.br/
http://www.anp.gov.br/brnd/round9/round9/pre_edital.asp
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 Adota-se, pois, o regime dominial, segundo o qual é de propriedade do Estado os 

recursos minerais, incluindo os energéticos, do subsolo594. Além desse direito, aventamos 

como direito da União o monopólio da pesquisa e lavra das jazidas de petróleo e gás 

natural além de outros hidrocarbonetos fluidos presentes em território nacional (ut art. 177, 

I da CF88 e art. 4º da Lei Nº 9.478/1997) e todo o direito de E&P de petróleo e gás natural 

em território nacional (ut art. 8º e 21 da Lei Nº 9.478/1997), podendo fazê-lo sob regime de 

concessão (ou partilha de produção, a partir da Lei Nº 12.351/2010). Com o contrato de 

concessão, o ente público transfere para o particular o direito de explorar e produzir o 

petróleo e o gás natural nas áreas delimitadas (blocos) no contrato. De sorte que o 

particular contratado, por meio do contrato de concessão, obtém o direito sobre as 

atividades de E&P do petróleo e gás natural da região delimitada, ou, por outras palavras, 

angaria (em caso de descoberta com viabilidade comercial) a propriedade do petróleo 

explorado e produzido naquele bloco objeto do contrato595. Em contrapartida, este deve ao 

Estado o pagamento de participações governamentais (government-takes) como forma de 

remunerá-lo pela cessão do direito de E&P. Essas participações são, nos contratos de 

concessão: (i) bônus de assinatura596; (ii) royalties597; (iii) participação especial598; (iv) 

pagamento pela ocupação ou retenção de área. O bônus de assinatura é considerado parte 

do risco exploratório, pois deve ser pago logo no principiar do empreendimento e é 

independente do resultado da E&P, devendo seu montante ser fixado pelo ofertante, 

respeitado o valor mínimo da ANP. Os royalties, por sua vez, não são parte do risco 

geológico, visto que o valor a ser pago deve ser proporcional à produção. Esses são, pois, 

os principais direitos das partes, de um lado, do particular, a propriedade do petróleo 

explorado e produzido, de outro, do Estado, o direito às participações governamentais. 

                                                           

594 Para fins jurídicos, os hidrocarbonetos são tratados como os minerais. 

595 Ut supra dixit, o direito garantido ao concessionário de adquirir a propriedade do petróleo explorado não se 

deu sem problemas, tendo sido questionado, promulgada a Lei Nº 9.478/1997 na ADI Nº 3.273-9/DF. 

596 Segundo o Decreto Nº 2.705/1998, in verbis: 

Art 9º. O bônus de assinatura, previsto no inciso I do art. 45 da Lei Nº 9.478, de 

1997, corresponderá ao montante ofertado pelo licitante vencedor na proposta 

para obtenção da concessão de petróleo ou gás natural, não podendo ser inferior 

ao valor mínimo fixado pela ANP no edital da licitação. 

597 Royalties são compensações pagas ao Estado e envolvem o tradeoff entre produção atual e receita futura. 

598 Participação Especial é uma compensação paga quando o bloco sob concessão atingir grande volume de 

produção ou rentabilidade. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104066/lei-9478-97
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104066/lei-9478-97
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104066/lei-9478-97
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3.2  Obrigações Das Partes 

3.2.1 OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA LEI Nº 9.478/1997 

Para além das obrigações principais correlatas aos direitos supramencionados, i.e., a 

obrigação do particular de pagar as participações governamentais e do Estado de transferir 

a área objeto do contrato para que o particular venha a E&P petróleo e gás natural, uma 

série de outras obrigações acessórias estão apensadas ao contrato de concessão599. A seguir 

apresentamos as obrigações das partes contratantes extraídas da Lei Nº 9.478/1997. 

Primeiramente, cabe salientar que o CNPE é responsável por propor políticas energéticas 

nacionais ao Presidente da República, ao passo que cabe à ANP implementar essas 

políticas. A primeira instância é, pois, um órgão de formulação, sendo presidida pelo 

Ministro das Minas e Energia, a segunda, um órgão de execução. Suas atribuições estão 

arroladas, respectivamente, nos artigos 2º (CNPE) e art. 8º, 8º A e 9º (ANP) da Lei Nº 

9.478/1997. As atribuições aventadas ao CNPE são obrigações do ente estatal descritas 

pela lei, algumas delas relacionadas aos contratos de concessão a serem firmados junto aos 

particulares, e.g.: 

Art. 2° Fica criado o Conselho Nacional de Política Energética - CNPE, 

vinculado à Presidência da República e presidido pelo Ministro de Estado 

de Minas e Energia, com a atribuição de propor ao Presidente da 

República políticas nacionais e medidas específicas destinadas a: 

(omissis) 

VIII - definir os blocos a serem objeto de concessão ou partilha de 

produção; 

X - induzir o incremento dos índices mínimos de conteúdo local de bens e 

serviços, a serem observados em licitações e contratos de concessão e de 

partilha de produção, observado o disposto no inciso IX. 

E, quanto às atribuições da ANP: 
 

Art. 8º A ANP terá como finalidade promover a regulação, a contratação 

e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do 

petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, cabendo-lhe: 

(omissis) 

II - promover estudos visando à delimitação de blocos, para efeito de 

concessão ou contratação sob o regime de partilha de produção das 

atividades de exploração, desenvolvimento e produção; 

VII - fiscalizar diretamente e de forma concorrente nos termos da Lei No 

8.078, de 11 de setembro de 1990, ou mediante convênios com órgãos 

dos Estados e do Distrito Federal as atividades integrantes da indústria do 

                                                           

599 A análise mais pormenorizada das obrigações principais do concessionário, os government-takes, será tratada 

adiante. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm
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petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, bem como aplicar as 

sanções administrativas e pecuniárias previstas em lei, regulamento ou 

contrato; 

 Do exposto acima, verifica-se maiormente as atividades decisórias franqueadas ao 

CNPE, ao passo que a ANP realiza atividades de viabilização ou implementação dessas 

decisões.  

 Relativamente aos concessionários (ou candidatos à), extraem-se da referida lei as 

seguintes obrigações: (i) qualificação técnica, econômica e jurídica (ut art. 25 da Lei Nº 

9.478/1997); (ii) obrigação de explorar, e, em caso de descoberta, produzir petróleo e gás 

natural no bloco conferido pelo contrato, angariando a propriedade desses bens uma vez 

extraídos e com o pagamento dos encargos tributários incidentes e participações legais e/ou 

contratuais (ut art. 26 da lei); (iii) apresentação de planos e projetos de desenvolvimento e 

produção (art. 26, § 1º da lei); (iv) obrigação de arcar com os custos de retirada dos 

equipamentos e bens não objetos de reversão por qualquer que seja o motivo da extinção 

do contrato de concessão (ut art. 28, §2º); (v) a obrigação de indenizar nos casos de 

desapropriação ou servidão que sejam necessárias para a realização do contrato (art. 37, 

V); (vi) a obrigação de prestar garantias (art. 43, V); (vii) a obrigação de apresentar 

relatórios, dados e informações atinente às atividades realizadas (art. 43, VIII); além das 

obrigações contratuais referidas no artigo 44 da Lei Nº 9.478/1997, in verbis: 

Art. 44. O contrato estabelecerá que o concessionário estará obrigado a: 

I - adotar, em todas as suas operações, as medidas necessárias para a 

conservação dos reservatórios e de outros recursos naturais, para a 

segurança das pessoas e dos equipamentos e para a proteção do meio 

ambiente; 

II - comunicar à ANP, imediatamente, a descoberta de qualquer jazida de 

petróleo, gás natural ou outros hidrocarbonetos ou de outros minerais; 

III - realizar a avaliação da descoberta nos termos do programa submetido 

à ANP, apresentando relatório de comercialidade e declarando seu 

interesse no desenvolvimento do campo; 

IV - submeter à ANP o plano de desenvolvimento de campo declarado 

comercial, contendo o cronograma e a estimativa de investimento; 

V - responsabilizar-se civilmente pelos atos de seus prepostos e indenizar 

todos e quaisquer danos decorrentes das atividades de exploração, 

desenvolvimento e produção contratadas, devendo ressarcir à ANP ou à 

União os ônus que venham a suportar em consequência de eventuais 

demandas motivadas por atos de responsabilidade do concessionário; 

VI - adotar as melhores práticas da indústria internacional do petróleo e 

obedecer às normas e procedimentos técnicos e científicos pertinentes, 

inclusive quanto às técnicas apropriadas de recuperação, objetivando a 

racionalização da produção e o controle do declínio das reservas. 
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 Verifica-se, pois, que todas as atividades relativas ao objeto do contrato, inclusive 

seus projetos de implementação, ficam a cargo do contratante particular, incluindo os 

riscos relativos a elas. Por esta razão, torna-se igualmente importante a qualificação 

técnica, econômica e jurídica das empresas/ consórcios que pretendem contratar com o 

ente público. Além dessas obrigações, ut supra dixit, são as principais obrigações do 

concessionário o pagamento das participações governamentais, essas obrigações extraídas 

da Lei Nº 9.478/1997, Seção VI – Das Participações, que não será reproduzida aqui. Em 

suma, são essas as principais atribuições imputadas ao concessionário contratado 

decorrentes da referida lei. 

 

3.2.2 OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO DE CONCESSÃO 

No que tange ao contrato de concessão de per se, se vencida a licitação na 

modalidade leilão, o concessionário vencedor adquire o direito de contratar com a 

Administração Pública, e nasce para esta a obrigação de contratar apenas o vencedor do 

certame. Relativamente às demais obrigações da Administração Pública, afora a obrigação 

principal do contrato, a cessão de direitos sobre as atividades de E&P nas jazidas de 

petróleo e gás natural dos blocos leiloados com exclusividade para o licitante vencedor, as 

obrigações restantes estão ligadas às atribuições da ANP, e.g., a obrigação de avaliar e 

aprovar os programas e planos de exploração, avaliação, desenvolvimento e produção 

apresentados pelo concessionário dentro dos prazos estipulados pelo contrato. Lembrando 

aqui, ut supra dixit, que nos contratos de concessão, em regra, a elaboração dos programas 

e planos de trabalho recai, em grande medida, sob o particular contratado, desonerando-se 

a Administração Pública, assim, de detalhar as atividades a serem executadas pelo 

particular. Com essa desoneração da parte da Administração Pública, os programas e 

planos apresentados pelo particular contratado na realização das atividades de E&P de 

petróleo e gás natural, uma vez aprovados pela ANP, vinculam o particular, i.e., criam para 

ele obrigações. Os programas e planos os quais temos nos referidos são (ut cláusula 

trigésima quarta do modelo de contrato de concessão da ANP): (i) planos de avaliação e de 

desenvolvimento600; (ii) programa anual de trabalho e orçamento601 e programa anual de 

                                                           

600 Cuja regulamentação para apresentação desses planos está disposta, respectivamente, na Portaria ANP 

259/2000 e Portaria ANP 90/2000. 

601 O regulamento técnico do programa anual de trabalho e orçamento pode ser encontrado na Portaria ANP 

123/2000. 
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produção602, programa exploratório mínimo, programa de desativação das instalações; (iii) 

relatório final de avaliação de descoberta de petróleo e gás natural603. Verifica-se, desta 

forma, que em alguma medida, a ANP pode controlar, ainda que indiretamente, o ritmo de 

exploração dos hidrocarbonetos. 

 Além desses programas e planos, o concessionário está vinculado a cumprir, na 

realização de suas atividades, as consideradas melhores práticas da indústria do petróleo 

em todo o mundo, obrigação esta especificada no corpo do contrato de concessão (ut 

modelo de contrato de concessão para exploração, desenvolvimento e produção de petróleo 

e gás natural da ANP). Outras obrigações extraídas do modelo do contrato referido são: (i) 

as notificações de descoberta (ou de não descoberta, finda a fase exploratória), de 

comercialidade (designada declaração de comercialidade), de encerramento das fases de 

exploração, desenvolvimento e produção, de encerramento de suas atividades, de 

devolução dos campos objetos do contrato, além de outras notificações a serem prestadas à 

ANP relativas às suas atividades e dos dados e informações colhidos através de suas 

pesquisas. Uma outra obrigação de suma importância é a obrigação do concessionário de 

contratar fornecedores locais (cláusula de conteúdo local, ut cláusula vigésima do modelo 

do contrato de concessão da ANP)604. São, também, obrigações do concessionário a busca 

pela preservação do meio ambiente, além de seu compromisso por envidar esforços para 

evitar causar danos e prejuízo a este por meio de suas atividades (ut cláusula vigésima 

primeira do modelo contratual supra referido). O concessionário deve manter seguros para 

                                                           

602 Cuja regulamentação técnica é apresentada na Portaria ANP 100/2000. 

603 Sua regulamentação técnica fica na Portaria ANP 259/2000 revogada pela Resolução ANP 31/2011. 

604 Acerca dessa obrigação, algumas críticas têm sido veiculadas na imprensa, e.g., aquela da Revista Exame, in 

verbis: 

O tema ‘conteúdo local’ virou tabu no setor. [...] Depois de 2003, as encomendas 

de plataformas passaram a ser feitas no Brasil e o Ministério de Minas e Energia 

passou a definir índices mínimos de conteúdo local para cada novo bloco 

leiloado. 

O descompasso entre a dinâmica do setor e os índices de nacionalização 

definidos pelo governo ficou mais evidente em 2007, após a descoberta do pré-

sal, que multiplicou a demanda por serviços e equipamentos. A situação relatada 

pelo executivo de uma petroleira ilustra parte das dificuldades: ‘Há dois meses 

tentei encomendar equipamentos que só preciso receber daqui a quatro anos, mas 

o fornecedor não consegue garantir a exigência de conteúdo local. (ut ROBERTA 

PADUAN. O Maior Desafio do País. O petróleo do pré-sal guarda uma 

oportunidade de ouro para o avanço da economia brasileira – desde que o país 
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todas as suas atividades consoante exigido pela legislação pátria. Por óbvio, as obrigações 

principais do contrato, quais sejam, o pagamento das participações governamentais, 

também estão previstas no contrato (ut modelo de contrato de concessão da ANP, Capítulo 

V). Inclui-se, também, nas obrigações do concessionário uma cláusula de 

confidencialidade605, que o obriga a manter sob sigilo os dados e informações amealhado 

como resultados das operações da concessionária e do contrato, salvo se permitido pela 

ANP ou se forem estes dados de domínio público (ut cláusula trigésima terceira do modelo 

de contrato de concessão da ANP). 

 

3.3 Alocação de Riscos 

3.3.1 ESPÉCIES DE RISCOS 

 Os riscos, segundo o vocabulário jurídico de PLÁCIDO E SILVA
606, diferente da 

obrigação, que tendem a ser certas ou a termo (salvo nas condicionais), estão ligados à 

possibilidade de ocorrência de um evento futuro e incerto que possa vir a dar causa a um 

dano ou prejuízo para si ou para terceiros. Os principais riscos no caso dos contratos de 

E&P são os que se seguem: (i) riscos exploratórios; (ii) riscos geológicos; (iii) riscos de 

engenharia; (iv) riscos relacionados ao preço das commodities607; (v) riscos de 

financiamento; (vi) riscos cambiais; (vii) riscos regulatórios. Além desses, temos as 

circunstâncias gerais: força maior, caso fortuito e fato do príncipe. Os riscos exploratórios 

estão relacionados à possibilidade de se existir ou não petróleo em uma determinada 

região608. Nesse sentido, ut supra dixit, o bônus de assinatura está embutido no risco 

exploratório, pois deve ser pago na assinatura do contrato de concessão e independente de 

                                                                                                                                                                                

não se perca em meio à sua grandeza. Ed. 1.019. Ano 46. Nº 12, 27/06/2012, p. 

48.) 

605 Dessume-se dessa cláusula, a relevância do setor, tido por estratégico para a soberania do país, daí decorrendo 

a necessidade de se manter a confidencialidade de certos dados. 

606 Ut DE PLÁCIDO E SILVA. Vocabulário Jurídico. NAGIB SLAIBI FILHO, GLÁUCIA CARVALHO (Atualizadores). 

Rio de Janeiro, Forense, 2007. Verbete Risco, p. 1238. 

607 Que, ut supra dixit, no caso do petróleo, assumem grande volatilidade no mercado mundial. 

608 Ut RÉGIS YUZO MORI DA SILVA. Proposta de metodologia de avaliação de portfólio por opções reais, 

considerando o valor da informação: um estudo de caso em exploração de petróleo. (Mestrado em Finanças e 

Economia Empresarial), Escola de Pós-Graduação em Economia, Fundação Getúlio Vargas do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 2010. 



266 

 

existir ou não petróleo na área concedida609. Riscos geológicos, por sua vez, segundo 

SILVA
610, relaciona-se com a presença do sistema petrolífero, i.e., à existência dos 

parâmetros geológicos que determinam a possibilidade de haver petróleo em uma dada 

região (e.g., presença de rocha geradora, rocha reservatório, trapa, etc., itens geológicos 

necessários para a geração e formação de reservas de petróleo).  

 Os riscos de engenharia, em contrapartida, são comumente relacionados às 

operações de prospecção, perfuração e produção de petróleo e gás natural e estão ligados a 

danos nos equipamentos, sejam danos materiais decorrentes de suas operações sejam 

aqueles provocados por força de ocorrências na natureza. Por esta razão, enquanto os 

riscos exploratórios e geológicos tendem a se associar à fase de exploração, os riscos de 

engenharia podem ser mais frequentemente associados à fase de produção. Resta 

mencionar ainda uma série de riscos não geológicos, dentre os quais os riscos políticos e os 

econômicos. Dentre os econômicos aventamos os riscos relacionados com o preço das 

commodities, os riscos de financiamento e os riscos cambiais.  

 Dentre os políticos, os riscos regulatórios relacionados à insegurança jurídica no 

âmbito da regulação estatal de uma atividade econômica. Os riscos relacionados aos preços 

das commodities envolvem a variação do preço das commodities no mercado. Como vimos, 

no caso do petróleo, pode haver grande volatilidade no preço dessa commodity no curto 

prazo, de modo que o preço do barril de petróleo pode cair muito em um dado momento t0, 

não compensando sua extração e produção (ainda que, como vimos, no longo prazo, 

considerando o contínum temporal t0 - tn, o preço do barril de petróleo vincule-se aos 

custos de sua produção, e menos à demanda).  

 O risco financeiro trata da maior ou menor dificuldade de uma empresa obter 

recursos ao longo do tempo para rolar suas dívidas611. O risco cambial, por sua vez, alude à 

volatilidade das moedas estrangeiras em face da moeda nacional. Assim, se uma empresa 

                                                           

609 De se ressaltar que esses são os riscos minimizados nas áreas do pré-sal, visto que nessa região as chances de 

se encontrar petróleo são muito maiores. 

610 Ut RÉGIS YUZO MORI DA SILVA. Proposta de metodologia de avaliação de portfólio por opções reais, 

considerando o valor da informação: um estudo de caso em exploração de petróleo. (Mestrado em Finanças e 

Economia Empresarial), Escola de Pós-Graduação em Economia, Fundação Getúlio Vargas do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 2010. 

611 Geralmente encargo da empresa concessionária. Mesmo o BNDEs não tem linhas de crédito específicas para 

as grandes empresas de E&P, apenas para seus fornecedores. 
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brasileira contrata um fornecedor estrangeiro para montar suas plataformas marítimas, uma 

variação no valor da moeda estrangeira pode aumentar grandemente a contraprestação da 

empresa nacional à estrangeira no ato da entrega das plataformas ou quando acordado o 

pagamento. Em geral, riscos cambiais são albergados por um seguro especial chamado 

hedge contratado pela concessionária particular. 

Outros riscos a serem considerados nos contratos de O&G são os de força maior, 

caso fortuito e fato do príncipe. Caso fortuito trata de fatos cuja ocorrência se deve à 

natureza, e.g., a ocorrência de um tsunami. Força maior, de outro modo, trata de fatos que 

são consequência de ações humanas, a greve podendo ser um bom exemplo aí. Por fim, 

fato do príncipe envolve sempre uma ação da Administração Pública de índole geral, e.g., 

o aumento de um tributo, que pode impactar negativamente um contrato feito pelo Poder 

Público, alterando seu equilíbrio econômico financeiro. De se ressaltar que o fato do 

príncipe se caracteriza por ser, invariavelmente, um fato da administração, porém externo 

ao contrato. A seguir trataremos desses riscos para as partes. 

 

3.3.2 RISCOS PARA AS PARTES 
 

Todo contrato prevê uma alocação de riscos entre as partes contratantes. Não é 

diferente nos contratos do setor de hidrocarbonetos. A seguir trataremos da alocação de 

riscos nos contratos de concessão para o setor de O&G, lembrando, como adrede referido, 

que nesses contratos, uma maior alocação de risco é imputada ao contratado privado. Em 

razão dessa alocação maiormente atribuída ao particular, de se esperar a precificação do 

risco a ser arcado por ele no valor do contrato, encarecendo-o. No contrato de concessão 

para o setor de petróleo, esse maior preço deverá significar a atribuição integral da 

propriedade dos hidrocarbonetos explorados para o contratado privado. Passemos, então, à 

imputação de riscos para as partes. Com base na Lei Nº 9.478/1997, são imputados ao 

concessionário particular os riscos relativos à E&P do petróleo e gás natural, in verbis: 

Art. 26. A concessão implica, para o concessionário, a obrigação de 

explorar, por sua conta e risco e, em caso de êxito, produzir petróleo ou 

gás natural em determinado bloco, conferindo-lhe a propriedade desses 

bens, após extraídos, com os encargos relativos ao pagamento dos 

tributos incidentes e das participações legais ou contratuais 

correspondentes. Grifos nossos. 
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 Em remate, os riscos exploratórios, geológicos e de engenharia, ligados às fases de 

exploração, desenvolvimento e produção, ficam atribuídos ao concessionário por 

disposição legal. Em âmbito contratual, consoante o modelo de contrato de concessão da 

ANP, outrossim, a assunção dos riscos operacionais612 pertence ao concessionário, como 

dispõe a cláusula segunda, dois ponto dois, cito: 

Custos e Riscos Associados à Execução das Operações 

2.2.O Concessionário assumirá sempre, em caráter exclusivo, todos os 

custos e riscos relacionados com a execução das Operações e suas 

consequências, cabendo-lhe, como única e exclusiva contrapartida, a 

propriedade do Petróleo e Gás Natural que venham a ser efetivamente 

produzidos e por ele recebidos no Ponto de Medição da Produção, nos 

termos deste Contrato, com sujeição aos encargos relativos aos tributos e 

às compensações financeiras detalhadas no ANEXO V - Participações 

Governamentais e de Terceiros, e da legislação brasileira aplicável. 

 Inobstante, no âmbito das participações governamentais, o poder público 

concedente, embora não seja responsável pelos riscos operacionais ligados à E&P de 

petróleo, admite a dedução no valor dos royalties a serem pagos, em razão dos riscos 

operacionais, a saber: 

Art. 47. Os royalties serão pagos mensalmente, em moeda nacional, a 

partir da data de início da produção comercial de cada campo, em 

montante correspondente a dez por cento da produção de petróleo ou gás 

natural. 

§ 1º Tendo em conta os riscos geológicos, as expectativas de produção 

e outros fatores pertinentes, a ANP poderá prever, no edital de 

licitação correspondente, a redução do valor dos royalties 

estabelecido no caput deste artigo para um montante correspondente a, 

no mínimo, cinco por cento da produção. Grifos nossos. 

 Desta feita, ainda que o bônus de assinatura possa estar incluído nos riscos de 

operação, posto ser um valor a ser pago na assinatura do contrato e não devolvido caso não 

venha a ser descoberto petróleo e/ou gás natural naquela região ou caso a quantidade e 

qualidade do petróleo e/ou gás natural não compensem a sua extração (em razão da falta de 

viabilidade comercial decorrente do preço do barril à época), os royalties e as participações 

especiais, ainda que haja um patamar mínimo devido pelo concessionário ao poder 

                                                           

612 ANDRADE comenta que os riscos envolvidos na atividade petrolífera, e aqui podemos incluir, mormente, os 

riscos operacionais, ensejam não apenas a responsabilização do concessionário, mas, no mais das vezes, sua 

responsabilização objetiva. Comenta a autora que inicialmente houve o questionamento das cláusulas 

contratuais no contrato de concessão que aludiam à responsabilidade objetiva, sustentando, seus críticos, 

serem elas ilegais. Inobstante, com o Código Civil de 2002, essa controvérsia foi sanada ao imputar a 

responsabilidade objetiva nos casos em que a atividade desenvolvida pelo autor do dano comumente levasse 

à produção de riscos para terceiros (ut. ANA BRÍGIDA FAJARDO VILLELA DE ANDRADE. A responsabilidade 
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concedente, são proporcionais aos riscos e à produção das áreas concedidas, não devendo, 

pois, serem plenamente incorporados aos riscos operacionais suportados pelo 

concessionário. Nesse diapasão, podemos mesmo alegar que o custo ligado ao bônus de 

assinatura é um custo fixo a ser pago pelo concessionário, ao passo que royalties e 

participações especiais (a partir de um determinado montante mínimo) pertencem à classe 

dos custos variáveis, a depender do sucesso da E&P613. No mais, o poder concedente não 

arca com quaisquer custos operacionais, salvo os abatimentos admitidos por lei para 

royalties e participações especiais. 

 No que concerne aos riscos ligados à força maior e caso fortuito, a Lei Nº 

9.478/1997 nada dispõe. Inobstante, o modelo de contrato de concessão da ANP admite a 

exoneração das responsabilidades de qualquer das partes contratantes nas circunstâncias de 

ocorrência de caso fortuito ou força maior, restringindo-se essa exoneração, contudo, 

apenas às obrigações inviabilizadas por esses fatos, não quanto ao contrato como um 

todo614, como se segue: 

Cláusula Trigésima Segunda 

Caso Fortuito e Força Maior 

Exoneração Total ou Parcial 

32.1. As Partes somente deixarão de responder pelo cumprimento das 

obrigações assumidas neste Contrato nas hipóteses de caso fortuito ou 

força maior, na forma do artigo 393 do Código Civil. A exoneração do 

devedor aqui prevista dar-se-á exclusivamente com relação às obrigações 

do contrato cujo adimplemento se tornar impossível em virtude da força 

maior ou caso fortuito, reconhecido pela ANP.  

 No que tange ao caso fortuito e força maior, esta equação tem sido adotada em 

âmbito contratual em geral, estando, inclusive, prevista no Código Civil de 2002, in verbis: 

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso 

fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles 

responsabilizado. 

                                                                                                                                                                                

civil nas atividades petrolíferas – questões interessantes. In: MARILDA ROSADO DE SÁ RIBEIRO (Org.). 

Estudos e pareceres – direito do petróleo e gás. Rio de Janeiro, Renovar, 2005, p. 61-83). 

613 De se ressaltar que os custos fixos na IPGN tendem a ser muito maiores que seus custos variáveis e quem, 

comumente, suporta os custos fixos nos contratos de concessão são as empresas privadas concessionárias e 

não o governo. A este respeito consultar ANDRÉ CANELAS. Investimentos em Exploração e Produção após a 

Abertura da Indústria Petrolífera no Brasil: Impactos Econômicos. Monografia de Bacharelado (Graduação 

em Economia), Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2004. 

614 Caso fortuito e força maior podem não implicar em exoneração de obrigações nos casos em que a obrigação 

puder ainda ser cumprida, desde que em prazo maior, que poderá ser concedido pelo contratante público. 
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 Verifica-se desse apartado, que os riscos relacionados à álea contratual, quais sejam 

eles, os riscos operacionais envolvidos nos contratos de concessão para exploração, 

desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural (consoante modelo da ANP), 

imputam-se ao concessionário particular. Com relação aos riscos classificados como 

pertencentes à álea extracontratual, CUNHA LIMA
615 tem afirmado ser aplicável aos 

contratos de concessão na IPGN a teoria da imprevisão, i.e., valeria a cláusula rebus sic 

stantibus.  

 Sem meandros, para os contratos administrativos, ut supra dixit, está previsto um 

princípio (ou cláusula) que garante o reequilíbrio do núcleo econômico financeiro do 

contrato nos casos da ocorrência de fato superveniente que possa superonerar uma das 

partes contratantes. Em particular, nos casos envolvendo riscos regulatórios ou fato do 

príncipe, cujo veículo causador da superoneração venha a ser o próprio Estado, seria o caso 

de se aplicar o princípio do reequilíbrio econômico financeiro, visando restabelecer o 

equilíbrio contratual. O princípio econômico financeiro tem assento constitucional, estando 

previsto no art. 37, XXI, in verbis: 

Art. 37. (omissis) 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 

compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 

pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, 

com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas 

as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente 

permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Grifos nossos. 

 Este princípio insculpido na Carta Maior apresenta desdobramento na Lei Nº 

8.666/1993, se aplicando como garantia suplementar do particular não apenas nos casos 

envolvendo o desequilíbrio provocado por força das cláusulas de exorbitância que 

prerrogam ao poder público o direito de modificar unilateralmente o contrato, mas, 

igualmente, nos casos envolvendo fatores extracontratuais que podem engendrar esse 

desequilíbrio. Segundo MARQUES NETO
616, todo contrato é um balanço entre risco e preço, 

de modo que inexistindo uma garantia ao particular de que ele será acastelado de fatos 

supervenientes incertos, o particular poderá, ainda assim, pactuar com a Administração 

                                                           

615 Ut RAYSSA CUNHA LIMA. Aplicabilidade da teoria da imprevisão aos contratos de concessão da indústria do 

petróleo e gás natural. Revista Âmbito Jurídico. Nº 85, Ano XIV, fev. 2011. 
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Pública, mas, neste caso, sabendo que seria imputado exclusivamente a ele o risco que 

tornaria oneroso o contrato por fatores supervenientes. Com essa ciência, o particular, 

então, tenderá a embutir o risco no preço (nos contratos de concessão, ut supra dixit, o 

preço significa a atribuição da integralidade da propriedade dos hidrocarbonetos 

explorados). Por conseguinte, o regime de proteção do equilíbrio econômico financeiro 

levaria a Administração Pública a absorver maiores riscos (afinal é o único ente capaz de 

distribuir mais eficientemente o risco, distribuindo-o entre toda a sociedade) para não ter 

que pagar a priori por um ônus que só vai ocorrer se determinados fatos tomarem lugar. 

Dispõe a Lei Nº 8.666/1993: 

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as 

devidas justificativas, nos seguintes casos:  

(omissis) 

II - por acordo das partes: 

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre 

os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa 

remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção 

do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 

sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências 

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, 

ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 

configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. (Redação 

dada pela Lei Nº 8.883, de 1994) 

Inobstante essa disposição legal, caso esteja previsto no contrato que o evento 

superveniente ocorrido corresponde a uma álea contratual atribuída ao particular, não será 

aplicado o dever de recompor o equilíbrio econômico financeiro, porque o equilíbrio é 

relativo às condições previstas no edital (i.e., o edital operando como o status quo a partir 

do qual qualquer alteração das obrigações das partes, onerando uma delas, será tomado 

como parâmetro). Malgrado, se no edital e no contrato o particular assumiu o ônus para um 

evento, então, para este evento ele não terá direito ao equilíbrio econômico financeiro. 

Omisso o contrato, a regra é que a Administração Pública assuma o dever de recompor o 

equilíbrio no caso de fatos de consequências imprevisíveis ou previsíveis e de custos 

calculáveis. 

Dessume-se dessas ilações que se com maior propriedade, os riscos causados pelo 

poder público por força da álea extracontratual, aqui riscos regulatórios e fato do príncipe, 

                                                                                                                                                                                

616 Essas considerações foram apresentadas pelo professor FLORIANO DE AZEVEDO MARQUES NETO em sua 

disciplina Contratos Administrativos lecionada no primeiro semestre de 2011 na graduação de direito da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art65iid
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art65iid
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podem ser imputados ao poder concedente, omisso o contrato, o mesmo se poderia dizer 

dos riscos ligados à variação do preço das commodities, dos riscos de financiamento e os 

riscos cambiais, ainda quando sua ocorrência não puder ser imputada ao poder público. 

Com relação aos primeiros, riscos regulatórios, dispondo a ANP de maiores competências, 

e sendo esta um órgão de cunho mais técnico, de se esperar menores riscos regulatórios, 

quiçá a captura do regulador pelo regulado, porém, dando maior imunidade à agência 

relativamente às pressões políticas, o que, segundo a teoria da captura, não significa que 

não esteja a agência sujeita às pressões dos agentes econômicos por ela regulados. 

 Relativamente aos riscos econômicos, não obstante, sendo os contratos de 

concessão espécie contratual na qual a maior assunção de riscos é atribuída ao 

concessionário privado, muito comum que nessa espécie contratual os riscos econômicos, 

dentre os quais riscos relativos aos preços das commodities e riscos cambiais617, lhe sejam 

imputados (ao concessionário) nos contratos de concessão relativos à IPGN, forçando o 

concessionário particular a contratar instrumentos financeiros de hedge no mercado futuro 

de petróleo618 para se precaver dos prejuízos causados por eventual superveniência de 

eventos que aumentem a volatilidade no preço do petróleo e gás natural no mercado 

internacional prejudicando619. E isto é ainda mais verdadeiro para os casos de álea 

extracontratual, mas que estejam ligadas às atividades características da IPGN, visto que, 

segundo RIBEIRO, os riscos da atividade tendem a ser, geralmente, franqueados àquele que 

                                                           

617 De se ressaltar que os riscos cambiais subsistem apenas por força do curso forçado da moeda. De todo modo, 

não faria sentido o governo arcar diretamente com os riscos cambiais já que ele tem poder e dispõe de 

instrumentos monetários para manipular o câmbio. 

618 A este respeito, FREITAS citando PINTO JR., S. L. FERNANDES comenta: 

O segundo aspecto é o desenvolvimento de mercados futuros e as mudanças na 

forma de comercialização. Para reduzir o impacto da volatilidade das taxas de 

câmbio e de juros, foram desenvolvidas inovações para a diminuição de riscos 

financeiros. Dentre essas inovações, destacaram-se a substituição relativa dos 

contratos de longo prazo e a ampliação do mercado spot. A volatilidade dos 

preços após o segundo choque levou, ainda, ao desenvolvimento dos mercados 

futuros de óleo bruto e de práticas de cobertura contra flutuações, o hedge. Essas 

inovações financeiras foram boas para as decisões de investimento e dificultaram 

o fortalecimento do poder de mercado. O mercado spot dificultou o 

estabelecimento de preços de referência e o hedge fez o preço do petróleo variar 

dentro de uma faixa larga, de US$ 13a US$ 21 (PINTO JR. e FERNANDES, 1998) 

(ut KÁTIA REGINA DO VALLE FREITAS. As Estratégias Empresariais de 

Cooperação e Integração Vertical: O Caso da Indústria de Petróleo do Brasil. 

Monografia de Bacharelado (Graduação de Economia), Instituto de Economia, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2003, p. 43). 

619 A PETROBRAS, e.g., lança mão desse expediente visando precaver-se desses riscos. 
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lucra com a atividade, aqui – no caso do contrato de concessão de petróleo em que o 

particular fica com a propriedade do petróleo e gás natural –, o concessionário. A este 

respeito, trazemos à colação o comentário de RIBEIRO, in verbis: “Todavia, uma empresa 

deverá assumir os riscos do empreendimento, isto é, os riscos que advêm de ter o serviço 

em funcionamento, pois caberá a quem teve lucro na atividade ressarcir os danos que a 

mesma atividade ocasionou” 620. 

E, ainda, como no caso do contrato de concessão, a propriedade do petróleo e do 

gás natural extraídos é do particular, de modo que é responsabilidade sua a 

comercialização desses bens, todos os riscos associados a esta comercialização (em 

particular os riscos ligados ao preço das commodities), por óbvio, ser-lhe-ão franqueados, 

visto ser ele que lucra com a atividade comercial621. Ultimando, a assunção desses riscos 

ao particular, que vê a necessidade de contratar seguros de hedge para riscos econômicos, 

deverá encarecer o valor do contrato de concessão para a Administração Pública, visto que, 

independentemente de quem arca com os riscos, caso a assunção recaia sobre o 

concessionário, este tenderá a incluir esses riscos no preço do contrato, a não ser que o 

governo estabeleça uma política de preços que possibilite garantir um retorno mínimo ao 

particular622. Todavia, como vimos, o preço do contrato de concessão significa a atribuição 

da integralidade dos recursos explorados. 

No caso do contrato de concessão, ut supra dixit, o risco é maiormente imputado ao 

particular por força de se atribuir a ele a propriedade exclusiva sobre os hidrocarbonetos 

explorados, e, como é cediço, esse setor é um dos mais lucrativos da economia, podendo 

acarretar ganhos extraordinários para o particular que explora essa atividade. Nesse mister, 

inclusive, pode-se abrir mão da cláusula do equilíbrio econômico-financeiro para os 

contratos de concessão do setor de O&G, imputando-se os riscos, ainda aqueles derivados 

da álea extracontratual, sobre o particular, em razão dos ganhos que ele pode auferir da 

exploração e produção de petróleo, desconsiderando absolutamente qualquer 

                                                           

620 Ut ELAINE RIBEIRO. Direito do Petróleo Gás e Energia. Rio de Janeiro, Elsevier, 2010, p. 104. 

621 Não há porque o Estado se responsabilizar por esses riscos já que não é o proprietário do hidrocarboneto 

extraído e não participa de sua comercialização salvo para garantir o cumprimento da cláusula da obrigação 

de fornecimento para o mercado interno. Inobstante, como veremos, o Estado pode internalizar esses riscos 

como no caso da constituição de um Fundo para destinação dos recursos advenientes da IPGN. 

622 Nesse sentido, a política de preço mínimo funciona como uma espécie de contrato de hedge entre o governo e 

o produtor evitando que a excessiva volatilidade no preço das commodities possa vir a prejudicar o produtor. 
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superoneração, desde que previsto no contrato. Porque o petróleo (e o setor de energia em 

geral) é considerado um recurso estratégico para os países, não é incomum, inclusive, 

ocorrer a encampação das instalações de empresas particulares pelos países hospedeiros, 

que se consideram os verdadeiros proprietários deste bem, em regra nacionalizado. Nesses 

casos, admite-se a indenização sobre o montante já investido, mas o valor preciso será 

resultado da negociação entre as partes ou através de cortes internacionais, como ameaçou 

fazer a PETROBRAS no caso da nacionalização das duas refinarias construídas por ela e 

nacionalizadas pela Bolívia. 

 

4 Prelúdio sobre os Princípios de Destinação Das Rendas do 
Petróleo, Federalismo Fiscal E Critérios de Rateio 

  Quando se trata da análise empreendida acerca dos recursos auferidos da 

exploração de hidrocarbonetos, duas questões são aventadas, primus, a forma de aplicar 

essas rendas pelo setor público, ou seja, seus princípios de destinação, a qual designamos 

função alocativa, secundus, os critérios de rateio desses recursos entre os entes federativos, 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a qual chamaremos função distributiva. 

Relativamente à função alocativa, a literatura afim aponta para a necessidade de que a 

exploração de recursos naturais exauríveis tenha sua destinação atrelada a princípios de 

justiça intergeracional, consoante proposta de HARTWICK, uma vez que o seu esgotamento 

impediria que gerações futuras usufruíssem de referido recurso, ou ainda, da renda auferida 

de sua exploração623. HARTWICK adota o seguinte parâmetro na destinação dos recursos 

exauríveis: em uma sociedade, a renda da hodierna exploração de recursos naturais 

exauríveis deve ser utilizada para o investimento em capitais reprodutíveis com o viso de 

manter constante seu padrão de consumo. Por outras palavras, as rendas auferidas da 

exploração do capital natural devem ser reinvestidas em capital manufaturado624.  

 Dessarte, o investimento das rendas provenientes de recursos naturais exauríveis 

possibilitaria manter um mesmo nível de riqueza ao longo das gerações futuras. A respeito 

                                                           

623 Ut JOHN HARTWICK. Intergeration equity and investing of rents from exhaustible resources. The American 

Economic Review, v. 67, nº 5, p. 972-75, 1977. 

624 Ut IZABEL CAVALCANTI. Solidariedade Intergeracional e Recursos Exauríveis. Brasília, DF, IX Encontro da 

Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, 2011, p. 04. Disponível em: 
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do princípio de justiça intergeracional, sua aplicação ao setor de hidrocarbonetos decorre, 

consoante SERRA, da incorporação da variável temporal à análise, notadamente da natureza 

finita desse recurso625. Mais acertadamente, SERRA aponta que a natureza finita do recurso 

deve fazer dos royalties auferidos de sua exploração, um mecanismo de justiça 

intergeracional, dando a ele uma função extrafiscal. Consoante SERRA, in verbis: 

Cumpriria o royalty esta função a partir de três imbricadas vertentes: i) 

como mecanismo de regulação do ritmo de exploração de um recurso 

escasso; ii) como instrumento de financiamento do desenvolvimento 

científico e tecnológico para o aprimoramento da eficiência no uso dos 

hidrocarbonetos, ou no desenvolvimento de fontes de energia alternativa 

(não baseadas em recursos escassos); iii) como fundo de financiamento 

da infraestrutura necessária à diversificação produtiva ou como fundo 

previdenciário, ambos com o propósito de compensar às gerações futuras 

pela impossibilidade destas usufruírem das riquezas minerais exauríveis 
626. 

 Quanto aos itens aventados por SERRA relativos, ou acerca do uso da renda do 

petróleo para promover o desenvolvimento da IPGN ou na produção de novas tecnologias 

para uso de outras fontes de energia (item ii), ou relativamente à utilização dessa renda 

para fomentar a infraestrutura e uma previdência para futuras gerações (item iii), essas 

questões serão trabalhadas quanto tratarmos dos fundos soberanos mais adiante. No bojo 

do raciocínio elaborado nessa seção, e com base no item (i) levantado por SERRA na 

citação adrede, é cabível, primus, a colocação da questão quanto a como transformar 

recursos naturais exauríveis em recursos não exauríveis? Secundus, cabe indagar se o 

Brasil vem realizando esta tarefa na destinação atribuída aos recursos petrolíferos.  

SCAFF, ao tratar do assunto, nos remete a BERCOVICI, e traduz a primeira questão 

em termos da definição de um ritmo ótimo de exploração dos hidrocarbonetos, ou ainda, 

do ritmo de transformação do recurso natural finito em renda627. Para tomar a decisão 

quanto ao ritmo ótimo de exploração, cabe considerar: (i) se vale a pena uma rápida 

exploração dos hidrocarbonetos, que pode levar ao exaurimento do recurso natural finito 

                                                                                                                                                                                

http://www.ecoeco.org.br/conteudo/publicacoes/encontros/ix_en/GT4-75-40-20110601100659.pdf. Acesso 

em: 03 jun. 2016. 

625 Ut RODRIGO VALENTE SERRA. Contribuições para o debate acerca da repartição dos royalties petrolíferos no 

Brasil. 2005. Tese (Doutorado em Economia Aplicada), Instituto de Economia, Universidade Estadual de 

Campinas, Campinas, 2005. 

626 Ibidem, p. 50. 

627 Ut FERNANDO FACURY SCAFF. Royalties do Petróleo, Minério e Energia: aspectos constitucionais financeiros 

e tributários. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 336. 

http://www.ecoeco.org.br/conteudo/publicacoes/encontros/ix_en/GT4-75-40-20110601100659.pdf
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em um curto período de tempo, aproveitando os altos preços hoje; (ii) se existem pesquisas 

em novas tecnologias que possam levar ao aproveitamento de outras fontes energéticas a 

curto e médio prazo, fontes essas que podem vir a substituir os hidrocarbonetos 

rapidamente, de modo a reduzir drasticamente seu preço.  

No sentido inverso, e para definir esse ritmo de exploração, considera-se se o 

aproveitamento de outras fontes levará tempo para se tornar economicamente viável, e se é 

possível aproveitar o controle de seus estoques com vistas a especular e auferir maiores 

ganhos das altas e baixas do valor da commodity e de seus derivados. Inobstante, a questão 

colocada pelo princípio de justiça intergeracional inclui não apenas o ritmo da exploração, 

como demonstra SCAFF, mas ainda os usos dados aos recursos auferidos da exploração dos 

hidrocarbonetos, questão abordada nos itens (ii) e (iii) de SERRA, ut supra. Ou seja, em 

nossa terminologia, a questão alocativa não é independente da questão distributiva. 

 No que tange aos government-takes auferidos da exploração e produção do 

petróleo, a literatura tem atribuído forte ênfase ao princípio da justiça intergeracional, 

favoritismo que até se justifica no Brasil por mor da tendência de sucessivos governos ao 

endividamento, consumindo antecipadamente rendas a serem futuramente obtidas, mas que 

sequer foram geradas, estratégia esta, aliás, frequentemente adotada por países em 

desenvolvimento, que não possuem os recursos suficientes para fazer frente aos 

investimentos necessários. De sorte que é justamente na tentativa de colocar limites à 

tendência de expansionismo fiscal estatal que foi aprovada no país a Lei Complementar Nº 

101/2000, considerada deveras rigorosa628.  

 De se perguntar, inobstante, a este respeito, se referido rigor não iria contra a 

oportunidade de o Estado carrear desenvolvimento para o país, particularmente quando 

tratamos de países em desenvolvimento, e principalmente no Brasil, onde o Estado é o 

principal agente econômico no fomento ao desenvolvimento nacional, ainda nas hipóteses 

de parcerias com o setor privado. A Lei de Responsabilidade Fiscal é, efetivamente, um 

                                                           

628 Ut FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL. Report on the Observance of Standards and Codes. Washington, 

DC, International Monetary Fund, nov. 2001. 
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ganho. Porém, seu cabimento justifica-se, maiormente, nos países desenvolvidos, que já 

fizeram os investimentos necessários para garantir uma economia pujante629. 

  De toda forma, na mesma linha de raciocínio dessa questão acerca da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, acreditamos ser cabível fazermos a pergunta sobre se deve ser 

dada tamanha relevância na aplicação do princípio da justiça intergeracional às rendas 

auferidas da exploração de petróleo630. Para fundamentar esse questionamento, apresento 

ao menos duas razões. A primeira razão decorre do fato de que grande parte do aporte em 

investimentos de grandes proporções visa proporcionar benefícios apenas para as gerações 

futuras, enquanto seus custos são (ao menos em parte) pagos pela presente geração. Assim 

sendo, se, de um lado, as rendas angariadas da exploração do petróleo favorecem gerações 

atuais em detrimento das gerações futuras, visto que referido recurso é exaurível, em 

sentido inverso, caso essas rendas sejam destinadas a investimentos cujos benefícios são 

futuros, o maior aporte desses investimentos privilegiaria gerações vindouras, pagando 

pelos seus custos as gerações atuais, que não usufruirão dos benefícios desses 

investimentos, de sorte que uma aplicação muito restritiva do princípio da justiça 

intergeracional na consideração das rendas do petróleo pode levar a injustiças para as 

gerações presentes, que em regra pagam por investimentos feitos em favor das futuras 

gerações. 

  Outro permissivo que poderia justificar uma menor ênfase no princípio da justiça 

intergeracional na análise das rendas do petróleo é atinente ao fato de que novas 

tecnologias poderão proporcionar fontes de energia diversas daquela do petróleo, de forma 

que seu exaurimento pode não ser assim tão danoso para as gerações vindouras, desde que 

novas tecnologias possam estar sendo desenvolvidas (quiçá até tecnologias mais limpas 

que as utilizadas hodiernamente, como tem sido tendência nas pesquisas da área). No 

                                                           

629 Nesse sentido nos perguntamos se há algum cabimento jurídico no processo de impedimento realizado contra 

a Presidenta DILMA ROUSSEFF, ou se, como afirmou o presidente interino MICHEL TEMER, seu julgamento 

tem um caráter mais político que jurídico. 

630 SCAFF, ao tratar do Fundo Social do Pré-Sal, faz alusão a JEFFREY SACHS para empreender ressalva similar, 

ao indicar que a poupança não pode ser tida por valor absoluto, mas deve levar em conta o nível de 

desenvolvimento do país, em particular nos países pobres, quando talvez justifique-se maiormente o uso 

desses recursos para promover investimentos que alavanquem o desenvolvimento do país. Assim, se de um 

lado trata da aplicação do princípio da justiça intergeracional às rendas do petróleo, por outro aponta que o 

equilíbrio orçamentário deve se subordinar à noção de sustentabilidade financeira, indicando que operar com 

déficit público temporário não é, de per se, criminoso, podendo se justificar quando seu objetivo é cumprir 

metas sociais sustentáveis no médio e longo prazo (ut FERNANDO FACURY SCAFF. Equilíbrio Orçamentário, 
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contrapé desse argumento, impende ressaltar que muitos desses grandes investimentos são 

pagos por meio da estratégia do endividamento, e referidas dívidas deverão recair sobre 

gerações futuras, e não as atuais, daí que os benefícios também devem ser futuros, para as 

vindouras gerações631. Sobejamente, outra linha de raciocínio que pode, outrossim, ser 

contraposta ao princípio da justiça intergeracional (verdadeiramente, sua proposta amplia o 

escopo desse princípio) é aquela apresentada por COSTA e SANTOS, quando questionam a 

regra de HARTWICK, in verbis: 

Contudo, quando se visualiza a destinação das rendas de hidrocarbonetos 

nos países em desenvolvimento que apresentam elevados graus de 

desigualdade sociais, cabe indagar se a regra de Hartwick é satisfatória 

para não reproduzir tais desequilíbrios e injustiças sociais no futuro 632. 

  A perspectiva de COSTA e SANTOS pugna pela não separação entre as gerações 

presente e futura através da construção de um princípio de justiça que incorpore as 

dimensões intra e intergeracional, açambarcando o ideal de desenvolvimento sustentável 

cuja proposta é manter a qualidade de vida da população ao longo das gerações. Essa 

perspectiva, inobstante, não oculta o problema da desigualdade, de forma que em sua 

proposta defende igualmente a minimização da desigualdade ao longo das gerações633. 

Essas reflexões não pretendem negacear a importância do princípio da justiça 

intergeracional na aplicação das rendas do petróleo. Pretende, inobstante, ampliar e 

redimensionar sua importância, de modo a evitar que um excessivo rigorismo acabe por 

impedir o país de se desenvolver por mor da imposição de demasiadas amarras nos gastos 

públicos, em particular naqueles auferidos pela exploração do petróleo.  

                                                                                                                                                                                

sustentabilidade financeira e justiça intergeracional. Interesse Público. Ano 16, nº 85, maio-jun. 2014, p. 37-

50.)   

631 Ver, verbi gratia, CARLOS GÓES. Endividando nossos filhos: o governo gasta mal e a conta fica para as 

gerações futuras. Justo? Disponível em: http://mercadopopular.org/2015/08/moralidade-gasto-publico/. 

Acesso em: 06 jun. 2016. (Todavia, diversamente do autor, não acreditamos que o governo não produza 

riqueza, apenas a transfere no tempo e no espaço. Bem ao contrário, toda a cadeia produtiva do petróleo no 

Brasil foi fomentada pelo governo e se a iniciativa privada hodiernamente gera riqueza da indústria do 

petróleo, tal fato se deve, em grande medida, das iniciativas promovidas pelo governo. O mesmo se pode 

dizer da indústria sucroalcooleira, cujo estímulo essencial foi o Programa Nacional do Álcool (Proálcool).) 

632 Ut HIRDAN KATARINA DE MEDEIROS COSTA, EDMILSON MOUTINHO DOS SANTOS. Justiça e sustentabilidade: a 

destinação dos royalties de petróleo. Estudos Avançados, 27(77), p. 144, 2013.  

633 Ut FRANCISCO DE ASSIS MENDONÇA. Geografia e Meio Ambiente. São Paulo, Contexto, 2005. Ver também 

MARIA ADÉLIA APARECIDA DE SOUZA. Meio ambiente e desenvolvimento sustentável. As metáforas do 

capitalismo. Revista Cronos, [S.l.], v. 10, n. 2, jan. 2013. ISSN 1982-5560. Disponível em: 

http://www.periodicos.ufrn.br/cronos/article/view/3289/2677. Acesso em: 07 jun. 2016. 

http://mercadopopular.org/2015/08/moralidade-gasto-publico/
http://www.periodicos.ufrn.br/cronos/article/view/3289/2677
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  Essas considerações pretendem indicar que nem sempre o que é bom para os países 

desenvolvidos é saudável para os países em desenvolvimento634. Interpretar o princípio da 

justiça intergeracional na perspectiva da transformação de um recurso finito em um recurso 

infinito, e.g., através de investimentos em educação ou infraestrutura, esta sim nos parece 

ser a melhor forma de manusear referido princípio na aplicação das rendas do petróleo à 

nossa realidade nacional. A discussão empreendida nesta seção é apenas introdutória sobre 

a questão, pois pretendemos abordar essa temática com mais afinco adiante, quando 

fizermos o comparativo entre a destinação dos government-takes no regime jurídico 

regulatório da Lei Nº 9.478/1997 para as áreas fora do pré-sal e aquele das Leis Nº 

12.351/2010, Nº 12.276/2010 e Nº 12.304/2010, para áreas do pré-sal e outras 

consideradas estratégicas.  

  A matéria seguinte abordada nesta seção introduz os critérios de rateio e o 

federalismo fiscal635. No Brasil, o federalismo fiscal baseia o rateio dos recursos auferíveis 

da exploração de hidrocarbonetos capturados pelo setor público. GOBETTI estudou o 

federalismo fiscal e os critérios de rateio em diversos países federalistas no mundo, 

demonstrando que a atribuição da propriedade do petróleo para os entes federativos e a 

forma de alocação da renda de sua exploração são função da história e cultura política, 

antes que de argumentos técnicos ou filosóficos636. No Brasil a matéria é regulada pela Lei 

Nº 9.478/1997, que foi alterada pela Lei Nº 12.734/2012. Ambos os documentos legais têm 

seu fundamento no artigo 20, § 1º do texto constitucional637, in verbis: 

Art. 20. São bens da União: 

(omissis) 

§ 1º É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, 

participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de 

recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros 

                                                           

634 Consoante, verbi gratia, as perspectivas apresentadas em HA-JOON CHANG. Chutando a escada: a estratégia 

do desenvolvimento em perspectiva histórica. São Paulo, Unesp, 2004. REGINALDO CARMELO MORAES; 

MAITÁ DE PAULA E SILVA. O peso do Estado na pátria do mercado: os Estados Unidos como país em 

desenvolvimento. São Paulo, Ed. Unesp, 2013. 

635 Relativamente ao federalismo fiscal e aos critérios de rateio, igualmente, essas temáticas serão trazidas à baila 

diversas vezes ao longo deste trabalho, sendo empreendida nesta seção apenas uma discussão introdutória.  

636 Ut SÉRGIO WULFF GOBETTI. Federalismo Fiscal e Petróleo no Brasil e no Mundo. Texto para Discussão 

(IPEA. Brasília). v. 1.669, 2011, p. 01-39.  

637 A despeito de muitos dispositivos da Lei Nº 12.734/2012 terem sido questionados em sede de controle de 

constitucionalidade, por mor desse diploma ter reduzido o montante a ser distribuído para os Estados e 

Municípios em favor do poder central (ADIs 4.917-RJ; 4.918-RJ; 4.916-ES; 4.920-SP). 
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recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar 

territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por 

essa exploração. 

  GOBETTI sustenta que em razão da falta de um pacto federativo que clarifique a 

forma de financiamento dos serviços e políticas públicas subsistem inúmeros conflitos a 

respeito da distribuição das rendas relativas à exploração do petróleo no país. Verifica-se 

notadamente uma dicotomia entre aqueles entes federativos que advogam em favor de uma 

distribuição mais equitativa desses recursos versus os Estados e Municípios produtores 

(nas áreas onshore) ou confrontantes (nas áreas offshore), que reivindicam direitos sobre 

essas rendas em razão do impacto mais direto sofrido por essas localidades, por mor das 

atividades ligadas à indústria do petróleo ali desenvolvidas ou por se considerarem 

proprietários desses recursos638. GOBETTI, ut supra, pretende averiguar se os países petro-

rentistas que se organizam sob a forma federativa de Estado apresentam algum padrão na 

distribuição das rendas auferidas da E&P do petróleo.  

  Para tanto, lança mão dos dados obtidos no projeto Oil and gas in Federal Systems. 

Verifica, precipuamente, que países petro-rentistas, a despeito dos critérios de rateio 

adotado, tendem a centralizar essas rendas, em vez de dividi-las com os demais entes 

federados. No Brasil, desde 1985, comenta GOBETTI, vige o modelo de descentralização 

das rendas do petróleo em favor de estados e municípios produtores e confrontantes. 

Inobstante, alega o autor, esse modelo não parece se prestar mais aos desafios surgidos 

com a descoberta dos megacampos de petróleo do pré-sal brasileiro, em particular desafios 

macroeconômicos e intergeracionais, havendo necessidade (consoante GOBETTI) de se 

reformar referido modelo no sentido de dotar a União de maior porção dessa renda, uma 

vez que, dentre os entes federados, ela tem melhores condições para enfrentar esses 

desafios, como veremos adiante.  

  Acredita GOBETTI ser necessário ainda reformar o modelo de rateio entre essas 

rendas para os demais entes federados, em razão da grande concentração desses recursos 

apenas para as regiões produtoras ou confrontantes. Nesse particular, impende ressaltar ter 

sido aprovada no Congresso Nacional a Emenda IBSEN/SIMON, que altera a distribuição 

dos royalties do petróleo para os entes subnacionais, retirando dos Estados e municípios 

confrontantes parcela desses recursos, e distribuindo-os, metade entre todos os Estados, e 

                                                           

638 Ut RODRIGO SERRA, et. alia. Os municípios petro-rentistas fluminenses: gênese e ameaças. Revista Rio de 

Janeiro (Dossiê Temático). nº 18-19, jan-dez 2006, p. 59-85. 
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outra metade entre todos os municípios, conforme critérios do Fundo de Participação dos 

Estados e do Fundo de Participação dos Municípios. A Lei Nº 12.734/2012, que veicula 

essas alterações, é questionada no Supremo Tribunal Federal, por meio de ao menos quatro 

Ações Diretas de Constitucionalidade: (i) ADI Nº 4.917, propostas pelo governador do Rio 

de Janeiro; (ii) ADI Nº 4.916, proposta pelo governador do Espírito Santo: (iii) ADI Nº 

4.918, proposta pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro; (iv) ADI 

Nº 4.920, proposta pelo governador de São Paulo, todas distribuídas para a relatoria da 

Ministra CARMEN LÚCIA, que deferiu liminar em favor dos autores em 18 de março de 

2013, in verbis: 

[...] Pelo exposto, na esteira dos precedentes, em face da urgência 

qualificada comprovada no caso, dos riscos objetivamente demonstrados 

da eficácia dos dispositivos e dos seus efeitos, de difícil desfazimento, 

defiro a medida cautelar para suspender os efeitos dos arts. 42-B; 42-C; 

48, II; 49, II; 49-A; 49-B; 49-C; § 2º do art. 50; 50-A; 50-B; 50-C; 50-D; 

e 50-E da Lei Federal n. 9.478/97, com as alterações promovidas pela Lei 

n. 12.734/2012, ad referendum do Plenário deste Supremo Tribunal, até o 

julgamento final da presente ação. Publique-se 639.  

     A despeito do desfecho a ser alcançado relativamente aos royalties, GOBETTI 

admoesta que sua análise não pode desvincular-se da análise do conjunto das receitas do 

regime fiscal pátrio. Afirma que quanto maior a autonomia dos entes subnacionais na 

determinação de seus próprios tributos, maiores são as chances de serem produzidas 

desigualdades regionais em favor dos entes produtores, de modo que é comum as 

federações restringirem o poder de tributar desses entes para evitar competição tributária 

intensa, e para fazer frente aos gastos dos entes subnacionais, o poder central, como 

contrapartida, estabelece uma miríade de transferências intergovernamentais em favor dos 

entes subnacionais. Segundo GOBETTI, essas transferências podem se dar por critérios 

distributivos ou devolutivo/compensatório.  

  O primeiro, critério distributivo, se baseia, verbi gratia, no tamanho da população. 

O critério devolutivo/compensatório, que é aquele adotado pelos entes subnacionais 

produtores como justificativa para requererem os royalties do petróleo, depende de um 

entendimento dos entes subnacionais como possuidores ou proprietários de uma 

determinada base tributária ou sobre determinado recurso natural. Enquanto o critério 

distributivo tende a minimizar desigualdades regionais, a despeito de tornar certos entes 

                                                           

639  Andamento processual Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcesso 

Andamento.asp?incidente=4379376. Acesso em: 09 jun. 2016. 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcesso%20Andamento.asp?incidente=4379376
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcesso%20Andamento.asp?incidente=4379376
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dependentes dessas receitas transferidas, o critério devolutivo/compensatório pode reforçar 

as assimetrias regionais. No intuito de encontrar um balanço ótimo entre esses critérios, 

que representam o tradeoff entre equidade e eficiência usus venit na seara econômica, 

teóricos da área recomendam, consoante alterca GOBETTI, a criação de um sistema de 

equalização de receitas entre os entes federados. Inobstante, o Brasil carece de um sistema 

de equalização de receitas, como existe no Canadá (de maneira restrita) e na Austrália (de 

forma ampla).  

  GOBETTI aponta ainda haver uma preferência na literatura na área, no que tange às 

rendas auferidas da exploração de recursos naturais finitos, em particular por países petro-

rentistas, que sejam elas atribuída ao governo central, seja porque este ente tem maior 

capacidade para promover as reformas macroeconômicas necessárias para fazer frente ao 

afluxo dessas rendas e trabalhar com a volatilidade dos preços do petróleo, seja para evitar 

o aumento da disparidade regional produzida pela atribuição desses recursos apenas para 

os entes subnacionais produtores ou confrontantes, etc. Malgrado, ressalta o mesmo autor, 

no contrapé, que a concessão de benefícios para as unidades federadas produtoras desses 

recursos justifica-se para dar conta dos impactos locais dessa indústria, bem como para 

fazer frente aos investimentos necessários à infraestrutura e ao saneamento dos passivos 

ambientais que decorrem dessa atividade.  

  Ainda neste ponto, impende ressaltar a análise empreendida pelo autor 

relativamente à propriedade dos hidrocarbonetos, apontando que não existe um padrão de 

propriedade para o petróleo extraído em terra nos Estados federados, de sorte que, em 

algumas federações a propriedade é federal (e.g., México, Nigéria), em outras é provincial 

(e.g., Argentina, Austrália) e em outras ainda, é conjunta (e.g., Estados Unidos, Rússia, 

Paquistão). Diversamente, nos Estados federados o petróleo extraído no mar, em regra, é 

franqueado ao ente central, ressalvados os casos do Canadá, Nigéria e Brasil. Em nosso 

país especialmente, esse critério tende a gerar uma hiperconcentração das compensações, 

inclusive municipal, segundo GOBETTI. Deste modo, se a extração onshore tende a levar à 

distribuição das rendas auferidas, nas áreas offshore, as rendas ficam concentradas no ente 

central.  

  GOBETTI observa, ainda, como a aplicação do critério devolutivo ou compensatório 

aplicado às rendas do petróleo extraído no mar contraria a lógica do texto constitucional, 

uma vez que nesse documento está previsto como bem da União a plataforma continental, 
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não havendo como justificar essa compensação paga por meio dos royalties para Estados e 

municípios. Regra geral, comenta o autor, nas petrofederações há um forte controle central 

sobre essas rendas, embora não se possa encontrar um padrão uníssono de distribuição 

dessas rendas entre os entes subnacionais nos diversos Estados federados. Quando ocorre 

essa distribuição, nos países em que as rendas do petróleo representam um montante 

substancial, subsiste uma forte tendência ao contencioso entre os entes subnacionais, na 

tentativa de capturar essas rendas; nos países onde as rendas petrolíferas não são 

consideráveis, afirma o autor, essa conflituosidade é baixa.  

  Nesse sentido, GOBETTI nos remete ao texto de SERRA para tentar entender a razão 

do sistema fiscal brasileiro ser tão benevolente na distribuição das rendas do petróleo para 

os Estados e municípios produtores ou confrontantes, apontando ser essa benevolência 

resultado de uma compensação ao Estado do Rio de Janeiro, que não recolhe o ICMS sobre 

derivados de petróleo que são consumidos por outros entes federados. Em uma análise do 

país sob a perspectiva de seu sistema fiscal como um todo, GOBETTI aponta como uma das 

características centrais do sistema tributário nacional uma maior incidência dos tributos 

sobre o consumo do que sobre a renda. Dentre as rendas auferidas pelo governo do setor de 

hidrocarbonetos, ficam nas mãos da União as contribuições sociais e os dividendos da 

PETROBRAS, além do bônus de assinatura e da taxa de ocupação.  

  As demais rendas petrolíferas são compartilhadas entre os entes federados, 

consoante o autor, daí ser relevante avaliar os possíveis efeitos que variações de um tributo 

produzem sobre outros (tributos)640. De sorte que, verbi gratia, os royalties e as 

participações especiais reduzem o lucro líquido, que é a base de cálculo tanto do Imposto 

de Renda quanto da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Ainda, convém ressaltar, 

uma alteração na alíquota do tributo impacta na distribuição dos recursos entre os entes 

federados. Desta forma, conclui GOBETTI, in verbis: 

O que se vê, então, é que não podemos analisar os tributos sobre a renda 

do petróleo isoladamente. Iniciativas que tenham por objetivo ampliar o 

govenment-take do petróleo também devem considerar seus impactos 

federativos, não só na distribuição vertical da renda (entre União, estados 

                                                           

640 Ut SÉRGIO WULFF GOBETTI. Federalismo Fiscal e Petróleo no Brasil e no Mundo. Texto para Discussão 

(IPEA. Brasília). v. 1.669, 2011, p. 29.  
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e municípios), como também na distribuição horizontal, entre entes de 

uma mesma esfera da federação 641. 

  A partir daí o autor pretende analisar a justificativa apresentada por SERRA 

relativamente à atribuição benevolente das rendas do petróleo extraído no mar para Estados 

e municípios confrontantes. Para tanto, analisa a mecânica tributária do ICMS. Sobre uma 

mercadoria vendida por um estado a outro incide o ICMS, que é dividido entre o estado de 

origem e o estado de destino, ou produtor e consumidor. Malgrado, essa regra não se aplica 

apenas aos derivados de petróleo e energia elétrica, cujas receitas do ICMS são destinadas 

apenas para o estado consumidor, constituindo-se essa perda em uma justificativa para a 

atribuição de parte das rendas do petróleo serem destinadas aos estados confrontantes.  

  Inobstante, GOBETTI considera o critério injusto, apresentando algumas razões para 

fundamentar sua crítica, dentre as quais aquela que consideramos ser a mais contundente: 

se quem paga pelo ICMS é o consumidor final, faz todo sentido que o estado consumidor 

receba a renda desse tributo (o injusto é que essa regra só valha para petróleo e energia 

elétrica e não para todas as vendas interestaduais). Sua análise indica ainda que embora os 

estados produtores de petróleo não recebam o ICMS, seus municípios (dos estados 

produtores) garantem sua cota do ICMS de 25% do ICMS do estado, de sorte que, segundo 

o autor, in verbis: 

[...] os municípios mais ricos e com mais base tributária para arrecadar 

impostos por conta própria também são os mais beneficiados por tais 

transferências de recursos, gerando na esfera municipal um grau de 

iniquidade tão acentuado que nem mesmo as transferências 

pretensamente distributivas – como o FPM e o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 

da Educação (FUNDAB), por exemplo – são capazes de reverter 642. 

  Desta forma, os municípios se beneficiam tanto do ICMS incidente sobre as vendas 

interestaduais de derivados de petróleo quanto dos royalties, esse último destinado a 

compensar a perda estadual do ICMS. Alega ainda GOBETTI que a concentração geográfica 

extrema da atividade petrolífera tende a reforçar a desigualdade do regime fiscal. De outro 

lado, no que tange aos gastos municipais, o autor sustenta que os municípios beneficiados 

tendem a destinar esses recursos para despesas com pessoal e custeio, além de não haver 

                                                           

641 Consoante SÉRGIO WULFF GOBETTI. Federalismo Fiscal e Petróleo no Brasil e no Mundo. Texto para 

Discussão (IPEA. Brasília). v. 1.669, 2011, p. 31. 

642 Ibidem, p. 33. 
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transparência nas contas públicas desses municípios643. Se se pensar, ainda, como o faz 

GOBETTI, que o aumento das rendas do petróleo advindas da exploração do pré-sal seja 

mantido como está, os estados do Rio de Janeiro (maior produtor) e de São Paulo (que 

possui grande número de refinarias), estados mais ricos da federação, deverão ampliar suas 

vantagens (e riquezas) relativamente aos demais entes federados, daí a urgência de uma 

reforma para evitar ainda maior concentração.  

  O autor lembra, igualmente, que essa mudança é ainda mais necessária em razão de 

ser um dos objetivos do governo, na reforma do sistema tributário, a eliminação da guerra 

fiscal, que é, hodiernamente, o único mecanismo que os estados mais pobres possuem para 

se desenvolver e minimizar, em alguma medida, a diferença de riqueza que possuem 

relativamente aos estados mais ricos. Em razão da ainda maior concentração de rendas 

petrolíferas em âmbito municipal, a necessidade se torna ainda mais candente. Por 

derradeiro, GOBETTI prescreve, considerando, de um lado, a necessidade de modificações 

neste sistema de distribuição das rendas do petróleo no Brasil, e de outro, a 

contenciosidade dessa matéria em termos federativos, uma solução moderada, in verbis: 

Por isso, essa realidade sugere que busquemos uma transição gradual 

entre as regras atuais e um novo regime a ser negociado na federação, 

sem perder de vista uma agenda mais ampla de reformas no federalismo 

fiscal brasileiro. Ou seja, uma eventual mudança nas regras de 

distribuição dos royalties sob concessão ou partilha, deve ser vista apenas 

como o ponto de partida de modificações mais profundas que se fazem 

necessárias 644. 

  Se nesse primeiro artigo, GOBETTI se propõe a descrever a situação nacional, 

avaliando ainda se existe um padrão nos critérios de rateio entre países federalistas, em 

                                                           

643 FERNANDES, contudo, aponta para o uso prioritário dessas receitas, nos municípios do norte fluminense, em 

gastos sociais, embora indique não terem havido maiores tentativas de auferir diversificação econômica 

nesses municípios, perspectiva esta que se coadunariam melhor ao princípio da justiça intergeracional, no 

intuito de gerar oportunidade para as gerações futuras desses municípios produtores que perderiam a renda 

obtida da exploração de um recurso natural finito (ut CAMILA FORMOZO FERNANDES. A Evolução da 

Arrecadação de Royalties do Petróleo no Brasil e seu Impacto sobre o Desenvolvimento Econômico do 

Estado do Rio de Janeiro. Monografia de Bacharelado (Graduação em Ciências Econômicas), Instituto de 

Economia. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007). Em contrapartida, um estudo 

acerca da qualidade da educação nos municípios petro-rentistas demonstra que o maior afluxo de rendas 

proveniente da indústria do petróleo não proporcionou melhores índices educacionais nesses municípios (ut 

GUSTAVO HENRIQUE NAVES GIVISIEZ; ELZIRA LÚCIA DE OLIVEIRA. Royalties do Petróleo e Educação: análise 

da eficiência da alocação. XVI Encontro Nacional de Estudos Populacionais, Trabalho Apresentado, 

Caxambu, 29 out. – 03 out. 2008. Disponível em: http://www.abep.nepo.unicamp.br/encontro2008/ 

docspdf/ABEP2008_1213.pdf. Acesso em: 14 jun. 2016.) 

644 Ut SÉRGIO WULFF GOBETTI. Federalismo Fiscal e Petróleo no Brasil e no Mundo. Texto para Discussão 

(IPEA. Brasília). v. 1.669, 2011, p. 38. 

http://www.abep.nepo.unicamp.br/encontro2008/%20docspdf/ABEP2008_1213.pdf
http://www.abep.nepo.unicamp.br/encontro2008/%20docspdf/ABEP2008_1213.pdf
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outro artigo, AFONSO e GOBETTI pretendem avançar em uma proposta moderada de 

modificação dos critérios de rateio dos royalties do petróleo entre os entes federalistas645. 

Com a perspectiva de as rendas oriundas do pré-sal brasileiro alcançarem a cifra dos R$ 75 

bilhões anuais, necessário se faz, segundo os dois autores, iniciar os debates acerca de 

novos arranjos institucionais para a alocação e distribuição dessas rendas. AFONSO e 

GOBETTI afirmam ser importante discutir o uso dado às rendas já obtidas, bem como 

avaliar e eventualmente reformar critérios de distribuição dessas rendas, na perspectiva do 

princípio da justiça intergeracional de HARTWICK. Segundo os autores, in verbis: 

Ou seja, o ideal é que as decisões de políticas públicas em torno da 

matéria tenham por objetivo básico proporcionar às gerações futuras uma 

compensação pela exploração presente de um recurso exaurível, o que 

pode ser feito sob diversas formas de poupança e investimento 646. 

  AFONSO e GOBETTI indicam que enquanto a autoridade federal preocupa-se, 

maiormente, com a alocação dessas rendas, os entes federados debatem os critérios de 

rateio, i.e., a distribuição dos recursos obtidos com a exploração do petróleo. No artigo 

aqui em análise, os autores, pretendem privilegiar a questão distributiva do rateio dessas 

rendas. Inobstante, é possível verificar, da análise desse texto, que as questões alocativa e 

distributiva não são tratadas de maneira autônoma pelos autores, verifica-se antes que são 

consideradas por eles como interdependentes, e essa perspectiva é que torna interessante a 

análise realizada pelos autores. A forma utilizada por AFONSO e GOBETTI, além de outros 

autores na literatura afim, é promover essa vinculação através do princípio da justiça 

intergeracional.  

  Na análise de AFONSO e GOBETTI, os critérios de rateio (distribuição) devem ser 

avaliados sob a perspectiva de sua destinação (alocação), daí reconhecermos a 

interdependência entre essas duas dimensões, e, ipso facto, a necessidade da dimensão 

distributiva não ser analisada de forma estanque à alocativa. Como verificado na literatura, 

em nações petro-rentistas, a autoridade central tem maior capacidade para realizar uma 

alocação mais eficiente no sentido de promover a justiça intergeracional, bem como de 

evitar os subprodutos oriundos das rendas auferidas por essas nações, como, verbi gratia, a 

doença holandesa (dutch disease), a valorização cambial, etc., daí a literatura que analisa 

                                                           

645 Ut JOSÉ ROBERTO RODRIGUES AFONSO, SÉRGIO WULFF GOBETTI. Rendas do Petróleo no Brasil: alguns 

aspectos fiscais e federativos. Rio de Janeiro, Revista do BNDES, 15 (30), dez.-2008. 

646 Ibidem, p. 233. 



287 

 

os critérios de rateio dos royalties auferidos da exploração do petróleo tender a defender 

uma distribuição que privilegie o ente central em detrimento de propostas mais 

descentralizadoras.  

  No contrapé, autores que estudam Estados com forma federalista, conhecendo a 

contenciosidade que referida questão traz entre os entes federados desses Estados, tendem 

a adotar propostas mais realistas, considerando a necessidade de promover alguma 

descentralização dos recursos auferidos da E&P do petróleo, com a pretensão de que tais 

reformas possam ser aprovadas nas Casas Legislativas desses países. Esse é o caso da 

proposta desenvolvida em AFONSO e GOBETTI. Os autores, nesse texto, principiam por 

realizar uma descrição do histórico dos royalties no Brasil, afirmando que esse termo foi 

primeiramente utilizado pela Lei Nº 9.478/1997, embora antes disso já existissem 

participações governamentais nas atividades petrolíferas, chamadas, primeiramente, de 

indenizações, e depois, de compensações financeiras.  

  Inicialmente a alíquota desses royalties era de 5% sobre o valor do petróleo 

explorado em terra e repassado totalmente para os estados, que, por sua vez, repassavam 

desse montante, 20% para os municípios. Quando foi descoberto o petróleo na plataforma 

continental, no final da década de 60, a renda governamental pertencia exclusivamente ao 

ente central. Com a Lei Nº 7.453/1985, passou-se a se adotar um critério de rateio 

privilegiando a descentralização dos royalties das regiões offshore. Segundo essa lei, as 

rendas dos royalties dessas regiões eram assim distribuídas: (i) 1% para o ente central; (ii) 

3% para estados e municípios confrontantes; (iii) 1% para um Fundo Especial do Petróleo 

e distribuído para o conjunto de todos os estados e municípios. A partir da Lei Nº 

7.990/1989, os recursos desse fundo foram reduzidos para apenas 0,5%. O 0,5% restante 

foi destinado aos municípios com instalações de embarque e desembarque de petróleo e 

gás.  

  Em 1988, o direito dos estados e municípios à participação nos recursos auferidos 

da exploração de petróleo foi constitucionalizado, ficando previsto no art. 20, §1º da 

Constituição Federal de 1988, sendo interpretados como uma compensação para as regiões 

produtoras, que não recebiam sua parcela do ICMS incidente sobre operações 

interestaduais de petróleo e derivados, ut supra dixit. A mudança nesse quadro veio com a 

EC Nº 9/1995, que alterou a alíquota dos royalties de 5% para 10%, criou uma participação 
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extraordinária sobre a receita dos campos de petróleo mais rentáveis, e alterou a 

distribuição entre os entes, consoante dicção dos autores, in verbis: 

A partir daí, os royalties passaram a ser divididos em três partes: a 

alíquota básica de 5%, a alíquota excedente de até 5% e a participação 

especial. Cada uma dessas parcelas tem um critério distinto de repartição, 

que também varia segundo o local da extração, se em terra ou em mar 647. 

  Essa distribuição será considerada quando tratarmos da destinação dos recursos da 

E&P do petróleo no regime regulatório previsto pela Lei Nº 9.478/1997, mas convém 

ressaltar aqui, como fazem AFONSO e GOBETTI, que a repartição dos royalties, 

relativamente aos demais tributos, é bastante descentralizada, sendo até 65% dos royalties 

repassados para estados e municípios, enquanto a carga tributária repassada para os entes 

subnacionais gira em torno de 40%. No repasse dos royalties incidentes sobre áreas 

onshore, os critérios de rateio são baseados na região geográfica produtora ou afetada pelas 

atividades de embarque e desembarque, sendo estes considerados pelos autores como 

critérios objetivos. Quando se trata dos royalties auferidos de petróleo extraído em alto-

mar, diversamente, os autores consideram seu critério de distribuição subjetivo e acessório: 

esse critério é o de regiões confrontantes, que, contudo, podem ter localização bastante 

distante de onde o petróleo é extraído. Segundo AFONSO e GOBETTI, in verbis: 

A cada nova modalidade de renda petrolífera sobre a atividade em 

plataforma criada desde a década de 1980, os critérios de partilha entre 

municípios foram se tornando mais restritivos e desvinculados dos 

impactos socioeconômicos da atividade petrolífera 648. 

 Relativamente aos royalties e participações especiais, sua distribuição é 

descentralizada da perspectiva vertical, i.e., considerando a autoridade central, os estados e 

os municípios, mas tende à concentração na perspectiva horizontal, visto que a distribuição 

do royalty básico abarca um número grande de municípios, o royalty excedente um número 

menor de municípios, e, finalmente, a participação especial é distribuída para poucos 

estados e municípios. Com relação ao destino desses recursos, i.e., à questão alocativa 

propriamente dita, certos municípios adquiram uma grande dependência desses recursos, 

estando sujeitos à doença holandesa em nível local, apresentando taxas de crescimento 

                                                           

647 Consoante JOSÉ ROBERTO RODRIGUES AFONSO, SÉRGIO WULFF GOBETTI. Rendas do Petróleo no Brasil: 

alguns aspectos fiscais e federativos. Rio de Janeiro, Revista do BNDES, 15 (30), dez.-2008, p. 238. 

648 Ibidem, p. 240. 
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inferiores à média dos municípios que não auferem tais recursos649, sendo estes utilizados 

para financiar gastos correntes, verbi gratia, gastos com pessoal nas Câmaras Municipais, 

como demonstram os dados apresentados pelos autores, em vez de capital físico e humano.  

 Ainda, os gastos correntes com pessoal nas Câmaras Municipais nem ao menos 

garantem a ampliação do rol de serviços públicos ofertados à população, prestando-se, 

pois, a uma forma de rent-seeking legalmente admitido. Esses dados parecem indicar, 

portanto, que a distribuição descentralizada tende a ocasionar uma alocação ineficiente de 

tais recursos. Comentam AFONSO e GOBETTI, in verbis: 

As evidências reunidas indicam, portanto, que há sobrefinanciamento de 

alguns nichos da esfera municipal e que isso não está gerando nem 

retorno social à população das localidades impactadas pelas atividades 

petrolíferas nem ações preventivas para preparar economicamente essas 

regiões para um futuro sem petróleo. Mais do que isso, pode-se dizer que, 

em alguns casos específicos, há fortes indícios de desperdício de recursos 

públicos, o que coloca na ordem do dia a discussão sobre novos critérios 

de partilha e aplicação das rendas do petróleo 650. 

 Outro ponto importante na análise dos gastos dos municípios petro-rentistas indica 

que esses municípios tendem a não fazer uso de sua competência tributária. AFONSO e 

GOBETTI comentam que no nível local seria de se esperar uma carga tributária maior nos 

municípios que recebem royalties, em razão da interação da indústria petrolífera com o 

setor de serviços, sobre o qual se tributa o ISS, que é base de tributação dos municípios. 

Inobstante, por mor do não uso da competência tributária pelos municípios que recebem 

royalties de petróleo, ocorre justamente o inverso. Segundo os autores, é SERRA quem 

aventa alguns fatores que tendem a levar ao mau uso das rendas do petróleo em nível local, 

verbi gratia, a ausência de controle social, o não estabelecimento de tetos para repasse aos 

entes subnacionais, a não vinculação dos recursos para esses entes, etc.  

 Assim sendo, se no nível local a descentralização na distribuição das rendas do 

petróleo tende a produzir alocação ineficiente, de se perguntar se no nível federal essa 

alocação dar-se-ia de modo mais adequado. No mesmo sentido do que ocorre no nível 

local, não é isso que os dados levantados pelos autores parecem indicar. Precipuamente, 

                                                           

649 Esta é a chamada resource curse ou maldição dos recursos, que retrata o problema enfrentado por países ricos 

em recursos naturais finitos e que tende a reduzir sua taxa de crescimento, em razão, principalmente, da 

desindustrialização (ou doença holandesa). 

650 Ut JOSÉ ROBERTO RODRIGUES AFONSO, SÉRGIO WULFF GOBETTI. Rendas do Petróleo no Brasil: alguns 

aspectos fiscais e federativos. Rio de Janeiro, Revista do BNDES, 15 (30), dez.-2008, p. 248.  
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apontam AFONSO e GOBETTI, parcela dessas rendas do petróleo destinadas à autoridade 

central é contingenciada para a formação de superávit primário, que é utilizado para o 

pagamento dos juros e para a amortização da dívida pública. Os autores comentam que 

esse uso, em princípio, poderia até ser considerado sob uma perspectiva positiva, ou seja, 

como uma forma de cumprir o princípio de justiça intergeracional, pois permitiria manter 

as contas públicas para as gerações futuras em situação muito mais saudável. Inobstante 

essas ponderações, os autores creem que o contingenciado das rendas do petróleo para 

fazer o superávit primário deve ser analisado com mais detalhe, pois, in verbis: 

É claro que, no caso federal, poder-se-ia argumentar que a redução do 

endividamento público – por meio da receita dos royalties – estaria 

beneficiando as gerações futuras com uma situação fiscal melhor, mas 

esse benefício só poderia ser efetivo se esse resultado não estivesse sendo 

atingido à custa de uma piora de outros indicadores e ativos do Estado 

que também interferirão na qualidade de vida das gerações futuras. Ou 

seja, é preciso adotar uma abordagem patrimonialista mais ampla para 

verificar se a “riqueza líquida” à disposição das futuras gerações cresce 

ou diminui de acordo com a aplicação dos recursos dos royalties 651. 

 A compreensão dessas considerações requer o uso do conceito de financeirização 

apontado pelos autores e elaborado por CARNEIRO
652. Do texto de CARNEIRO, verificamos 

que seu conceito de financeirização aborda a movimentação financeira de recursos 

empreendida no mercado de capitais e relativa à compra de ações que representam o 

patrimônio de empresas. Essas rendas se movem rapidamente, ou seja, são bastante 

voláteis porque seus investidores especulam, no curto prazo, com o preço dessas ações, que 

sofrem variação constante, no mercado de capitais. Esse investimento, nas palavras de 

CARNEIRO, é chamado de investimento puramente patrimonial e não permite a realização 

do, também chamado por ele, investimento diretamente produtivo653. O investimento 

produtivo exige longo tempo de maturação e seus ganhos são obtidos no longo prazo.  

 Inobstante, como comenta CARNEIRO, a globalização eliminou barreiras à 

mobilidade do capital, de modo que hodiernamente prevalecem os investimentos 

especulativos, cujos retornos são obtidos no curto prazo e que decorrem tão somente da 

                                                           

651 Consoante JOSÉ ROBERTO RODRIGUES AFONSO, SÉRGIO WULFF GOBETTI. Rendas do Petróleo no Brasil: 

alguns aspectos fiscais e federativos. Rio de Janeiro, Revista do BNDES, 15 (30), dez.-2008, p. 250.   

652 Ut RICARDO CARNEIRO. A Globalização Financeira: origem, dinâmica e perspectivas. Texto para Discussão 

90. Campinas, Instituto de Economia – UNICAMP, 1999.  

653 Ibidem, p. 07. 
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volatilidade no preço dos ativos, antes que aqueles destinados a um incremento produtivo 

efetivo, que requerem prazo maior de maturação. Como o risco embutido no investimento 

puramente patrimonial é maior, aumenta-se, neste caso, a preferência do investidor por 

liquidez. Nesse contexto, o investimento produtivo pode se tornar pouco atrativo diante do 

especulativo para o investidor, pois esse último, o investimento especulativo, é dotado de 

maior liquidez que o primeiro (investimento produtivo)654.  

 Com base nessas reflexões de CARNEIRO, clarificam-se as considerações de 

AFONSO e GOBETTI acerca da captura das rendas do petróleo para fazer superávit primário 

e sua interação (ou não) com o princípio da justiça intergeracional: caso as rendas do 

petróleo contingenciadas para se fazer o superávit primário não prejudiquem a realização 

de investimentos produtivos que possibilitem melhorar a qualidade de vida das gerações 

vindouras, então referido contingenciamento não feriria o princípio da justiça 

intergeracional; caso contrário, se seu contingenciamento implicar na piora da realização 

de investimentos produtiva a serem usufruídos pelas próximas gerações, então a contenção 

dessas rendas para realizar superávit primário feriria esse princípio, prejudicando, ut supra 

dixit AFONSO e GOBETTI, a riqueza líquida à disposição das gerações futuras655. 

 Pautados nos dados obtidos de suas pesquisas, os autores sustentam que, se de um 

lado, a descentralização das rendas do petróleo depõe contra o princípio (alocativo) da 

justiça intergeracional, sua centralização não significa forçosamente que essas rendas serão 

                                                           

654 As considerações do autor a esse respeito merecem ser reproduzidas aqui: 

A forma pela qual se organizam os mercados financeiros reveste-se de grande 

importância na determinação da preferência pela liquidez. Os sistemas nos quais 

predominam as relações de clientes (intermediação bancária) e os investimentos 

sólidos (ativos instrumentais) apresentam em geral uma preferência pela liquidez 

menor do que aqueles nos quais predominam as relações de mercado (finança 

direta) e o investimento fluido (ativos financeiros). A diferença essencial é que 

no segundo caso o ciclo de preços de ativos é mais provável e portanto mais 

intensas as possibilidades de ganho ou perda de capital.  

Pode-se olhar a questão por outro ângulo. A ausência de intermediação bancária 

faz com que as incertezas da política econômica sejam mais facilmente 

transmissíveis aos agentes tornando mais volátil a preferência pela liquidez. A 

partir daí pode-se imaginar uma taxa de juros se não mais alta pelo menos mais 

rígida à baixa. Em síntese, o peso progressivo da riqueza financeira que é um 

subproduto central das finanças de mercado vai tornando os agentes mais 

sensíveis às variações esperadas nas taxas de juros (ut RICARDO CARNEIRO. A 

Globalização Financeira: origem, dinâmica e perspectivas. Texto para Discussão 

90. Campinas, Instituto de Economia – UNICAMP, 1999, p. 13). 

655 Ut JOSÉ ROBERTO RODRIGUES AFONSO, SÉRGIO WULFF GOBETTI. Rendas do Petróleo no Brasil: alguns 

aspectos fiscais e federativos. Rio de Janeiro, Revista do BNDES, 15 (30), dez.-2008, p. 250.   



292 

 

alocadas de modo mais eficiente, dando azo à uma consecução mais efetiva de referido 

princípio. Ainda, como admoestam AFONSO e GOBETTI, a carga tributária brasileira já é 

demasiadamente centralizada na mão da União, de modo que a proposta que os autores 

advogam pretende conservar a descentralização, mantendo-se inalterada a distribuição dos 

royalties no plano vertical, mas obstar sua concentração, modificando sua distribuição no 

plano horizontal. Para tanto, aludem ao quadro institucional relativo aos royalties do 

petróleo encontrado em outros países. 

 Primeiramente, dentro de sua proposta AFONSO e GOBETTI defendem a necessidade 

de nacionalização do petróleo, colocando o conceito de interesse nacional como subsidiário 

aquele da justiça intergeracional e adotando ambos para, em nossa perspectiva, vincular 

alocação e distribuição das rendas auferidas de sua exploração. Além da nacionalização, os 

autores comentam para a necessidade de se formar uma poupança com essas rendas, 

fazendo alusão ao Fundo Soberano da Noruega, que acabou por se tornar a referência na 

elaboração de nosso Fundo Social. Na Noruega, a fonte de renda para fornir o Fundo 

Soberano é proveniente de seu sistema tributário, não havendo a figura dos royalties 

naquele país. Em seu sistema tributário vige, ainda, grande centralização e tributação sobre 

essas rendas obtidas da atividade petrolífera.  

 Ainda, na Noruega o destino de todas as receitas tributárias auferidas da indústria 

do petróleo é o Fundo Soberano. Os recursos são aplicados no exterior para evitar a 

apreciação cambial e apenas 4% dos rendimentos anuais são utilizados pelo governo para 

cobrir o déficit do orçamento non-oil. O Fundo Soberano norueguês tem características 

tanto de um fundo de poupança quanto de um fundo de estabilização para que o governo 

possa realizar políticas anticíclicas. O exemplo norueguês deve servir de modelo para 

nosso país, consoante AFONSO e GOBETTI, a despeito das diferenças existentes entre os 

dois países. Comentam eles, in verbis, 

É claro que as carências sociais da Noruega são muito inferiores às do 

Brasil e, nesse sentido, as pressões por ampliação dos gastos públicos são 

de distinta natureza, mas o fundamental é perceber que o país só terá um 

fundo soberano realmente poderoso se for capaz de superar a tentação de 

gastar no presente a maior parte dos recursos. [...] Por isso, a constituição 

de um fundo nacional das rendas do petróleo, gerido pela União, estados 
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e municípios, com regras transparentes e controladas pelo Congresso, 

parece ser uma ideia interessante 656.  

 O país previu também a necessidade de elaborar um plano nacional capaz de fazer 

frente aos desafios enfrentados pelos países petro-rentistas, em particular, a 

desindustrialização ou doença holandesa e o surgimento de desigualdades regionais entre 

regiões produtoras ou confrontantes e regiões não produtoras/não confrontantes. Para 

escapar da desindustrialização a Noruega fomentou a criação de nichos de tecnologia e 

educação em torno das regiões produtoras. Com vistas a minimizar as desigualdades 

regionais elaborou um sistema de subsídios para famílias localizadas em regiões não 

produtoras e interioranas.  

 Com base nesse modelo, a proposta de AFONSO e GOBETTI é pautada pelos 

seguintes princípios: (i) justiça intergeracional; (ii) propriedade nacional das jazidas; e,  

decorrência da nacionalização da propriedade sobre os hidrocarbonetos, (iii) as rendas do 

petróleo deverão ser revertidas para o conjunto da sociedade, e não apenas para as 

subunidades da federação produtoras ou confrontantes; (iv) descentralização baseada em 

critérios socioeconômicos e não geográficos; (v) equilíbrio e justiça fiscal, evitando 

concentrar essas rendas em determinadas unidades da federação e limitar pressões fiscais 

sobre a autoridade central; (vi) transparência e controle social, no intuito de fiscalizar a 

destinação dessas rendas evitando seu desperdício.  

 Segundo os autores, o atual modelo vigente no país deve ser revisto, pois embora 

tenha procurado promover a ampliação no rateio dessas rendas por mor da 

descentralização, suas regras acabaram por tornar os repasses cada vez mais concentrados 

sobre algumas poucas unidades subnacionais. Ainda, a proposta dos autores, ut supra dixit, 

conhece de sobejo a contenciosidade que a alteração dos critérios de rateio dos royalties 

deve engendrar entre as unidades subnacionais no país, de modo que sua abordagem 

propõe reformas moderadas, mantendo-se a divisão vertical, mas promovendo a 

desconcentração horizontal (que, para nós, no entanto, mantém a desigualdade regional, 

embora reduza a local). As rendas destinadas à autoridade federal, segundo pugnam os 

autores, devem vincular as fontes e usos das rendas do petróleo através do princípio da 

justiça intergeracional: o rateio deve ser o mais abrangente possível e a receita deve ser 

destinada à formação de uma poupança nacional.  

                                                           

656 Consoante JOSÉ ROBERTO RODRIGUES AFONSO, SÉRGIO WULFF GOBETTI. Rendas do Petróleo no Brasil: 
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 As rendas distribuídas aos entes subnacionais, segundo a proposta preliminar e a 

mais conservadora possível, nas palavras dos autores, deveria limitar-se a mudar o rateio 

da receita de royalties entre os governos municipais e tem por propósito mostrar como 

mudanças muito simples podem corrigir as distorções no rateio das rendas do petróleo657. 

Não nos ateremos aqui às especificidades da proposta dos autores, afirmando apenas que a 

alteração pretendida por eles visa modificar apenas levemente a distribuição 

intergovernamental (plano vertical considerando União, estados e municípios), mas 

modifica maiormente os critérios para a distribuição intragovernamentais, que no caso da 

proposta dos autores se cinge exclusivamente aos municípios. Sobre os efeitos promovidos 

por essa singela e conservadora reforma na distribuição dos royalties do petróleo, 

comentam AFONSO e GOBETTI, in verbis: 

O importante, entretanto, é perceber que é possível simplificar e 

aperfeiçoar a legislação dos royalties sem alterar a distribuição vertical 

(entre as três esferas de governo), mas apenas a divisão horizontal (entre 

as unidades de uma mesma esfera). [...] O efeito mais relevante da 

mudança, entretanto, é a desconcentração 658. 

 Ainda outra modificação prevista pelos autores é a previsão de tetos de repasse para 

estados e municípios, como adotado pela Colômbia e estados americanos como Dakota do 

Norte, e no intuito de conter o excesso de recursos em alguns governos locais que não 

possuem capacidade de aloca-los em prol das gerações futuras. De todo modo, a proposta 

dos autores, como alegam os mesmos, é meramente simular um esquema de rateio mais 

eficiente, não sendo considerada por eles como uma melhor abordagem, mas apenas como 

um exercício pedagógico que pretende ilustrar como pequenos rearranjos na distribuição 

dos recursos (que não ensejariam grande contenciosidade entre os entes federados) podem 

levar a uma melhor eficiência alocativa. Por derradeiro, os autores tratam da questão 

federativa e na dificuldade que ela coloca para o debate acerca da alocação das rendas do 

petróleo.  

 AFONSO e GOBETTI comentam que a maior parte dos países produtores não são 

federações ou são federações com forte grau de centralização. Já nas federações com maior 

grau de descentralização, caso da Nigéria, as rendas auferidas do petróleo engendram alto 

                                                                                                                                                                                

alguns aspectos fiscais e federativos. Rio de Janeiro, Revista do BNDES, 15 (30), dez.-2008, p. 254. 

657 Ut JOSÉ ROBERTO RODRIGUES AFONSO, SÉRGIO WULFF GOBETTI. Rendas do Petróleo no Brasil: alguns 

aspectos fiscais e federativos. Rio de Janeiro, Revista do BNDES, 15 (30), dez.-2008 p. 256. 

658 Ibidem, p. 258. 
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grau de contenciosidade entre os entes subnacionais. Essa questão, inobstante, como 

sugerem os autores, não pode ser deixada de lado, devendo ser tratada, principalmente, 

através da promoção de uma reforma sobre o sistema tributário, sendo essa um pré-

requisito na viabilização dos investimentos necessários para alavancar a indústria do 

petróleo proveniente do pré-sal. A tributação sobre as chamadas blue-ships (insumos 

estratégicos como combustíveis, energia e comunicações) constitui-se em uma das 

principais fontes de arrecadação de ICMS para os estados.  

 A tributação pela via das contribuições do setor de petróleo também é uma das mais 

importantes fontes de arrecadação da União. Inobstante, a tributação do setor sob a forma 

de imposto ou de contribuição pode produzir efeitos diversos, bem como afetar a federação 

de forma distinta. No caso da tributação do setor pelo IRPJ, sua alíquota é igual para 

contribuintes de segmentos distintos do setor, ao passo que essa igualdade não é observada 

pela Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (doravante CSLL). Igualmente, a 

tributação via IRPJ é partilhada entre estados e municípios, ao passo que aquela veiculada 

através de contribuição fica nas mãos da União, que não precisa dividir essa renda com os 

entes subnacionais. Desta forma, comentam os autores, in verbis: 

Os 20 anos da Constituição de 1988 ensinaram como se abandonou a 

forma mais neutra, eficiente e equilibrada de tributar (impostos) para 

taxar de forma cumulativa, sobre as mesmas bases, de forma obscura e, o 

pior, regressivamente (contribuições) – tudo só para escapar da partilha 

federativa, que resultou numa ligeira recentralização da receita tributária 

nacional 659. 

  Consoante AFONSO e GOBETTI há outros nós tributários a serem desvencilhados, 

mas os autores encerram seu texto tratando da necessidade de se promover uma solução 

nacional na definição dos critérios de rateio (distribuição), evitando-se concentrar esses 

recursos sobre alguns entes subnacionais, indicando, para veicular referida matéria a 

espécie normativa lei complementar, visto que ela exige quórum qualificado, exigindo 

amplo consenso em torno da matéria para promover essas reformas. No que tange à 

alocação dessas rendas, os autores sugerem a adoção do modelo norueguês (como 

veremos, de fato foi adotado pelo país) que implica na formação de um Fundo Soberano, 

demonstrando que o país já possui experiência de fundos de poupança bem-sucedidos, in 

                                                           

659 Ut JOSÉ ROBERTO RODRIGUES AFONSO, SÉRGIO WULFF GOBETTI. Rendas do Petróleo no Brasil: alguns 

aspectos fiscais e federativos. Rio de Janeiro, Revista do BNDES, 15 (30), dez.-2008, p. 262-3. 
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casu, o Fundo de Amparo ao Trabalhador (doravante FAT), que provê recursos ao 

BNDES, bem como os fundos estaduais de valorização do ensino básico (Fundef/Fundeb).  

  Mais especiosamente, os autores sugerem a criação de uma miríade de fundos, de 

caráter regional ou local, para promover investimentos em infraestrutura econômica e 

social. Na gestão dos recursos, a fiscalização deveria ser realizada em conjunto com o setor 

privado, verbi gratia, através de contratos de gestão, ou por meio de parcerias entre os 

entes federados. Finalmente, sugerem AFONSO e GOBETTI, deve-se esquivar da tentativa de 

buscar pela centralização dos recursos, posto que a maior parte dos gastos públicos é de 

responsabilidade dos entes subnacionais, particularmente aqueles destinados à área social 

ou infraestrutura básica660. 

  

5 Pagamentos Governamentais E Destinação dos Recursos 

 5.1 Natureza Jurídica Das Participações Governamentais 

A despeito de não ser este trabalho uma tese sobre a questão distributiva envolvida 

nos regimes jurídicos regulatórios, tomamos por bem tecer algumas considerações sobre os 

pagamentos recebidos pelo governo em razão da atividade de E&P da indústria de 

hidrocarbonetos. Desta feita, pretende-se, nesta seção, enquadrar juridicamente os 

pagamentos governamentais. Para tanto, seguiremos de perto a lição de SCAFF, oriunda de 

sua tese de livre-docência661. SCAFF, em sua obra que trata dos royalties do petróleo, 

minérios e energia, procura precipuamente enquadrar juridicamente tanto os royalties 

quanto o petróleo. Para fazer conhecer seu objeto, e definir royalties como espécie de 

renda originária, diferencia Estados Patrimoniais de Estados Fiscais através da natureza do 

vínculo que dá origem à receita pública.  

                                                           

660 Como será verificado adiante, nossa proposta diverge se escora também na perspectiva da transformação de 

um recurso finito em um recurso infinito, mas diverge grandemente daquela apresentada por AFONSO, 

GOBETTI. Nosso posicionamento, nesse sentido, pugna pela maior centralização dos recursos no intuito de 

evitar os graves problemas enfrentados pelas nações petro-rentistas, que – segundo nossa visão, 

aparentemente majoritária na literatura afim – somente podem ser vencidos ou minimizados pela autoridade 

central, antes que pelos entes subnacionais. De todo modo, essa abordagem será tratada mais à frente. 

661 Ut FERNANDO FACURY SCAFF. Royalties do petróleo, minério e energia: aspectos constitucionais financeiros e 

tributários. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2014. (Segundo o autor, essa obra é uma versão 

comercial, revista e atualizada de sua livre-docência defendida na Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo.) 



297 

 

O primeiro, Estado Patrimonial, é aquele que aufere suas receitas da exploração de 

patrimônio público próprio. O outro, Estado Fiscal, obtém suas receitas da exploração de 

propriedade privada alheia a qual, através de seu poder de império, angaria parcela de seus 

dividendos. Inobstante comentar que existem autores que tomam esses dois modelos em 

uma perspectiva histórica, ou seja, do Estado Patrimonial se passa para o Estado Fiscal, 

SCAFF nega partilhar dessa tese, sustentando: (i) que hodiernamente podem conviver 

ambos os modelos de Estado; (ii) que Estados Fiscais e Patrimoniais não são puros, mas 

apenas predominantemente Fiscal ou Patrimonial; (iii) que não subsiste uma ideia de 

evolução no sentido de que o Estado Fiscal é mais moderno ou melhor que o Estado 

Patrimonial.  

Para fundamentar suas teses, o autor supera a ideia de que o Estado Fiscal liberal 

deve consagrar apenas direitos negativos, e, ipso facto, de que receitas fiscais são 

provenientes da separação entre patrimônio privado e público, sustentando, outrossim, que 

a perspectiva do Estado Moderno encampa uma série de atividades cuja perspectiva é 

garantidora de direitos positivos, trazendo à lume o conceito financeiro de despesa pública, 

que inclui a perspectiva dos gastos governamentais necessários à garantia desses direitos 

positivos. Em suas considerações a esse respeito, lança mão das ideias de AMARTYA SEN, 

que traz uma perspectiva positiva da ideia de liberdade, o desenvolvimento como 

liberdade.  

Obviamente os direitos negativos vêm a servir apenas aqueles que possuem 

alternativas: se o Estado reconhece uma esfera privada em que os indivíduos são livres 

para deliberar, essa liberdade poderá ser exercida apenas por uma pequena parcela das 

pessoas, aquelas que efetivamente dispõem de alternativas de escolha. Para a maioria da 

população, a liberdade formal ou negativa é sem função, pois liberdade sem alternativa não 

é propriamente liberdade. Para garantir um mínimo de alternativas para todos os 

indivíduos, necessário se faz a atuação do Estado que, por meio de seus gastos, possibilita 

ao menos (se em uma perspectiva de justiça liberal) a igualdade de oportunidades, ou 

ainda, a igualdade no ponto de partida, ainda que não no ponto de chegada. Feitas essas 

ressalvas, conclui seu raciocínio, in verbis: “O objeto deste estudo, portanto, não é o 

Estado Patrimonial, mas parcela da receita patrimonial no Estado Fiscal” 662. E avança: “A 

                                                           

662 Ut FERNANDO FACURY SCAFF. Royalties do petróleo, minério e energia: aspectos constitucionais financeiros e 

tributários. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 38. 
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rigor, o objeto é ainda mais delimitado: como o Estado Fiscal arrecada e rateia valores 

decorrentes da gestão dos recursos naturais não renováveis que no Brasil são bens do 

patrimônio público [...]663. 

  Na sequência, SCAFF enquadra juridicamente os recursos naturais não renováveis, 

em particular, o petróleo e o gás. Inicialmente, os enquadra segundo sua condição de não 

renovabilidade, que significa a impossibilidade de sua reprodução, de modo a se 

classificarem como recursos não escassos (podendo até, ao contrário, ser abundante), mas 

mais apropriadamente, como recursos exauríveis. Além dessa característica, o petróleo e o 

gás têm, outrossim, uma outra, a distribuição assimétrica, i.e., encontra-se de forma 

abundante em alguns países e é completamente ausente em outros.  

  Finalmente, consoante SCAFF, possuem esses recursos a característica da rigidez 

locacional, característica essa que faz com que as empresas que queiram explorar esses 

recursos se desloquem para os países que os possuem, e, dentro deles, para as regiões onde 

essa riqueza encontra-se, independente dessas localidades apresentarem as mais adequadas 

condições para o desenvolvimento dessa indústria, verbi gratia, o petróleo do pré-sal, que é 

encontrado em alto-mar, requerendo um aparato técnico dispendioso para garantir sua 

exploração. Sob o pálio da rigidez locacional interna a um país, apresenta-se também a 

questão federativa.  

  Reza o artigo 20, IX, da Constituição Federal, que são de propriedade da União os 

recursos minerais. Por óbvio o petróleo e o gás não são minerais. Inobstante, comenta 

SCAFF, para fins jurídicos, o petróleo e o gás pertencem a esse conceito, seja por razões 

históricas, seja por força jurisprudencial: “mesmo não sendo o petróleo um recurso mineral 

para fins geológicos, para fins do Direito ele o é e, como tal, será considerado neste 

trabalho”664. Relativamente ao seu enquadramento no gênero bem público, cabe questionar 

se o petróleo e o gás poderiam ser enquadrados como bens de uso comum, de uso especial 

ou dominiais. Os bens de uso comum têm como titular o povo, ao passo que os de uso 

especial tem no Estado seu proprietário, que os utiliza para desempenhar suas atividades 

administrativas. Finalmente, os bens dominiais não possuem uma destinação pública 

                                                           

663 Ut FERNANDO FACURY SCAFF. Royalties do petróleo, minério e energia: aspectos constitucionais financeiros e 

tributários. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 38. 

664 Ibidem, 2014, p. 46. 
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direta, mas apenas indireta, que se caracteriza em sua função de trazer riquezas para os 

cofres públicos.  

  Nesse sentido, o critério de afetação distingue, de um lado, os bens de uso comum e 

os de uso especial, e, de outro, os bens dominiais. Por afetação entende-se uma destinação 

pública franqueada por lei a um determinado bem que é do patrimônio estatal. Caso o bem 

seja destinado ao uso comum do povo, temos o bem classificado como de uso comum. 

Caso seja destinado ao uso pela Administração Pública, temos o bem de uso especial. Em 

contrapartida, se não possui uma destinação, o bem é classificado como dominial. A 

classificação dos hidrocarbonetos explorados em uma dessas categorias de bens públicos, 

ut supra dixit, foi explorada na discussão realizada no âmbito do Supremo Tribunal 

Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade Nº 3.273-9/DF, na qual se discute a 

constitucionalidade do art. 26 da Lei Nº 9.478/1997. SCAFF comenta a matéria aí tratada, in 

verbis: 

O foco do debate era saber se o monopólio estabelecido pela Constituição 

na União, na redação pós-Emenda 9, de 1995, em especial do § 1º 

daquela norma, permitia que o petróleo extraído se tornasse propriedade 

da empresa extratora (ou “contratada”, ou “concessionária”, 

terminologias também usadas e discutidas naquele julgamento) 665. 

  Na concepção de BERCOVICI, o petróleo e o gás natural não são meras commodities, 

antes, se caracterizam como recursos estratégicos, tendo sua destinação (leia-se afetação) 

sido veiculada constitucionalmente nos artigos 3º, 170 e 219 da Constituição, quais sejam, 

fomentar o desenvolvimento nacional, reduzir as desigualdades sociais e regionais e 

garantir a soberania econômica nacional 666. Possuindo afetação, o petróleo e o gás natural 

podem apenas ser bens públicos de uso comum ou especial667. BERCOVICI opta pela 

segunda espécie, afirmando que se trata de bem público de uso especial. Na ADI referida 

adrede, inobstante, a classificação majoritária é por considera-los bens públicos dominiais, 

e, ipso facto, passíveis de alienação, admitindo, pois, a transferência da propriedade do 

petróleo e gás natural para o concessionário, uma vez explorados.  

                                                           

665 Ut FERNANDO FACURY SCAFF. Royalties do petróleo, minério e energia: aspectos constitucionais financeiros e 

tributários. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 58.  

666 Consoante GILBERTO BERCOVICI. Direito Econômico do Petróleo e dos Recursos Minerais. São Paulo, 

Quartier Latin do Brasil, 2011, p. 289-290. 

667 Ut supra dixit, essa mesma posição foi adotada na ADI Nº 3.273-9/DF pelo Ministro MARCO AURÉLIO 

MELLO. 
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  SCAFF endossa a tese de que se tratam aqui de recursos estratégicos, mas segue o 

enquadramento forjado majoritariamente pelo STF, de que são bens públicos dominiais, 

portanto, passíveis de alienação (para BERCOVICI, petróleo e gás natural são bens 

indisponíveis)668. Malgrado, para evitar imputar ao setor de hidrocarbonetos uma solução 

exclusivamente de mercado, atribui a esses bens – como, no mais, a todos os bens, mas 

segundo SCAFF, com ainda mais propriedade para os bens públicos – a obrigatoriedade de 

eles cumprirem sua função social, o que implica que sua gestão deve ser inegavelmente 

feita em proveito do país 669.  

  Verifica-se, por conseguinte, que enquanto a solução buscada pelo STF na ADI Nº 

3.273-9/DF para o setor de hidrocarbonetos é uma solução pró mercado, em ambos, 

BERCOVICI e SCAFF o setor de hidrocarbonetos é funcionalizado em prol do interesse 

nacional, ainda que ambos enquadrem juridicamente de modo diverso esses recursos 

(petróleo e gás natural). SCAFF, inobstante, toma como mais importante do que decidir 

sobre se é ou não alienável esse recurso estratégico, a decisão quanto ao seu ritmo de 

exploração, decisão esta que, em suas palavras, significa escolher entre entesourar 

dinheiro ou patrimônio. Em suas palavras, in verbis: 

Trata-se da dificílima decisão de política econômica entre explorar o 

patrimônio público no seu ritmo e na ocasião estratégicos, 

transformando-os em receita pública, ou entesourar o patrimônio e 

aguardar a melhor hora para sua adequada exploração 670. 
 

  Seu ponto de vista, portanto, não é retirar os hidrocarbonetos do mercado, 

imputando-lhe destinação pública, mas antes, fazer o melhor uso do mercado para garantir 

a satisfação do interesse nacional. Minha aposta é que o contrato de partilha de produção 

responde melhor a essa problemática, visto que independente da escolha de se entesourar 

dinheiro ou patrimônio, parcela do petróleo ficará nas mãos do Estado, que poderá 

estabelecer o melhor ritmo de colocação de seus estoques no mercado visando auferir 

maiores ganhos, ou ainda, a consecução de outros fins sociais erigidos na Constituição 

Federal, nos mesmos termos em que procurou fazer a OPEP. Desta forma, a despeito de 

                                                           

668 Tratamos desse ponto em GUSTAVO HENRIQUE JUSTINO DE OLIVEIRA, CAROLINA LEISTER. Revista de 

Arbitragem e Mediação. Volume 48, Ano 13, Jan.-Mar./2016, p. 53-68. 

669 Ut FERNANDO FACURY SCAFF. Royalties do petróleo, minério e energia: aspectos constitucionais financeiros e 

tributários. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 63. 

670 Ibidem, p. 63-64.  
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tomarmos como valor a segurança energética, como SCAFF, não abandonamos totalmente a 

solução de mercado para o setor de hidrocarbonetos, antes, como temos defendido até aqui, 

pugnamos por combinações Estado-Mercado para realizar esse intento.  

  Minha proposta é, antes, que se pode jogar mais adequadamente no mercado de 

hidrocarbonetos para satisfazer o interesse nacional, mas isto através da possibilidade de 

estabelecermos no país um portfólio de contratos para tanto, flexibilizando a atuação 

estatal e dando-lhe maiores condições de atuar estrategicamente, em vez de mantermos um 

único contrato para todo o segmento de E&P. E a possibilidade de se estabelecer esse 

portfólio, como bem nos lembrou SCAFF, foi veiculada justamente por mor da decisão 

tomada na ADI  Nº 3.273-9/DF pelo STF, quando deixou de impedir a participação privada 

nos resultados da E&P do setor de hidrocarbonetos, mas não a tornou obrigatória, 

admitindo outros tipos de contratação em que o particular que contrata com a 

Administração Pública pode ficar com o resultado da exploração (contrato de concessão), 

com parte deste (contrato de partilha de produção) ou mesmo com nada desse resultado 

(contrato de serviço).  

  Dessarte, como podemos concluir do texto de SCAFF, em razão da decisão tomada 

pelo STF na ADI Nº 3.273-9/DF, fica admitida nossa proposta de criação de um portfólio 

de contratos para o segmento de E&P do setor de hidrocarbonetos, no intuito de flexibilizar 

a atuação estatal no mercado visando melhor satisfazer o interesse público. Como comenta 

SCAFF, in verbis: 

A União tem a possibilidade de explorar o petróleo e o gás natural através 

do sistema de concessão (do qual receberá apenas os royalties que serão 

estudados neste trabalho) ou do sistema de partilha (no qual, além dos 

royalties receberá em óleo e gás parcela do que tiver sido extraído, a 

depender do contrato firmado). É nessa flexibilização, que passa a 

permitir diferentes modos de contratação, a razão da extinção do 

monopólio da Petrobras – mantido o monopólio da União – pela Emenda 

Constitucional 9/1995, que alterou o art. 177 da Constituição 671. 
 

  Na sequência, SCAFF pretende enquadrar juridicamente o conceito de rendas 

públicas provenientes da exploração de recursos naturais exauríveis. Enquanto são 

mantidas como conhecidas, mas não exploradas, as reservas são consideradas como 

                                                           

671 Ut FERNANDO FACURY SCAFF. Royalties do petróleo, minério e energia: aspectos constitucionais financeiros e 
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patrimônio, um ativo público, mas apenas quando exploradas tornam-se receita. Retorna-

se, novamente, ao problema de entesourar versus explorar.  

  Para o autor, essa questão deve ser tratada sob o pálio da justiça intergeracional. 

Nesse sentido, deve-se buscar o melhor ritmo de exploração visando evitar tanto uma 

superexploração hodierna que retire das gerações futuras referido patrimônio, quanto uma 

subexploração atual que pode não se reverter em ganhos para as gerações vindouras, caso o 

recurso exaurível se torne irrelevante mais adiante, e.g., por mor do surgimento e/ou 

barateamento de novas tecnologias, dentre outras razões. Consoante SCAFF, uma estratégia 

para equacionar esse problema sob a perspectiva da justiça intergeracional pode ser 

viabilizada através da adoção de fundos de poupança ou estabilização, como efetivamente 

foi criado no caso das rendas advindas da exploração do petróleo e gás natural do pré-sal.  

  Relativamente ao critério do vínculo de origem das receitas, essas podem ser 

originárias, que provém da exploração do patrimônio público próprio, derivadas, 

decorrentes da exploração do patrimônio alheio e auferidas por força do Poder de Império 

do agente público, podendo essas últimas (receitas derivadas) serem tributos ou 

penalidades. Sob esse viés, as rendas provenientes da exploração dos hidrocarbonetos 

podem ser enquadradas na categoria receitas originárias, pois, como adrede referido, os 

hidrocarbonetos do subsolo são patrimônio pertencente à União por disposição 

constitucional.  

  Com base nessa classificação, SCAFF verifica que, em 2012, parcela substancial das 

rendas públicas auferidas decorrem de receita derivada, notadamente dos tributos, 

representando as rendas originárias aproximadamente 4,2% da receita pública total, 

inobstante as rendas auferidas da exploração de recursos naturais exauríveis corresponda a 

43% da renda patrimonial total no mesmo período. Malgrado a baixa arrecadação 

proveniente dessas receitas originárias, sua relevância estratégica é substancial, consoante 

SCAFF, em particular no que tange à garantia de desenvolvimento do país, haja visto que a 

matriz energética brasileira é o motor desse desenvolvimento. Daí a importância de se 

determinar o ritmo ótimo na exploração desses recursos. 

  Ao buscar a origem dos royalties, SCAFF indica que este provém da separação feita, 

ainda na sociedade feudal, entre o direito de propriedade do solo e o direito de propriedade 

das jazidas, essas últimas pertencentes ao Soberano. Nesse sentido, o pagamento dos 

royalties decorreria desse direito de propriedade do Soberano sobre as jazidas, sendo 
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definido por SCAFF como o pagamento efetuado por quem explora um direito que pertence 

a outrem 672. Mais especiosamente, no caso de recursos naturais não renováveis, os 

royalties são definidos pelo autor como preço público pago ao proprietário do recurso 

natural não renovável que for extraído, inserido ou consumido por processo produtivo 673. 

Acerca dos royalties, o termo não é encontrado em nosso ordenamento jurídico, que adota 

outra terminologia na Constituição Federal, ut art. 20, §1º, in verbis: 

Art. 20. (Omissis) 

§ 1º. É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, 

participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de 

recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros 

recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar 

territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por 

essa exploração. Grifos nossos. 

 Do texto constitucional verifica-se a ausência do termo royalties, que é substituído 

por participação no resultado e compensação financeira. Quanto à diferenciação dos 

termos, a doutrina apresenta uma variedade de distinções. SCAFF, inobstante, opta por 

diferenciá-las segundo suas bases de cálculo, que seriam diversas. A participação nos 

resultados teria, consoante o autor, por base de cálculo os lucros da atividade de exploração 

(ad valorem); a compensação financeira, de outra via, adotaria por base de cálculo um 

valor fixo por unidade explorada (específico). Segundo SCAFF, essas duas bases de cálculo 

foram admitidas pelo constituinte para que fosse cobrado o tributo decorrente do 

patrimônio estatal.  

 Relativamente a ser o petróleo e o gás natural um patrimônio estatal, verifica-se na 

história brasileira, três regimes de domínio. Inicialmente, comenta o autor, predominou 

durante o Brasil Colônia e o Brasil Império o sistema regaliano, onde o solo e suas 

riquezas subterrâneas pertencem ao Soberano. Com o advento da República, o regime de 

domínio passou a ser o de acessão, segundo o qual inexiste separação entre a propriedade 

do solo e do subsolo, pertencendo ao proprietário do solo as riquezas existentes no subsolo. 

Com o Código de Minas de 1934 (Decreto Nº 24.642/1934), o regime de domínio passou a 

ser o dominical, que separa a propriedade do solo da propriedade do subsolo, pertencendo 

                                                           

672 Ut FERNANDO FACURY SCAFF. Royalties do petróleo, minério e energia: aspectos constitucionais financeiros e 

tributários. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 89.  

673 Ibidem, p. 91. 
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as riquezas do subsolo (em especial aqui as minerárias) ao Estado. Esse é o regime de 

domínio vigente até hodiernamente entre nós.  

 Se no caso dos minerais em geral e dos potenciais de energia hidráulicas admitiu-se 

uma regra de transição, que permitiu que particulares que já exploravam minas 

continuassem a fazê-lo como sendo sua propriedade, essa regra não se aplicou ao petróleo 

(ut art. 96 do Decreto-Lei Nº 366/1938). Para as jazidas e potenciais de energia hidráulica 

pertencentes aos particulares, descabe a cobrança de royalties, uma vez que essa cobrança 

decorre da exploração de algo de propriedade de outrem, e nesses casos a propriedade das 

minas era do dono do solo, não do Estado. Embora o pagamento dos royalties sobre o 

petróleo date de período anterior à Constituição Federal de 1988, desde 1953 com o art. 27 

da Lei que cria a PETROBRAS, Lei Nº 2.004/1953, sua constitucionalização deu-se em 

referido documento, por mor, consoante análise de SCAFF dos Anais da Constituinte, de 

barganha entre os constituintes que vinculou a concessão dos royalties em favor dos 

Estados produtores de petróleo como compensação à sua renúncia à parcela da tributação 

do ICMS sobre a circulação interestadual de petróleo e energia elétrica, consoante 

comentado previamente aqui.  

 Verificamos ut supra dixit, que regra geral, a tributação sobre circulação de 

mercadorias interestaduais é mais forte no Estado de origem que no de destino. Inobstante, 

para o petróleo e a energia elétrica a tributação maior dar-se-ia no Estado de destino. Essa 

renúncia dos Estados produtores gerou, como contrapartida, a concessão, para ele, de 

royalties decorrentes da exploração de petróleo e de potenciais de energia hidráulica. 

Segundo SCAFF, in verbis: “Há, portanto, uma correlação genética entre os dois artigos da 

Constituição, o §1º do art. 20 (que trata dos royalties) e a letra b do inciso X, §2º, do art. 

155 (que trata da incidência do ICMS sobre petróleo e energia elétrica)” 674. 

 Com relação a natureza jurídica do disposto no art. 20, §1º, da Constituição Federal, 

SCAFF comenta que a doutrina se debruçou sobre a questão no intuito de analisar se tal 

exação se caracterizaria como receita derivada (tributo) ou originária (patrimonial). Na 

jurisprudência, essa questão, consoante o autor, foi tratada no RE Nº 288.800, de 

25/09/2001, onde uma empresa de mineração questionava a constitucionalidade da 

Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (doravante CFEM) 
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veiculada pelas Leis Nº 7.990/1989 e Nº 8.001/1990, elaboradas no esteio do art. 20, §1º, 

da Constituição Federal. No entendimento do STF, que não conheceu desse recurso por 

unanimidade, entendeu-se que, por serem os royalties cobrados sobre o faturamento, sua 

receita caracteriza-se como patrimonial, não como tributária. 

 

 

5.2 Participações Governamentais e Critério de Rateio 

 Os government-takes são encargos fiscais que, ut supra dixit, não possuem natureza 

tributária675. Constituem-se na obrigação principal a ser cumprida pelo concessionário no 

contrato de concessão para E&P do petróleo e gás natural. Os pagamentos são, segundo a 

Lei Nº 9.478/1997, de quatro espécies, ut art. 45: 

Art. 45. O contrato de concessão disporá sobre as seguintes participações 

governamentais, previstas no edital de licitação: 

I - bônus de assinatura; 

II - royalties; 

III - participação especial; 

IV - pagamento pela ocupação ou retenção de área. 

§ 1º As participações governamentais constantes dos incisos II e IV serão 

obrigatórias. 

 O bônus de assinatura é o valor a ser pago pelo particular vencedor do leilão no 

momento da celebração do contrato, devendo ser feito em parcela única. Pode ser incluído, 

ut supra dixit, dentro dos custos de operação, sendo pago independentemente de haver 

descoberta de petróleo e gás natural no bloco leiloado, portanto, não tem qualquer relação 

com a produção. Segundo BASTOS E SENA seu valor guarda relação com o número de 

blocos leiloados e sua caracterização geológica676. Parte de seu valor é destinado à ANP e 

o restante é endereçado ao Tesouro Nacional. Os royalties e as participações são tratados, 

segundo o Decreto Nº 2.705/1998, como compensações financeiras. Seu valor depende da 

                                                           

675 OLIVEIRA trata da natureza jurídica das government-takes apontando que o entendimento majoritário da 

doutrina as classifica como receitas públicas originárias, a despeito de posições contrárias que as classificam 

como receitas derivadas tributárias (ut JOSÉ MARCOS DOMINGUES DE OLIVEIRA. Aspectos tributários do 

direito do petróleo – natureza jurídica das participações governamentais – government take. In: MARILDA 

ROSADO DE SÁ RIBEIRO (Org.). Estudos e Pareceres – direito do petróleo e gás. Rio de Janeiro, Renovar, 

2005, p. 493-504). 

676 Ut RICARDO FAGUNDES BASTOS, RICHARD ALMEIDA DE SENA. Uma Análise Comparativa entre os Modelos 

de Concessão e Partilha do Setor Petrolífero. Monografia de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia 

do Petróleo), Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010, p. 27. 
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produção atingida pelo campo. Os royalties677 têm alíquota entre 5% a 10% do valor da 

produção de petróleo ou gás e incide sobre o faturamento678.  

 As participações especiais são devidas apenas no caso de campos que atingem 

grande produtividade e incidem não sobre o faturamento, mas sobre a receita bruta 

descontado os royalties, investimentos na exploração, custos operacionais, depreciação e 

tributos previstos na legislação vigorante. Sua alíquota pode chegar a 40% a depender do 

volume e do tempo de produção e da localização do campo. Por serem consideradas 

compensações financeiras, royalties e participações especiais são, em grande medida, 

destinados aos Estados e Municípios produtores (áreas onshore) ou confrontantes com a 

plataforma continental (áreas offshore). Consoante dicção da Lei Nº 7.990/1989 a parcela 

dos royalties que representar cinco por cento da produção é distribuída do seguinte modo, 

in verbis: 

Art. 27. A sociedade e suas subsidiárias ficam obrigadas a pagar a 

compensação financeira aos Estados, Distrito Federal e Municípios, 

correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do óleo bruto, do 

xisto betuminoso e do gás extraído de seus respectivos territórios, onde se 

fixar a lavra do petróleo ou se localizarem instalações marítimas ou 

terrestres de embarque ou desembarque de óleo bruto ou de gás natural, 

operados pela Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, obedecidos os 

seguintes critérios: 

I - 70% (setenta por cento) aos Estados produtores; 

II - 20% (vinte por cento) aos Municípios produtores; 

III - 10% (dez por cento) aos Municípios onde se localizarem instalações 

marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque de óleo bruto e/ou 

gás natural. 

.......................................................... 

§ 4º É também devida a compensação financeira aos Estados, Distrito 

Federal e Municípios confrontantes, quando o óleo, o xisto betuminoso e 

o gás forem extraídos da plataforma continental nos mesmos 5% (cinco 

por cento) fixados no caput deste artigo, sendo 1,5% (um e meio por 

cento) aos Estados e Distrito Federal e 0,5% (meio por cento) aos 

Municípios onde se localizarem instalações marítimas ou terrestres de 

embarque ou desembarque; 1,5% (um e meio por cento) aos Municípios 

produtores e suas respectivas áreas geoeconômicas; 1% (um por cento) ao 

Ministério da Marinha, para atender aos encargos de fiscalização e 

proteção das atividades econômicas das referidas áreas de 0,5% (meio por 

                                                           

677 Consoante AFONSO, GOBETTI, os royalties têm sido entendidos como uma forma de pagamento de direitos e 

propriedade, constituindo-se, na literatura econômica, como uma forma de renda, i.e., o lucro ou rendimento 

que se tira da propriedade de um bem (ut JOSÉ ROBERTO RODRIGUES AFONSO, SÉRGIO WULFF GOBETTI. 

Rendas do Petróleo no Brasil: alguns aspectos fiscais e federativos. Rio de Janeiro, Revista do BNDES, 15 

(30), dez.-2008, p. 236). 

678 Royalties com alíquota abaixo de 10% são admitidos apenas se a ANP entender que os custos da E&P na área 

a ser concedidas forem considerados altos e o retorno da produtividade baixo. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L2004.htm#art27...
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L2004.htm#art27§4..
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cento) para constituir um fundo especial a ser distribuído entre os 

Estados, Territórios e Municípios. 

 Conforme a Lei Nº 9.478/1997, a parcela que exceder os cinco por cento tem 

distribuição destinada da seguinte forma: 

Art. 49. A parcela do valor do royalty que exceder a cinco por cento da 

produção terá a seguinte distribuição: 

I - quando a lavra ocorrer em terra ou em lagos, rios, ilhas fluviais e 

lacustres: 

a) cinquenta e dois inteiros e cinco décimos por cento aos Estados onde 

ocorrer a produção; 

b) quinze por cento aos Municípios onde ocorrer a produção; 

c) sete inteiros e cinco décimos por cento aos Municípios que sejam 

afetados pelas operações de embarque e desembarque de petróleo e gás 

natural, na forma e critério estabelecidos pela ANP; 

d) 25% (vinte e cinco por cento) ao Ministério da Ciência e Tecnologia 

para financiar programas de amparo à pesquisa científica e ao 

desenvolvimento tecnológico aplicados à indústria do petróleo, do gás 

natural, dos biocombustíveis e à indústria petroquímica de primeira e 

segunda geração, bem como para programas de mesma natureza que 

tenham por finalidade a prevenção e a recuperação de danos causados ao 

meio ambiente por essas indústrias;  

II - quando a lavra ocorrer na plataforma continental: 

a) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento aos Estados produtores 

confrontantes; 

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento aos Municípios 

produtores confrontantes; 

c) quinze por cento ao Ministério da Marinha, para atender aos encargos 

de fiscalização e proteção das áreas de produção;  

d) sete inteiros e cinco décimos por cento aos Municípios que sejam 

afetados pelas operações de embarque e desembarque de petróleo e gás 

natural, na forma e critério estabelecidos pela ANP; 

e) sete inteiros e cinco décimos por cento para constituição de um Fundo 

Especial, a ser distribuído entre todos os Estados, Territórios e 

Municípios; 

f) 25% (vinte e cinco por cento) ao Ministério da Ciência e Tecnologia 

para financiar programas de amparo à pesquisa científica e ao 

desenvolvimento tecnológico aplicados à indústria do petróleo, do gás 

natural, dos biocombustíveis e à indústria petroquímica de primeira e 

segunda geração, bem como para programas de mesma natureza que 

tenham por finalidade a prevenção e a recuperação de danos causados ao 

meio ambiente por essas indústrias.  

 Já as participações especiais observam a seguinte distribuição conforme dispõe a 

Lei Nº 9.478/1997, in verbis: 

Art. 50. O edital e o contrato estabelecerão que, nos casos de grande 

volume de produção, ou de grande rentabilidade, haverá o pagamento de 

uma participação especial, a ser regulamentada em decreto do Presidente 

da República.  

§ 1º A participação especial será aplicada sobre a receita bruta da 

produção, deduzidos os royalties, os investimentos na exploração, os 
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custos operacionais, a depreciação e os tributos previstos na legislação 

em vigor. 

§ 2º Os recursos da participação especial serão distribuídos na seguinte 

proporção: 

I - 40% (quarenta por cento) ao Ministério de Minas e Energia, sendo 

70% (setenta por cento) 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 

desta Lei, e pelo MME, 15% (quinze por cento) para o custeio dos 

estudos de planejamento da expansão do sistema energético e 15% 

(quinze por cento) para o financiamento de estudos, pesquisas, projetos, 

atividades e serviços de levantamentos geológicos básicos no território 

nacional;  

II - 10% (dez por cento) ao Ministério do Meio Ambiente, destinados, 

preferencialmente, ao desenvolvimento das seguintes atividades de gestão 

ambiental relacionadas à cadeia produtiva do petróleo, incluindo as 

consequências de sua utilização:  

a) modelos e instrumentos de gestão, controle (fiscalização, 

monitoramento, licenciamento e instrumentos voluntários), planejamento 

e ordenamento do uso sustentável dos espaços e dos recursos naturais;  

b) estudos e estratégias de conservação ambiental, uso sustentável dos 

recursos naturais e recuperação de danos ambientais;  

c) novas práticas e tecnologias menos poluentes e otimização de sistemas 

de controle de poluição, incluindo eficiência energética e ações 

consorciadas para o tratamento de resíduos e rejeitos oleosos e outras 

substâncias nocivas e perigosas;  

d) definição de estratégias e estudos de monitoramento ambiental 

sistemático, agregando o estabelecimento de padrões de qualidade 

ambiental específicos, na escala das bacias sedimentares;  

e) sistemas de contingência que incluam prevenção, controle e combate e 

resposta à poluição por óleo;  

f) mapeamento de áreas sensíveis a derramamentos de óleo nas águas 

jurisdicionais brasileiras;  

g) estudos e projetos de prevenção de emissões de gases de efeito estufa 

para a atmosfera, assim como para mitigação da mudança do clima e 

adaptação à mudança do clima e seus efeitos, considerando-se como 

mitigação a redução de emissão de gases de efeito estufa e o aumento da 

capacidade de remoção de carbono pelos sumidouros e, como adaptação 

as iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas 

naturais e humanos frente aos efeitos atuais e esperados da mudança do 

clima;  

h) estudos e projetos de prevenção, controle e remediação relacionados ao 

desmatamento e à poluição atmosférica;  

i) iniciativas de fortalecimento do Sistema Nacional do Meio Ambiente - 

SISNAMA;  

III - quarenta por cento para o Estado onde ocorrer a produção em terra, 

ou confrontante com a plataforma continental onde se realizar a 

produção; 

IV - dez por cento para o Município onde ocorrer a produção em terra, ou 

confrontante com a plataforma continental onde se realizar a produção. 

 Verifica-se daí, que parcela portentosa dos recursos auferidos na forma de royalties 

e participações especiais – pagamentos esses que representam o maior valor amealhado 

pelo governo com a concessão para a fase de E&P da IPGN –, é destinada aos Estados e 
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Municípios produtores ou confrontantes com as áreas de produção (em se tratando da 

produção desenvolvida na plataforma continental, onde reside a maior produção). Por 

derradeiro, o pagamento angariado pelo governo do concessionário pela retenção de área 

se caracteriza como um aluguel do espaço utilizado nas atividades de E&P e depende do 

tamanho e localização do bloco leiloado, suas características geológicas, a fase em que se 

encontram as operações, dentre outros parâmetros a serem fixados pela ANP e explicitados 

no edital. O destino desse recurso é a ANP, ut art. 16 da Lei Nº 9.478/1997, in verbis: 

Art. 16. Os recursos provenientes da participação governamental prevista 

no inciso IV do art. 45, nos termos do art. 51, destinar-se-ão ao 

financiamento das despesas da ANP para o exercício das atividades que 

lhe são conferidas nesta Lei. 

 

5.3 Rendas Derivadas 

 Para além dos government-takes, a IPGN é fonte de encargos tributários, dentre os 

quais o imposto de renda da pessoa jurídica (doravante IRPJ), contribuição social sobre o 

lucro líquido (doravante CSLL), PIS e COFINS, imposto sobre circulação de mercadorias 

e serviços (ICMS), imposto sobre serviços (ISS), impostos sobre produtos industrializados 

(doravante IPI), imposto sobre importação (II) e contribuição de intervenção no domínio 

econômico (doravante CIDE), que recai sobre a comercialização de combustíveis. Quanto 

ao imposto de exportação (doravante IE), cumpre observar que a exportação de petróleo e 

derivados é isenta de IE. 

 

6 Efeitos Do Regime Fiscal Sobre a E&P Do Setor 
 

  Segundo POSTALI
679, o mecanismo de apropriação da renda do petróleo também 

traz implicações na distribuição dos riscos entre governos e investidores privados. Nesse 

sentido, os government-takes podem ser pagamentos condicionais ou incondicionais ao 

valor do projeto. Os pagamentos incondicionais não dependem dos resultados do projeto, 

sendo eles o bônus de assinatura e a taxa de ocupação ou retenção de área, que deverão ser 

incorporados no custo do projeto. Pagamentos condicionais, em contrapartida, são aqueles 

                                                           

679 Ut FERNANDO ANTÔNIO SLAIBE POSTALI. Renda Mineral, Divisão de Riscos e Benefícios Governamentais na 

Exploração de Petróleo no Brasil. Dissertação (Mestrado em Economia), Departamento de Economia, 

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000. 



310 

 

indexados ao resultado (valor) do projeto. É o caso dos royalties e participações especiais 

no Brasil. No caso desses últimos, estes são mais favoráveis à concessionária privada. No 

contrapé, quanto maior a carga de pagamentos incondicionais, maior a carga de risco 

imputada à empresa, porque seu pagamento não depende do resultado do investimento. 

Nesse sentido, temos, consoante POSTALI: 

                       

RISCO 

 

 FIRMA GOVERNO 

Incondicional ↑ ↓ 

Condicional ↓ ↑ 
 
FIGURA 4 – RISCOS CONFORME OS GOVERNMENT-TAKES 

 

Nessa toada, quanto mais incondicional o pagamento para o governo, maior o risco 

para a concessionária privada, mas menor o risco do governo. Diversamente, o pagamento 

condicional puro tem uma relação perfeita com o valor do projeto, de modo que, neste caso 

maior é o risco é para o governo, pois a concessionária privada paga apenas se obtiver o 

resultado favorável. O esquema incondicional puro é aquele que independe do valor do 

projeto, todo o risco recaindo sobre a firma.  

No esquema condicionado puro, se o valor presente aumentar em uma unidade 

monetária, o valor do pagamento também aumenta proporcionadamente. Este é o esquema 

da contratação da prestação de serviço, a firma recebe apenas em função do custo que ela 

teve que arcar. Como esquema misto ou intermediário, temos os pagamentos mais ou 

menos proporcionais ao resultado, sendo esta a situação de risco partilhado. Caso se tenha 

o choque de uma unidade monetária, se paga menos, viz., 20 centavos, então é um esquema 

em que o risco está sendo partilhado. 

Segundo POSTALI, na divisão de riscos entre governo e investidores, vale o teorema 

de LELAND, onde quanto menor a aversão ao risco do Governo em relação à aversão ao 

risco da concessionária privada, maior é a divisão de riscos no contrato ótimo. Do fato de o 

governo ser neutro ao risco decorre ser mais adequado que ele assuma todo o risco, pois é 

solução ótima alocar o risco para aquele que é neutro em termos de riscos680. Nesse caso, 

                                                           

680 Inobstante, convém recordar lição tratada anteriormente de que quando a empresa privada assume a maior 

parcela de riscos, tenderá a embuti-lo no preço final do contrato, tornando-o mais oneroso para a 

Administração Pública. 
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todos os pagamentos deveriam ser condicionados ao resultado. Se tanto governo quanto 

firmas forem neutros para risco, é indiferente para quem alocar o risco.  

Em sentido oposto, se a firma for neutra ao risco e o governo avesso ao risco, o 

esquema ótimo de pagamento é incondicional, porque do ponto de vista da maximização 

do bem-estar social, sempre será melhor franquear o risco para a parte que é neutra ao risco 

(a parte neutra terá menos perda de bem-estar relativamente a parte que possuir aversão ao 

risco). Assim sendo, se a firma é neutra ao risco, o contrato ótimo deve implicar em 

pagamento incondicional; doutra via, se o governo é neutro ao risco o contrato ótimo 

requer pagamento condicional. 

A legislação que combina os tipos de pagamento é uma maneira de se 

compatibilizar o risco, i.e., de distribuir o risco entre os dois. Essa combinação será ótima 

quando ambos são avessos ao risco, de modo que melhor seria ter uma combinação de 

pagamentos condicionais e incondicionais. Com base na ideia de POSTALI, de um lado, e na 

diferenciação efetuada por SCAFF entre os termos participação ou compensação adotados 

no art. 20, §1º da Constituição Federal, de outro, podem ser traçadas as considerações que 

se seguem. Como verificamos anteriormente, SCAFF afirma ser royalty o termo genérico 

para designar a receita pública decorrente da exploração de recursos naturais não 

renováveis, ao passo que os termos participação e compensação dizem respeito a duas 

bases de cálculo disponibilizadas pelo constituinte para cobrar tal exação.  

Segundo SCAFF, a participação no resultado da exploração se configura como 

cobrança ad valorem aplicável ao lucro da atividade exploratória, portanto, na terminologia 

de POSTALI, um pagamento condicional. Diversamente, compensação financeira pela 

exploração trata de uma base de cálculo fixa que se impõe sobre uma unidade de recurso 

explorado, independente do resultado econômico decorrente dessa atividade, portanto, um 

pagamento incondicionado. Consoante SCAFF, in verbis: “As expressões “participação no 

resultado da exploração” ou “compensação financeira” indicam apenas duas bases de 

cálculo diferentes, eleitas pelo constituinte e colocadas à opção do legislador federal” 681. 

 

 No Brasil, comenta SCAFF, os royalties incidem sobre o faturamento, 

caracterizando-se como compensação financeira pela exploração, não como participação. 

                                                           

681 Ut FERNANDO FACURY SCAFF. Royalties do petróleo, minério e energia: aspectos constitucionais financeiros e 

tributários. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 93. 
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Tomando-se como base o esquema de pagamentos condicionais e incondicionais de 

POSTALI na alocação de riscos, verifica-se que os royalties se caracterizam, portanto, como 

pagamento incondicional, visto que sua base de cálculo é aquela das compensações 

financeiras pela exploração. Sendo assim, sob a perspectiva da alocação de riscos, os 

royalties alocam o risco da atividade para a empresa. Como o contrato de concessão já se 

configura em modalidade contratual administrativa no qual o risco da atividade se aloca 

para o particular contratado, verifica-se uma tendência nesse regime jurídico regulatório 

para concentrar os riscos sobre o particular contratado, podendo essa tendência ir 

justamente na contramão do que é pretendido por esse regime jurídico regulatório, quer 

dizer, a criação de mercado e a busca por competição. Malgrado, para compensar essa 

maior imputação de risco ao particular, cede-se a ele o direito à propriedade integral sobre 

os hidrocarbonetos explorados. 
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CAPÍTULO 05 – MARCO REGULATÓRIO PARA A INDÚSTRIA DO 
PETRÓLEO E GÁS NATURAL SEGUNDO AS LEIS Nº 12.351/2010, 
12.276/2010 e 12.304/2010 
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CAPÍTULO 05 – MARCO REGULATÓRIO PARA A INDÚSTRIA DO PETRÓLEO E GÁS 

NATURAL SEGUNDO AS LEIS Nº 12.351/2010, 12.276/2010 E 12.304/2010 

Neste capítulo abordaremos as 03 dimensões do marco regulatório disciplinado pelas Leis 

Nº 12.351/2010, 12.276/2010 e 12.304/2010 considerando: (i) o direito de propriedade 

sobre os hidrocarbonetos pelos setores público e privado; (ii) o modelo de contrato 

envolvido, o contrato de partilha de produção; (iii) o modo de arrecadação e a destinação 

dos recursos auferidos com a E&P do petróleo prospectado; (iv) o regime fiscal ínsito ao 

marco regulatório e seus efeitos. 
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CAPÍTULO 05 – MARCO REGULATÓRIO PARA A INDÚSTRIA DO 

PETRÓLEO E GÁS NATURAL SEGUNDO AS LEIS Nº 12.351/2010, 

12.276/2010 e 12.304/2010 

 

1 Preliminares 
 

onvém ressaltar que o segundo regime jurídico regulatório, e ínsito a ele o 

contrato de partilha de produção, a ser apresentado neste capítulo, 

tomaremos por base o disposto na Lei Nº 12.351/2010, Lei Nº 12.304/2010 

e Lei Nº 12.276/2010, além do modelo de contrato de partilha de produção 

adotados no leilão de Libra682. Nos anos recentes realizamos a 11ª e a 12ª rodadas de 

licitações de blocos exploratórios de petróleo e gás, mas ainda sob o regime de concessão, 

pois nessas rodadas não foram incluídas áreas do pré-sal. Na 11ª rodada, realizada em maio 

de 2013, foram ofertados 289 blocos e arrematados 142 blocos, arrecadando-se 2,48 

bilhões em bônus de assinatura683. Na 12ª rodada, realizada no mesmo ano, foram 

ofertados 289 blocos com risco exploratório e arrematados 72 blocos, tendo a União 

arrecadado 165,2 milhões de reais em bônus de assinatura684.    

 A 1ª Rodada da Licitação envolvendo o regime regulatório da partilha de produção 

foi realizada ainda em 2013, ofertando o prospecto de Libra. No ano de 2015, em 

12/06/2015, foram publicados no Diário Oficial da União (doravante DOU) o pré-edital e a 

minuta do contrato de concessão da 13ª Rodada de Licitações, onde serão oferecidos 266 

blocos exploratórios. Neste capítulo, realizaremos a apresentação do novo marco 

regulatório para a área do pré-sal e outras consideradas estratégicas segundo o regime 

jurídico regulatório vigente nas Leis Nº 12.351/2010, Nº 12.304/2010 e Nº 12.276/2010. 

Trabalharemos, inicialmente, com a legislação, e posteriormente, analisaremos o desenho 

contratual partilha de produção adotado no prospecto de Libra. 
 

                                                           

682 Esse modelo encontra-se na página: http://www.brasil-rounds.gov.br/round_p1/ portugues_p1/edital.asp. 

Acesso em: 29 jul. 2016. 

683 Dados disponíveis na página da ANP: http://www.brasil-rounds.gov.br/round11/ index. asp. Acesso em: 19 

jun. 2015. 

C 

http://www.brasil-rounds.gov.br/round_p1/%20portugues_p1/edital.asp
http://www.brasil-rounds.gov.br/round11/%20index.%20asp
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2 Dimensões Jurídicas do Contrato de Partilha de Produção 

2.1 Direitos Das Partes 

 Relativamente aos direitos das partes, mantém-se a propriedade do petróleo 

enterrado atribuída à União, bem como o direito de exploração e produção, ainda que esta 

possa delegar essas atividades a terceiros sob os regimes de concessão ou partilha de 

produção (ut art. 20 e 177 da CF88). Consoante essas disposições, em termos das dotações 

iniciais, o novo marco regulatório em nada modifica o marco anterior. Segundo BASTOS E 

SENA, a característica marcante dos PSC’s se expressa na propriedade dos 

hidrocarbonetos produzidos (PSC’s sigla em inglês para production share contract, ou 

seja, contrato de partilha de produção)685.  

 Noutras palavras, por força do contrato de partilha, os hidrocarbonetos extraídos 

são de propriedade compartilhada entre o contratante público e o particular contratado (ut 

art. 2º, III, da Lei Nº 12.351/2010). No contrato de concessão, embora o petróleo enterrado 

fosse de propriedade da União, uma vez extraído, sua propriedade era transferida ao 

contratante particular686, restando como compensação ao ente público o recebimento dos 

government-takes, além da tributação incidente sobre o setor. Inobstante, a parcela dos 

hidrocarbonetos produzidos a ser repartida é aquela denominada excedente em óleo, e é 

direito de a União auferir desse excedente em óleo um percentual mínimo. Segundo a Lei 

Nº 12.351/2010, in verbis: 

Art. 2º Para os fins desta Lei, são estabelecidas as seguintes definições: 

(omissis) 

III – excedente em óleo: parcela da produção de petróleo, de gás natural e 

de outros hidrocarbonetos fluidos a ser repartida entre a União e o 

contratado, segundo critérios definidos em contrato, resultante da 

diferença entre o volume total da produção e as parcelas relativas ao 

custo em óleo, aos royalties devidos e, quando exigível, à participação de 

que trata o art. 43. 

                                                                                                                                                                                

684  Dados disponíveis na página da ANP: http://www.brasil-rounds.gov.br/round_12/portugues_R12/ 

areas_oferecidas.asp. Acesso em: 19 jun. 2015. 

685 Ut RICARDO FAGUNDES BASTOS, RICHARD ALMEIDA DE SENA. Uma Análise Comparativa entre os Modelos 

de Concessão e Partilha do Setor Petrolífero. Monografia de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia 

do Petróleo), Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010, p. 49. 

686 Ut supra dixit, a possibilidade dessa transferência deu-se não sem questionamentos, como aquele apresentado 

na ADI Nº 3.273-9/DF. 

http://www.brasil-rounds.gov.br/round_12/portugues_R12/%20areas_oferecidas.asp
http://www.brasil-rounds.gov.br/round_12/portugues_R12/%20areas_oferecidas.asp
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 Consoante SILVEIRA, o óleo partilhado é considerado, igualmente, um goverment-

take, inobstante apresente forma de pagamento diversa das demais, ou seja, não em 

pecúnia, mas feito in natura. A proporção do óleo partilhado (alíquota da partilha) é 

definida contratualmente e a alíquota é incidente sobre o excedente em óleo, i.e., a parcela 

de óleo produzido a ser compartilhada entre o Estado e a iniciativa privada, descontando-se 

do volume total o custo em óleo e os royalties, cuja alíquota é de 15%687. Além de parcela 

da produção de hidrocarbonetos extraídos, são devidas à União as seguintes compensações: 

(i) bônus de assinatura; (ii) royalties (ut art. 42 da Lei Nº 12.351/2010). Nesse contrato, 

portanto, não são devidas as participações especiais, pagamento proporcional à 

produtividade do bloco de exploração, em caso desta assumir volumes substanciais.  

 Ao contratante particular, detém este, a partir da celebração do contrato de partilha 

de produção, os seguintes direitos, a saber: (i) o direito à apropriação do custo em óleo (ut 

art. 2º, II e art. 6º, caput, da Lei Nº 12.351/2010); (ii) da produção correspondente aos 

royalties devidos (ut art. 2º, I, da Lei 12. 351/2010); (iii) de parcela do excedente em óleo 

(ut, art. 2º, II, da Lei Nº 12.351/2010). A referida lei define o custo em óleo: 

Art. 2º Para os fins desta Lei, são estabelecidas as seguintes definições: 

(omissis) 

II – custo em óleo: parcela da produção de petróleo, de gás natural e de 

outros hidrocarbonetos fluidos, exigível unicamente em caso de 

descoberta comercial, correspondente aos custos e aos investimentos 

realizados pelo contratado na execução das atividades de exploração, 

avaliação, desenvolvimento, produção e desativação das instalações 

sujeita a limites, prazos e condições estabelecidos em contrato. 

 Embora o custo em óleo permita à empresa se ressarcir dos investimentos 

realizados nas atividades de E&P, esta compensação é um direito que o contratado adquire 

se, e somente se, houver descoberta comercial, como salienta a citação supra688. A respeito 

do custo em óleo, é importante internalizar no regime jurídico regulatório incentivos para 

                                                           

687 Ut GUILHERME DA CUNHA SILVEIRA. O Government Take: Análise Econômica Comparativa entre o Regime 

de Concessão e o Regime de Partilha de Produção no Brasil. Projeto de Graduação, Escola Politécnica, Rio 

de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, mar. 2013, p. 31-32. 

688 Impende ressaltar, todavia, que nos eventuais insucessos exploratórios ocorridos dentro de um mesmo campo 

onde foram feitas descobertas comerciais, o petróleo explorado nesse campo poderá compensar os prejuízos 

relativos às tentativas frustradas, in verbis: 

2.3. Caso ocorra uma ou mais Descobertas Comerciais na Área do Contrato, 

nela(s) poderão ser apropriados, como Custo em Óleo, eventuais gastos 

incorridos em insucessos exploratórios dentro da Área do Contrato (ut Cláusula 

Segunda – Objeto, 2.3.). 
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evitar que o contratado opere de modo ineficiente com vistas a auferir maior porção do 

óleo explorado na qualidade de oil cost. Esse tipo de conduta é definido na literatura como 

comportamento de gold plating (literalmente, significa revestimento de ouro) e costuma ser 

aplicado ao sistema fiscal, mas acreditamos poder ser utilizado aqui. Explica VAN MEURS, 

in verbis: 

O que é gold plating? O desalinhamento ocorre quando o sistema fiscal é 

projetado de tal forma que o investidor recebe um pagamento menor se as 

operações são mais eficientes. Tal sistema cria um incentivo para que o 

investidor gerencie as operações de tal forma que os custos são mais 

elevados do que o necessário e as operações são ineficientes 689. 

No que tange ao bônus de assinatura, de se ressaltar que seu custo não pode ser 

incorporado ao custo em óleo, portanto, faz parte do risco exploratório a ser assumido pelo 

contratado690. Os royalties não estão incluídos no custo em óleo nem no excedente em 

óleo, mas são descontados antes que venha a ser calculado o excedente em óleo. Malgrado, 

caso não venha a ser feita nenhuma descoberta comercial, como os royalties são uma 

compensação pela exploração de hidrocarbonetos, estes não serão devidos pelo contratado 

particular. Por derradeiro, com base na referida lei, esses são os principais direitos 

franqueados às partes contratantes no contrato de partilha de produção691. 

 

2.2 Obrigações Das Partes 

2.2.1 OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA LEI Nº 12.351/2010 

 Enquanto o contrato de concessão pode ser caracterizado como um contrato de 

cessão de direitos, o contrato de partilha de produção tem como natureza ser ele uma 

espécie de contrato de associação, i.e., um em que o ente público e o particular se associam 

                                                           

689 Tradução livre de PEDRO VAN MEURS. Mexico Round 1 Fiscal Terms: how to avoid the risk of gold plating. 

Contact: Info@energia.com. January 24, 2015. Disponível em: https://www.energia.com/wp-

content/uploads/2015/02/2015-101-24-PVM-Goldplating-demonstration-Baker.pdf. Acesso em:  23 ago. 

2016. 

690 Ut MARCILENE MARTINS, et alia. A Regulamentação da Atividade Petrolífera no Brasil e os Desafios 

colocados pelas Descobertas de Reservas de Petróleo na Camada Pré-Sal. (Texto para Discussão). Porto 

Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Ciências Econômicas, Nº 13/2012, p. 08. 

691 No que tange às partes contratantes, podemos identificar o importante papel atribuído à PETROBRAS, que 

deverá ser a operadora de todos os blocos contratados sob o regime de partilha de produção, além de ser a 

contratada principal ou contratada junto com a vencedora do leilão constituindo com esta um consórcio para 

a E&P de hidrocarbonetos (ut art. 2º VII da Lei Nº 12.351/2010), garantida sua participação mínima, ut art. 

20 da lei. A União, por sua vez, é representada no contrato pela empresa pública referida no art. 8º, §1º da Lei 

Nº 12.351/2010. 

https://www.energia.com/wp-content/uploads/2015/02/2015-101-24-PVM-Goldplating-demonstration-Baker.pdf
https://www.energia.com/wp-content/uploads/2015/02/2015-101-24-PVM-Goldplating-demonstration-Baker.pdf


319 

 

com vistas a explorar em conjunto uma atividade econômica que se dará na forma de um 

consórcio envolvendo: (i) a empresa pública que representa os interesses da União, a 

PPSA; (ii) a PETROBRAS (registre-se que, por força do disposto no art. 10, III, alínea ‘c’ 

da Lei Nº 12.351/2010, a PETROBRAS possui garantia de participação mínima de 30% no 

consórcio, quando não for a única vencedora do leilão)692; (iii) além de eventuais 

contratados particulares; ou ainda, apenas o consórcio entre a empresa pública e a 

PETROBRAS se esta for a única vencedora (ut art. 14 e art. 19, da Lei Nº 12.351/2010) ou 

for dispensada a licitação (ut art. 8º, I, da Lei Nº 12.351/2010)693.  

 O consórcio formado será gerido por um comitê operacional (art. 22, da referida 

Lei) no qual metade dos integrantes é indicação da empresa pública, PPSA (art. 23, 

                                                           

692 O modelo adotado no país de partilha de produção corresponde aquele desenhado na Noruega. No setor 

petrolífero desse país atuam duas estatais, a Statoil e a Petoro. A Statoil é empresa cujo controle pertence ao 

governo e atua em regime de concorrência com outras empresas, a semelhança da PETROBRAS. A Petoro, 

por outro lado, é empresa de capital puramente público e realiza atividades semelhantes àquelas que deverão 

ser atribuídas à PPSA. Consoante VIANA, contudo, o modelo norueguês é menos estatalista que o nosso, 

posto que a Statoil atua em regime de concorrência de mercado com outras empresas, tendo perdido seus 

privilégios, além de ter sido parcialmente privatizada. No caso brasileiro, a PETROBRAS é operadora única 

do pré-sal, além de ter participação de ao menos 30% em todos os consórcios a serem formados para atuar no 

pré-sal e outras áreas estratéticas (ut CAMILA ROCHA CUNHA VIANA. A evolução do monopólio do petróleo e 

o novo marco regulatório do pré-sal. Revista Brasileira de Direito do Petróleo, Gás e Energia. Vol. 03, 2012, 

165-196). 

693 Impende ressaltar que as disposições da Lei Nº 12.351/2010 que determinam a participação mínima da 

PETROBRAS de 30% em qualquer consórcio vencedor nas áreas do pré-sal e outras estratégicas e aquela 

que determina ser a PETROBRAS a operadora única nessas regiões podem estar prestes a serem modificadas 

por força do Projeto de Lei Nº 4.567/2016, cujo projeto de origem é o Projeto de Lei do Senado Federal Nº 

131/2015, proposta pelo Senador JOSÉ SERRA, já aprovado no Senado Federal. 

São justificativas apresentadas pelo Senador JOSÉ SERRA para propor essa alteração, as seguintes: (i) necessidade 

urgente de exploração do pré-sal para garantir a demanda no país, principalmente a partir de 2020; (ii) o 

esquema de corrupção investigado na Operação Lava Jato que levou à prisão de vários de seus dirigentes e 

tem desorganizado as atividades da empresa; (iii) pressões financeiras sofridas pela PETROBRAS por mor 

da operação Lava Jato, comprometendo seus compromissos futuros; (iv) a queda nos preços do petróleo no 

mercado internacional; (v) o condicionamento da exploração no pré-sal e áreas estratégicas à capacidade de 

investimento da PETROBRAS.  

Diante das razões apresentadas, conclui o Senador, na justificativa da proposta apresentada no Projeto de Lei, 

in verbis: 

Torna-se imprescindível então a revogação da participação obrigatória da estatal 

no modelo de exploração de partilha de produção, bem como da condicionante 

de participação mínima da estatal de, ao menos, 30% da exploração e produção 

de petróleo do pré-sal em cada licitação, disposições constantes da Lei n° 12.351, 

de 22 de dezembro de 2010. Tal revogação atende aos interesses nacionais e, 

portanto, deve ser adotada pelo governo (ut Projeto de Lei 131/2015). 

Resta saber se essas medidas surtirão efeito, pois o monopólio de fato exercido pela PETROBRAS – que 

possui melhores conhecimentos sobre as condições de exploração e os riscos exploratórios na plataforma 
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Parágrafo Único da Lei), que representa os interesses da União, constituindo, sua principal 

atividade, a gestão do contrato de partilha de produção694, com vistas a auferir o maior 

excedente em óleo em favor da União, portanto, perseguindo (a PPSA), em um primeiro 

momento, o interesse público secundário, puramente patrimonial, que é maximizar lucro 

em prol da União, mas, sob a perspectiva da segurança energética angariada pelo país, 

conduz à busca pela satisfação do interesse público primário, que é a garantia da oferta 

desse recurso para o mercado interno e na consecução da política industrial e de inovação 

tecnológica do país, independente das contingências internacionais da IPGN695. Nesse 

particular, PRISCO
696 admoesta-nos que a PPSA realiza um controle mais finalístico do 

ajuste contratual, expressando o modelo gerencial da Administração Pública. Inobstante, 

sustenta o mesmo autor, que o acometimento de competências para a PPSA vai muito além 

da simples gestão finalística, visto que o rol de suas competências é meramente 

exemplificativo, ut art. 4º da Lei Nº 12.304/2010, portanto, admitindo uma atuação 

empresarial quase ilimitada na gestão dos contratos de partilha de produção. 

 Os outros membros representarão os demais consorciados, dentre os quais a 

PETROBRAS, que possui ao menos 30% na participação do consórcio por força do 

disposto na Lei Nº 12.351/2010, porém, ut supra dixit, sujeita essa participação mínima 

obrigatória a decair se aprovado o Projeto de Lei Nº 4.567/2016 (cujo projeto de origem é 

o Projeto de Lei do Senador Federal Nº 131/2015, de autoria do Senador JOSÉ SERRA
697). O 

comitê operacional do consórcio tem por atribuições: (i) definir os planos de exploração 

                                                                                                                                                                                

continental –, acaba por significar que sempre que não há interesse da PETROBRAS por um campo leiloado 

tal desinteresse é indicativo para outras empresas que essa área não possui jazidas com potencial comercial.  

694 Nos contratos de concessão, a gestão desses contratos compete à ANP, ut art. 21 da Lei Nº 9.478/1997. Nos 

contratos de partilha, ut supra dixit, é a PPSA. 

695 PRISCO comenta que a relação de representação entabulada entre a União e a PPSA não aparenta ser a de um 

mandato nos moldes tradicionais, i.e., um mandato no qual os atos da mandatária (PPSA) produziriam efeitos 

na esfera jurídica da União, mas antes, um mandato sem representação, no qual os efeitos dos atos praticados 

pela mandatária recaem sobre a própria mandatária (ut ALEX VASCONCELLOS PRISCO. Atuação da Empresa 

Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. – Pré-Sal (PPSA): Gestão e Risco no Regime 

Jurídico-Regulatório dos Consórcios constituídos no Âmbito do Sistema de Partilha de Produção. Revista de 

Direito Público da Economia, Ano 9, vol. 34, p. 9-10, abr.-jun. 2011, p. 29 et sequentia). 

696 Ibidem. 

697 Segundo noticiou MACHADO DA COSTA, essas alterações legislativas estavam previstas para julho de 2016, o 

que não ocorreu, embora o Projeto de Lei Nº 4.567/2016 esteja pronto para votação pelo Plenário da Câmara 

dos Deputados (ut MACHADO DA COSTA. Nova regra do pré-sal pode sair em julho: governo prevê aprovar no 

mês que vem projeto que retira obrigatoriedade da PETROBRAS de ser a única exploradora. FOLHA DE SÃO 

PAULO, Mercado. Quarta-Feira, 08 jun. 2016, p. 08. Disponível também em: http://www1.folha.uol.com.br/ 

http://www1.folha.uol.com.br/%20mercado/2016/06/1779271-governo-espera-aprovar-mudancas-na-exploracao-do-pre-sal-ate-julho.shtml
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submetidos à ANP; (ii) definir o plano de avaliação de descoberta submetido à ANP; (iii) 

declarar a comercialidade das jazidas descobertas e definir o plano de desenvolvimento; 

(iv) elaborar os programas anuais de trabalho e produção submetidos à ANP698; (v) analisar 

e aprovar os orçamentos atinentes às atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento 

e produção previstos nos contratos; (vi) supervisionar as operações e aprovar a 

contabilização dos custos realizados; (vii) definir os termos dos acordos de 

individualização da produção com o titular da área adjacente quando necessário realizar a 

unitização (ut art. 24 da Lei Nº 12.351/2010). 

 As obrigações principais decorrentes do contrato de partilha de produção são, para 

o contratado privado, arcar com os custos de investimento na E&P de hidrocarbonetos (ut 

art. 2º, I, da Lei Nº 12.351/2010); para a PETROBRAS, consoante o disposto no art. 2º, VI, 

da referida lei, enquanto operadora única (i.e., para além de contratada699), sua obrigação 

consiste na realização das atividades de E&P em todas as áreas do pré-sal e outras 

consideradas estratégicas; e, para o ente público, excepcionalmente nos contratos de 

partilha de produção – diferente dos contratos de concessão quando os custos eram arcados 

integralmente pelo contratado particular –, admite a Lei Nº 12.351/2010, em seu art. 6º, 

Parágrafo Único, que a União possa arcar com parcela dos investimentos na E&P por meio 

de fundo específico criado para tal fim. Acerca dessas obrigações, dispõe a norma 

insculpida no art. 6º da referida lei, in verbis: 

Art. 6º Os custos e os investimentos necessários à execução do contrato 

de partilha de produção serão integramente suportados pelo contratado, 

cabendo-lhe, no caso de descoberta comercial, a sua restituição nos 

termos do inciso II do art. 2º. 

Parágrafo Único. A União, por intermédio de fundo específico criado por 

lei, poderá participar dos investimentos nas atividades de exploração, 

avaliação, desenvolvimento e produção na área do pré-sal e em áreas 

estratégicas, caso em que assumirá os riscos correspondentes à sua 

participação nos termos do respectivo contrato.  

                                                                                                                                                                                

mercado/2016/06/1779271-governo-espera-aprovar-mudancas-na-exploracao-do-pre-sal-ate-julho.shtml. 

Acesso em: 31 jul. 2016). 

698 Verifica-se que enquanto o ritmo de exploração, no regime regulatório da concessão, é definido pela 

contratada particular, porém submetido à ANP, neste segundo regime jurídico, o da partilha de produção, o 

ritmo de exploração é determinado maiormente pela PPSA, ainda que também submetido à ANP, que 

representa os interesses da União no contrato de partilha. Como veremos adiante, o CNPE também dispõe de 

poder para determinar o ritmo de exploração, através de sua atribuição de definir o ritmo de contratação dos 

blocos da área do pré-sal. 

699 De se ressaltar que a PETROBRAS poderá ser: (i) contratada diretamente, dispensada a licitação, ut art. 12 da 

Lei Nº 12.351/2010; (ii) ser a única contratada se vencedora na licitação; (iii) contratada como participante de 

um consórcio no qual tem garantia de participação mínima. 

http://www1.folha.uol.com.br/%20mercado/2016/06/1779271-governo-espera-aprovar-mudancas-na-exploracao-do-pre-sal-ate-julho.shtml
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 Além de poder obrigar-se a participar dos investimentos e riscos da atividade, 

permissivo concedido pela lei, ut supra dixit, outros órgãos da União possuem uma série de 

competências atinentes aos contratos de partilha de produção. Consoante o art. 9º, da Lei 

12.351/2010, cabe ao Conselho Nacional de Política Energética (doravante CNPE), 

relativamente aos contratos, definir o ritmo de contratação dos blocos sob o regime de 

partilha, os parâmetros técnicos e econômicos desses contratos e estabelecer a delimitação 

das áreas classificadas como estratégicas.  

 Ao Ministério de Minas e Energia (doravante MME), igualmente no que tange ao 

contrato de partilha de produção, cabe, por força da disposição prevista no art. 10 da 

referida lei: propor ao CNPE as áreas a ser objeto de contrato de concessão ou partilha de 

produção, propor os parâmetros técnicos e econômicos relativos para definir o excedente 

em óleo, propor o percentual mínimo do excedente em óleo devido à União, propor uma 

percentagem para a participação mínima da PETROBRAS no consórcio, não inferior a 

30%, propor os critérios para cálculo e apropriação do custo em óleo, propor o conteúdo 

local mínimo a ser exigido do contratado700, propor o valor do bônus de assinatura, além de 

estabelecer as diretrizes a serem observadas pela ANP para desenhar o leilão, as minutas 

dos editais e os contratos de partilha, elaborar o relatório sobre as atividades operadas sob 

o regime de partilha de produção. Quanto à ANP são suas competências relativas aos 

contratos de partilha de produção realizar os estudos técnicos para delimitar os blocos 

objetos dos contratos de partilha de produção, elaborar minutas dos contratos e produzir os 

editais, promover os leilões, analisar os planos e programas apresentados pelo contratado e 

regular as atividades operadas sob o regime de partilha de produção (ut art. 11, da Lei 

12.351/2010). 

Neste sentido, consoante PRISCO
701, o regime de partilha de produção significou a 

redefinição das competências do MME, do CNPE e da ANP, em favor dos dois primeiros 

                                                           

700 RENATO ANDRADE, VALDO CRUZ noticiam na FOLHA DE SÃO PAULO a preparação, pelo governo interino de 

Michel Temer, de um novo pacote para as áreas do pré-sal que inclui não apenas a redução da participação da 

PETROBRAS nos consórcios contratados para essas áreas, redução das exigências relativas ao conteúdo 

local, além da oferta de novos campos da área do pré-sal (ut RENATO ANDRADE, VALDO CRUZ. Governo 

prepara novas regras para pré-sal: Equipe de Temer espera fim do processo de impeachment para anunciar 

mudanças para o setor de petróleo. FOLHA DE SÃO PAULO, Mercado. Quinta-Feira, 14 jul. 2016, A-18. 

Disponível também em: http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/07/1791508-governo-prepara-pacote-

de-mudancas-de-regras-para-licitacao-do-pre-sal.shtml. Acesso em: 31 jul. 2016). 

701 Ut ALEX VASCONCELLOS PRISCO. Atuação da Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural 

S.A. – Pré-Sal (PPSA): Gestão e Risco no Regime Jurídico-Regulatório dos Consórcios constituídos no 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/07/1791508-governo-prepara-pacote-de-mudancas-de-regras-para-licitacao-do-pre-sal.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/07/1791508-governo-prepara-pacote-de-mudancas-de-regras-para-licitacao-do-pre-sal.shtml
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órgãos, tanto no que tange à formulação da Política Energética Nacional quanto em sua 

implementação, particularmente atividades de planejamento e decisórias, em detrimento da 

ANP, deixada em segundo plano702. Segundo PRISCO, ao CNPE compete precipuamente a 

proposição de políticas para o setor e ao MME caberão primordialmente atividades de 

planejamento. Noutra medida, as competências acometidas à ANP dizem respeito a 

atividades mais técnicas e de execução. Desse enquadre legal da estrutura e competência 

dos órgãos ligados à regulação dos contratos de E&P na IPGN, verificou-se, segundo 

PRISCO, o empoderamento das instâncias políticas, o que deverá desencadear um 

tratamento mais político que técnico das decisões do setor, não necessariamente um 

tratamento pior, talvez até mais condizente com o paradigma da segurança energética, 

embora traga a desvantagens (se é que podemos falar em desvantagens) da subordinação 

do mesmo às pressões políticas703. Os diferentes arranjos regulatórios da estrutura e 

competências dos órgãos envolvidos na regulação do setor serão abordados mais 

detidamente no capítulo referente à análise comparativa dos regimes jurídicos regulatórios. 

 São obrigações do contratado apresentar: (i) os planos de exploração, avaliação e 

desenvolvimento da produção; (ii) os programas anuais de trabalho e de produção relativo 

aos blocos contratados sob regime de partilha; (iii) o programa exploratório mínimo e os 

investimentos estimados correlatos (ut art. 24 da Lei Nº 12.351/2010). É também obrigação 

do contratado apresentar as garantias a serem por ele prestadas (ut art. 29, III, da referida 

lei), além de fornecer os relatórios e informações relativos à exequatur do contrato (ut art. 

29, III da lei), fornecer inventário periódico sobre as emissões de gases estufas (ut art. 29, 

XXI, da lei), apresentar planos de contingência quanto a acidentes por vazamento de 

hidrocarbonetos (ut art. 29, XXII da lei), realizar auditoria ambiental durante toda sua 

atividade operacional (ut art. 29, XXIII da lei), remover os equipamentos e bens não 

objetos de reversão findo o contrato além de reparar ou indenizar danos decorrentes de 

suas atividades, e, finalmente, promover atos de recuperação ambiental (ut art. 32, §2º da 

lei).  

                                                                                                                                                                                

Âmbito do Sistema de Partilha de Produção. Revista de Direito Público da Economia, Ano 9, vol. 34, p. 9-10, 

abr.-jun. 2011.  

702 Impende ressaltar, consoante a teoria da captura (rent-seeking) que enquanto o maior rol de atribuições 

pertence à agência reguladora, há relativa blindagem desta contra as pressões políticas, mas não contra as 

pressões econômicas. Quando a atribuição de competências é mantida nos órgãos políticos, diversamente, a 

maior pressão é a política, reduzindo, por outro lado, as pressões econômicas.  

703 Sem olvidarmos da teoria da captura, para quem o tratamento mais técnico efetuado pelas agências 

reguladoras admite, igualmente, a captura, ainda que pelos regulados. 
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Ademais, é obrigação do contratado pagar a participação de até 1% do valor da 

produção de petróleo ou gás natural ao proprietário da terra nos blocos situados em áreas 

onshore (ut art. 43, da Lei 12.351/2010). Quanto à PETROBRAS, são suas obrigações, na 

qualidade de operadora (para além de suas obrigações quando contratada única ou em 

consórcio com outras contratadas): (i) informar a descoberta de jazidas de petróleo, gás 

natural ou outro hidrocarboneto ao comitê operacional do consórcio e a ANP (art. 28 e art. 

31, I, da Lei Nº 12.351/2010); (ii) submeter ao comitê o plano de avaliação da descoberta 

de petróleo, gás natural ou outros hidrocarbonetos fluidos para determinar sua 

comercialidade (ut art. 30, II da referida lei); (iii) avaliar a descoberta das jazidas e 

apresentar relatórios de comercialidade ao comitê operacional (ut art. 30, III da lei); (iv) 

submeter ao comitê operacional o plano de desenvolvimento da produção do campo, os 

planos de trabalho e de produção com os respectivos cronogramas e orçamentos (ut art. 30, 

IV, da lei); (v) adotar as melhores práticas na indústria do petróleo em suas atividades (ut 

art. 30, V, da lei); (vi) encaminhar ao comitê operacional do consórcio todos os 

documentos relativos às atividades realizadas (ut art. 30, VI, da lei).  

Ressalte-se que, segundo a Lei Nº 12.351/2010, a PETROBRAS é a operadora 

única dos campos de exploração do pré-sal e outras áreas estratégicas (ut art. 2º, VI da 

referida Lei). Essa disposição não é sem propósito. Segundo BASTOS e SENA, nos países 

que adotam o regime de partilha de produção a empresa petroleira nacional faz parte do 

empreendimento e participa da gestão de suas atividades com o propósito de auferir 

conhecimentos e tecnologias da empresa petrolífera contratada. Seu objetivo é claro, como 

afirmam os autores: 

Portanto, é notório que a eventual adoção deste sistema é de crucial 

importância, principalmente para aqueles países que não possuem o 

desenvolvimento tecnológico necessário para a exploração de suas 

reservas devido às dificuldades impostas pelo ambiente operacional 
704. 

 Inobstante, no caso brasileiro, ut supra dixit em MORAIS, a PETROBRAS já é líder 

mundial em tecnologia para a E&P de petróleo em águas profundas e ultraprofundas, de 

sorte que esse argumento não parece se sustentar aqui. Mais provável é sustentar que a 

atribuição à PETROBRAS como operadora única tem o viso de trazer de volta o setor de 

                                                           

704 Ut RICARDO FAGUNDES BASTOS, RICHARD ALMEIDA DE SENA. Uma Análise Comparativa entre os Modelos 

de Concessão e Partilha do Setor Petrolífero. Monografia de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia 

do Petróleo), Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010, p. 50. 
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hidrocarbonetos maiormente para as mãos do Estado, de modo a fazer sentido a afirmação 

de CUNHA, in verbis: “Em outras palavras, nesse novo regime o Estado só tem interesse no 

capital privado, e não na atuação efetiva do setor privado no mercado” 705. 

 

2.2.2. OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO 

 O contrato de partilha de produção aqui adotado para arrolar a distribuição de 

obrigações para as partes é aquele utilizado no Leilão de Libra706. Precipuamente, o 

contrato confirma a propriedade da União sobre as jazidas de petróleo e gás natural em 

todo território nacional, incluindo a plataforma continental e a zona econômica exclusiva, 

alinhando-se ao art. 20, V e IX da CF e o art. 3º, da Lei Nº 9.478/1997. No contrato, assim 

como na Lei Nº 12.351/2010, está previsto que nas áreas do pré-sal e outras consideradas 

estratégicas, adotar-se-á o modelo contratual da partilha de produção. Ainda, estabelece 

esse contrato, que são partes: (i) a União, representada pelo MME; (ii) a PPSA, empresa 

pública, com forma de sociedade anônima, que é gestora do contrato de partilha de 

produção; (iii) a PETROBRAS, sociedade de economia mista, que é consorciada com 

participação de, no mínimo, 30% do consórcio, e operadora exclusiva dos blocos do pré-sal 

e outras consideradas estratégicas (isso até que venha eventualmente a ser aprovado o 

Projeto de Lei Nº 4.567/2016, substitutivo do Projeto de Lei do Senado Federal Nº 

131/2015, de autoria do Senador JOSÉ SERRA), que pretende promover mudanças na Lei Nº 

12.351/2010); (iv) outras consorciadas, sociedades empresárias constituídas sob as leis 

brasileiras. 

 Na cláusula primeira do contrato estão previstas uma série de definições relevantes 

no contrato, dentre as quais, que o consórcio é composto pela gestora (PPSA), 

PETROBRAS e outras consorciadas, que são considerados contratados todos esses 

membros, exceto a gestora, e, ainda, que o consórcio é constituído através de um contrato 

de consórcio entre a gestora e os contratados (ut Cláusula Primeira, 1.3.15, 1.3.17 e 

1.3.19). São definidas, igualmente, no modelo de contrato do Leilão de Libra, duas fases da 

E&P, notadamente: (i) a fase de exploração, período em que os campos são explorados e 

                                                           

705 Ut HELOÍSA VALENÇA CUNHA. Contrato de Partilha de Produção: um novo marco regulatório no cenário 

petrolífero brasileiro. Direito E-nergia, vol. 08, ano 05, ago-dez 2013, p. 104. 

706 Esse contrato está disponível em: http://www.brasil-rounds.gov.br/round_p1/portugues_p1/ edital.asp. Acesso 

em: 29 jul. 2016. 

http://www.brasil-rounds.gov.br/round_p1/portugues_p1/%20edital.asp
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avaliados, e etapa onde se realiza o teste de poço, teste onde se auferem informações para 

conhecimento dos reservatórios; (ii) a fase de produção, quando ocorre o desenvolvimento 

e a produção, a produção definida no contrato de dois modos, ou como o conjunto de 

operações de extração de petróleo e gás natural, ou definida como o volume de petróleo e 

gás natural produzido. Ainda, com relação à sua periodicidade, o contrato terá duração de 

35 (trinta e cinco) anos (ut Cláusula Quarta – Vigência, 4.1.). 

 Do contrato de partilha de produção dessume-se como principal direito do 

contratado aquele de realizar, com exclusividade, operações na área delimitada no contrato. 

Como contrapartida, são suas obrigações precípuas, realizar os investimentos necessários 

para a consecução da atividade da E&P, bem como assumir os riscos dessa atividade, 

admitindo-se, caso haja descoberta comercial, o direito de recuperar seus custos através da 

apropriação de parcela do petróleo produzido por meio do custo em óleo, sendo esta uma 

prestação in natura. Mantém-se como obrigação de não fazer para o contratado, aquela 

prevista na Cláusula Segunda, 2.9, o não uso, usufruto ou disposição de qualquer outro 

recurso que não o petróleo e o gás natural encontrado na área explorada, salvo se 

autorizado. 

 Uma vez encerrada a fase de exploração, são os contratados obrigados a devolver as 

áreas remanescentes de um ou mais Planos de Avaliação de Descoberta ou de uma ou mais 

Áreas de Desenvolvimento, retendo apenas a Área de Desenvolvimento. É também 

obrigação principal do contrato de partilha o pagamento dos royalties, pagos mensalmente 

sobre cada um dos campos a partir do início da produção multiplicando o montante de 15% 

do volume produzido sobre o preço de referência (ut Cláusula Sexta – Royalties, 5.1.). Os 

contratados se obrigam, igualmente, pelo contrato de partilha, a destinar recursos para 

pesquisa, desenvolvimento e inovação (doravante P, D & I) em áreas de interesse para o 

setor no montante de 1% do Valor Bruto da Produção Anual de Petróleo e Gás Natural, 

devido sobre cada campo da área do contrato. Acerca dessas despesas, o contratado deverá 

elaborar relatório completo à ANP. Relativamente a elas, ainda, estas deverão ser 

distribuídas da seguinte forma: 

- 50% - destinados à contratação de atividades de P, D & I junto às 

universidades ou instituições de pesquisa e desenvolvimento devidamente 

credenciadas pela ANP; 
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- 10% - destinados a contratação de P,D & I que redundem em produtos ou 

processos com inovação tecnológica junto a fornecedores brasileiros 

visando aumentar a capacidade industrial para fins de Conteúdo Local; 

- o restante dos recursos poderão ser destinados a atividades de P, D & I em 

linhas de pesquisa ou projetos escolhidos pelo próprio contratado. 

Relativamente ao pagamento de tributos, é obrigação do contratado fornecer todas 

as certidões e outros documentos de regularidade fiscal e provas de cumprimento de 

encargos sociais, dentre outros (ut Cláusula Oitava – Tributos, 8.4.). É obrigação do comitê 

operacional definir os Planos de Exploração e suas revisões, devendo realizar modificações 

se demandado pela ANP em um prazo de 60 dias. No plano de exploração, os consorciados 

são obrigados a cumprir o Programa Exploratório Mínimo (ut Anexo II – Programa 

Exploratório Mínimo do Contrato de Partilha de Produção). No final da fase de exploração, 

os consorciados têm a obrigação de encaminhar à ANP um plano de devolução de áreas (ut 

Cláusula Décima – Fase de Exploração, 10.17.). Relativamente à fase de exploração, os 

contratados deverão prestar garantias financeiras que cubram o Programa Exploratório 

Mínimo, podendo ser essas garantias a carta de crédito, o seguro-garantia ou o contrato de 

penhor de petróleo (ut Cláusula Décima Primeira – Garantia Financeira de Atividades 

Exploratória, 11.1 e 11.3.). 

 Constitui-se em obrigação do consórcio a notificação em caráter exclusivo e por 

escrito em até 72 (setenta e duas) horas à ANP de qualquer descoberta de petróleo ou gás 

natural na área do contrato (ut Cláusula Décima Segunda – Descoberta e Avaliação, 12.1.), 

devendo eles submeter à aprovação da ANP um projeto de Plano de Avaliação de 

Descoberta, caso decidam avalia-la. Quanto ao Relatório Final de Avaliação de 

Descoberta, deverão os consorciados justificar eventual proposta de retenção de área de 

desenvolvimento da descoberta comercial junto à ANP (ut Cláusula Décima Segunda, 

12.5.). Caso os consorciados pretendam realizar um Teste(s) de Longa Duração previsto no 

Plano de Avaliação de Descoberta, deverão solicitar autorização à ANP, e o custo em óleo 

desse teste somente poderá ser recuperado na fase de produção. É também obrigação dos 

consorciados apresentarem a Declaração de Comercialidade da Descoberta até o término 

da Fase de Exploração (ut Cláusula Décima Terceira – Declaração de Comercialidade, 

13.1.). 
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 Na fase de produção, é obrigação dos consorciados apresentar relatório à ANP 

contendo informações sobre plantas de produção, perspectiva de produção adicional e de 

esgotamento do campo, dentre outras informações (ut Cláusula Décima Quarta – Fase de 

Produção, 14.3.). Antes do encerramento da Produção, em prazo de no mínimo 180 (cento 

e oitenta) dias antes desse término, deverão os consorciados apresentar Programa de 

Desativação das Instalações à ANP, devendo ainda propor um Plano de Continuidade 

Operacional, caso a ANP entenda haver perspectiva de produção adicional (ut Cláusula 

Décima Quarta, 14.9.).  

 Com a declaração de comercialidade, os consorciados obrigam-se a apresentar um 

Plano de Desenvolvimento no prazo de até 180 dias daquela declaração (ut Cláusula 

Décima Quinta - Plano de Desenvolvimento, 15.2.), que deverá ser retificado, caso solicite 

a ANP modificações, em até 60 dias do recebimento da notificação da ANP (ut Cláusula 

Décima Quinta, 15.6.2.). Nessa fase, qualquer descoberta de novo reservatório de petróleo 

e gás natural deverá ser notificado pelos consorciados à ANP em até 72 (setenta e duas) 

horas, em caráter exclusivo, formal e por escrito (ut Cláusula Décima Quinta, 15.9) e caso 

queiram explorá-lo deverão submeter a agência um Plano de Avaliação de Descoberta, 

sujeito à sua aprovação. 

 São ainda obrigações dos consorciados iniciar a produção no prazo máximo de 

cinco anos, com termo inicial na data de apresentação da declaração de comercialidade, 

devendo entregar anualmente o Programa Anual de Produção, devendo revisá-lo caso haja 

solicitação por parte da ANP (ut Cláusula Décima Sexta – Data de Início da Produção e 

Programas Anuais de Produção, 16.1., 16.2. e 16.6.1.). É dever dos consorciados mensurar 

o volume e a qualidade do petróleo e gás natural produzidos no ponto de medição (ut 

Cláusula Décima Sétima – Medição e Disponibilidade da Partilha da Produção, 17.1.). 

Embora o contrato assegure ao contratado a livre disposição dos volumes de petróleo e gás 

natural que lhe são devidos, é sua obrigação limitar as exportações por determinação da 

ANP em caso de situações de emergência que possam colocar em risco o abastecimento 

nacional (ut Cláusula Décima Sétima, 17.8.). As informações e dados colhidos durante os 

testes de formação ou de longa duração deverão ser notificados pelos consorciados à ANP 

(ut Cláusula Décima Sétima, 17.10.). 

 São ainda obrigações dos consorciados a condução diligente das operações e a 

manutenção das licenças, autorizações e permissões exigidos pela legislação aplicável (ut 
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Cláusula Décima Nona – Execução pelos Consorciados, 19.1., 19.3.). Deverão ainda 

notificar a ANP o início da perfuração de poço na área do contrato à ANP (consoante 

Cláusula Décima Nona, 19.6.). Durante as operações os consorciados deverão apresentar 

anualmente o Programa Anual de Trabalho e Orçamento, que deverá ser estritamente 

seguido por eles, devendo modifica-lo se solicitado pela ANP (ut Cláusula Vigésima 

Primeira – Programa de Trabalho e Orçamento, 21.1., 21.2., 21.3.1.).  

 Os consorciados deverão também manter a ANP informada sobre o progresso, 

resultado e prazo das operações (ut Cláusula Vigésima Segunda – Dados e Informações, 

22.1.), devendo solicitar autorização à ANP caso pretendam remeter para análise no 

exterior amostras de rochas ou dados geológicos, geofísicos ou geoquímicos (ut Cláusula 

Vigésima Segunda, 22.3.), mantendo cópias das informações ou dados das amostras em 

território nacional. É obrigação dos consorciados prover os equipamentos e materiais 

necessários ao desenvolvimento das operações (ut Cláusula Décima Terceira – Bens, 

23.1.), e deverá contratar o pessoal necessário para executá-las por sua conta e risco (ut 

Cláusula Vigésima Quarta – Pessoal, Serviços e Subcontratos, 24.1.). 

 É obrigação fundamental dos consorciados no contrato de partilha de produção o 

cumprimento do conteúdo local, consoante disposto no Anexo IX – Compromisso de 

Conteúdo Local, garantindo preferência para fornecedores nacionais no caso de preços, 

prazos, condições e qualidades mais ou tão favoráveis que os apresentados por 

fornecedores não nacionais (ut Cláusula Vigésima Quinta – Conteúdo Local). É de 

responsabilidade dos consorciados a manutenção de um sistema de gestão de segurança 

operacional e de meio ambiente (ut Cláusula Vigésima Sexta – Segurança Operacional e 

Meio Ambiente) e deverão manter seguro para todas as situações requeridas pela 

Legislação Aplicável, incluindo bens, pessoal, responsabilidade civil por danos ambientais, 

etc. (ut Cláusula Vigésima Sétima – Seguro).  

 As consorciadas deverão ainda manter em dia os livros contábeis, bem como a 

documentação relativa ao gastos e investimentos e apresenta-los sempre que solicitados 

pela Gestora e pela ANP (ut Cláusula Vigésima Nona – Contabilidade e Auditoria, 29.1. e 

29.2.). Relativamente aos dados e informações colhidos, processados, desenvolvidos ou 

obtidos como resultado das operações e do contrato, as consorciadas estão obrigadas ao 

compromisso de confidencialidade, podendo divulga-las apenas com o consentimento da 

ANP, salvo as exceções previstas na Cláusula Trigésima Quarta – Confidencialidade, 34.1. 
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a, b, c, d, e, f, e g. Alterações nos estatutos constitutivos dos consorciados também deverão 

ser notificados à ANP (ut Cláusula Trigésima Quinta – Notificações, Solicitações 

Comunicações e Relatórios, 35.4.). Por derradeiro, na exequatur do contrato, o contratado 

deverá cumprir com suas obrigações, incluindo condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação (ut Cláusula Trigésima Sexta – Regime Jurídico, 36.7.). A 

PETROBRAS, enquanto operadora das atividades de E&P em nome dos consorciados nos 

campos contratados, não poderá auferir lucros ou prejuízos relativamente aos demais 

consorciados, mas partilha-los com eles (ut Cláusula Primeira – Definições, 1.3.41.).  

 No caso da ANP, dispõe o contrato de partilha de produção para o Leilão de Libra 

que, nos termos do artigo 11, da Lei Nº 12.351/2010 e do art. 8º da Lei nº 9.478/1997, é 

obrigação da ANP regular e fiscalizar as atividades realizadas sob o regime de Partilha de 

Produção (ut Cláusula Vigésima - Controle das Operações e Assistência pela ANP e pela 

Contratante, 20.1.). Cabe ainda à ANP aprovar os Planos de Exploração, de Avaliação de 

Descoberta, incluindo-se aí a obrigação de autorizar teste(s) de longa duração, e de 

Desenvolvimento submetido pelos contratados, propor modificações nestes, bem como 

aprovar suas revisões (ut Cláusula Décima – Fase de Exploração, 10.6., Cláusula Décima 

Segunda – Descoberta e Avaliação, 12.4., 12.8., Cláusula Décima Quinta - Plano de 

Desenvolvimento, 15.6.).  

 Cabe à agência, ainda, avaliar o Relatório das Despesas Qualificadas como P, D & I 

contratadas pelos consorciados (ut Cláusula Sétima - Despesas Qualificadas como Pesquisa 

e Desenvolvimento e Inovação, 7.1.3.), avaliar o Plano Exploratório Mínimo, bem como 

suas atividades adicionais (ut Cláusula Décima – Plano de Exploração, 10.11 e Cláusula 

Décima Primeira - Garantia Financeira de Atividades Exploratórias, 11.1). No caso de não 

cumprimento do Plano Exploratório Mínimo, é obrigação da ANP executar as respectivas 

garantias financeiras (ut Cláusula Décima Primeira - Garantia Financeira de Atividades 

Exploratórias, 11.9.).  

 Cabe à ANP aprovar o Programa de Desativação das Instalações, solicitando 

revisões quando entender ser o caso (ut Cláusula Décima Quarta – Fase de Produção, 

14.5.). Uma vez desativadas as instalações, caberá à ANP a responsabilidade por tais 

poços, instalações e equipamentos, após a saída dos consorciados (ut Cláusula Décima 

Quarta – Fase de Exploração, 14.6.1.). Cabe a ela ainda aprovar o Programa Anual de 

Produção apresentado anualmente pelos consorciados (ut Cláusula Décima Sexta - Data de 
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Início da Produção e Programas Anuais de Produção, 16.6.), bem como a solicitação da 

interrupção da Produção de um Campo por um período máximo de um ano pelos 

consorciados (ut Cláusula Décima Sexta, 16.13.).  

 Consoante o contrato de partilha de produção, cabe à agência elaborar parecer para 

a contratante sobre solicitação de cessão de direitos e obrigações por parte da contratada 

(ut Cláusula Trigésima – Cessão de Direitos e Obrigações, 30.12.). São de 

responsabilidade da contratante e da ANP as informações prestadas pelo consórcio sobre o 

objeto do contrato de partilha de produção (ut Cláusula Trigésima Quarta – 

Confidencialidade, 34.3.). Por derradeiro, ainda segundo o contrato de partilha de produção 

adotado no Leilão de Libra, cabe ao Ministério de Minas e Energia representar os 

interesses da União nos contratos de partilha de produção. 

 

 2.3 Alocação de Riscos 

 A seguir trataremos da alocação de riscos prevista no contrato de partilha de 

produção para a IPGN. Relativamente aos riscos, apresentamos no capítulo anterior, para a 

análise dos contratos de concessão de E&P na IPGN, os seguintes tipos de riscos: (i) riscos 

exploratórios; (ii) riscos geológicos; (iii) riscos de engenharia; (iv) riscos atinentes aos 

preços das commodities no mercado internacional; (v) riscos de financiamento; (vi) riscos 

cambiais; (vii) riscos regulatórios; (viii) força maior; (ix) caso fortuito; (x) fato do príncipe. 

Dentre esses, os riscos exploratórios, geológicos e de engenharia são classificados como 

riscos operacionais da E&P, riscos regulatórios e fato do príncipe podem ser classificados 

como riscos políticos.  

 Ultimando, riscos ligados aos preços das commodities no mercado externo, riscos 

de financiamento e riscos cambiais classificam-se como riscos econômicos. Nos contratos 

de E&P, os riscos operacionais pertencem à álea contratual. Os demais se classificam 

como álea extracontratual. Riscos de engenharia são riscos ligados a prejuízos da operação 

de máquinas e equipamentos, portanto, ocorridos na fase de produção; riscos exploratórios 

tratam da possibilidade ou impossibilidade de descoberta de petróleo em dada região, 

riscos geológicos incluem as características geológicas da região, se favoráveis ou não à 

existência de jazidas de petróleo e outros hidrocarbonetos, ambos são riscos pertinentes à 

fase de exploração.  
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Riscos regulatórios ligam-se à maior ou menor segurança jurídica dos marcos 

regulatórios existentes para o setor. Fato do príncipe, alude à ocorrência de fatos causados 

pela autoridade pública sem relação direta com o contrato, mas que o atinge levando à 

superoneração de uma das partes. Caso fortuito e força maior referem-se à ocorrência de 

fatos ou atos da álea extracontratual que tornam sua exequatur (do contrato) difícil ou 

impossível707. Relativamente aos riscos econômicos, cumpre registrar que riscos relativos 

aos preços das commodities relacionam-se à variação do barril de petróleo no curto prazo 

que pode prejudicar o produtor, haja visto que o custo fixo da IPGN é muito alto; riscos 

cambiais aludem à variação do valor da moeda nacional relativamente às demais moedas; 

e, por derradeiro, riscos financeiros tratam da maior ou menor dificuldade de a empresa 

captar recursos para se financiar. 

 Vimos anteriormente que a Lei Nº 12.351/2010, diferente da Lei Nº 9.478/1997, 

admite que a União participe do investimento nas fases de exploração, avaliação, 

desenvolvimento e produção nas áreas do pré-sal e outras consideradas estratégicas (ut art. 

6º, parágrafo único) e, ipso facto, dos riscos associados à sua participação, consoante 

definido no contrato (ut Cláusula Segunda – Objeto, 2.7.). Sem meandros, embora o caput 

do art. 6º impute ao contratado todos os custos associados ao cumprimento do contrato, e 

pelo art. 1º, I da Lei Nº 12.351/2010, todos os riscos relativos ao cumprimento das etapas 

de exploração, avaliação, desenvolvimento e exploração, se o contrato de partilha de 

produção diversamente dispuser, esses custos (e os riscos relativos à operação) poderão ser 

compartilhados entre a União e o contratado. De todo modo, conforme o contrato de 

partilha de produção adotado para o Leilão de Libra, os riscos da atividade de E&P correm 

por conta da contratada (que são todos os consorciados, exceto a gestora PPSA), conforme 

Cláusula Segunda – Objeto, 2.1., 2.1.1., 2.1.2. e 2.1.3. 

 Inobstante, no caso de descoberta, o contrato de partilha de produção prevê a 

compensação, por meio do custo em óleo devido ao contratado, dos riscos operacionais 

assumidos por ele até um limite máximo (ut Cláusula Segunda – Objeto, 2.3. e Cláusula 

                                                           

707 Danos ambientais e com pessoal comumente podem ser incluídos como prejuízos causados por riscos de 

engenharia, caso fortuito e força maior. Em todos esses casos a responsabilidade da contratada particular é 

objetiva. A este respeito consultar ELAINE RIBEIRO. Direito do Petróleo Gás e Energia. Rio de Janeiro, 

Elsevier, 2010. 
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Quinta – Recuperação do Custo em Óleo, 5.1.)708. Além dessa compensação, importante 

ressaltar que as áreas do pré-sal e outras áreas consideradas estratégicas são caracterizadas 

por possuírem baixo risco exploratório, i.e., pela alta probabilidade de ali ser encontrado 

petróleo e gás natural, e elevado potencial de produção, portanto, jazidas cuja exploração é 

economicamente viável. É justamente por mor desse baixo risco exploratório e da alta 

produtividade associada a essas regiões que se escolheu adotar na sua E&P contratos de 

partilha de produção, antes que contratos de concessão. Ou seja, como os riscos 

exploratórios são baixos, essas áreas têm um valor de mercado maior, portanto, fazendo 

jus a que o Estado adote modelos contratuais com cláusulas mais benéficas para si. No 

caso dos contratos de partilha de produção, esse benefício é traduzido pela apropriação de 

parcela da propriedade, in casu, daquela denominada excedente em óleo, que é produzido 

nessas regiões. 

 No que tange ao caso fortuito e força maior, a Lei Nº 12.351/1997 é lacunosa, 

inobstante, como vimos da análise prévia, riscos associados a caso fortuito e força maior 

são comumente tratados no próprio teor do contrato. O modelo de contrato de partilha de 

produção adotado para o Leilão de Libra estabelece que é responsabilidade do contratado 

arcar com os riscos relativos a caso furtuito e força maior intercorrente sobre a E&P do 

setor (ut Cláusula Segunda – Objeto, 2.5.). Conquanto o contrato sustente que as 

consorciadas responderão pelo cumprimento de suas obrigações, ainda nessas hipóteses 

(caso fortuito e força maior), o mesmo contrato prevê que caso essas hipóteses tornem 

impossível o cumprimento total ou parcial dessas obrigações, ficam exonerados de 

satisfazê-las (ut Cláusula Trigésima Terceira – Caso Fortuito, Força Maior e Causas 

Similares, 33.1. e 33.2.). Naquelas hipóteses em que o cumprimento das obrigações da 

consorciada não se tornar impossível, admite-se a prorrogação dos prazos para sua 

satisfação (ut Cláusula Trigésima Terceira, 33.1.2. e 33.3.). Pelo contrato, admite-se 

                                                           

708 No que tange aos riscos, o modelo de contrato de partilha de produção adotado na Angola, segundo BASTOS e 

SENA, in verbis: 

Desta forma, a oil company, explora a área a seu próprio risco e custo e recebe 

parte dos hidrocarbonetos produzidos como compensação pelo risco. Assim, 

caso os hidrocarbonetos não sejam encontrados ou as reservas não sejam 

comercializáveis, o contrato termina sem qualquer direito à oil company de 

recuperar seus custos (ut RICARDO FAGUNDES BASTOS, RICHARD ALMEIDA DE 

SENA. Uma Análise Comparativa entre os Modelos de Concessão e Partilha do 

Setor Petrolífero. Monografia de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia 

do Petróleo), Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio 

de Janeiro, 2010, p 50). 
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igualmente a possibilidade de sua repactuação ou extinção nas hipóteses de caso fortuito e 

força maior (ut Cláusula Trigésima Terceira, 33.3.1.). 

 A álea extracontratual política, i.e., riscos regulatórios e fato do príncipe, por ter o 

ente público dado causa a eles, tenderia a ser ele a suportar seus riscos. Não obstante, no 

contrato de partilha de produção adotado para o Leilão de Libra, está previsto entre suas 

cláusulas que nas hipóteses do fato da administração ou fato do príncipe, além de outras 

imprevisões que interfiram na realização do contrato, responde a contratada, salvo se 

(como nas hipóteses de caso fortuito e força maior), suas obrigações, no todo ou em parte, 

se tornarem impossíveis de serem satisfeitas por decorrência dessas circunstâncias (ut 

Cláusula Trigésima Terceira – Caso Fortuito, Força Maior e Causas Similares, 33.1.). 

Poderão, diversamente, repactuar novos prazos, alteração do contrato ou sua extinção 

nesses casos (ut Cláusula Trigésima Terceira, 33.1.2., 33.3. e 33.3.1. De toda forma, os 

prejuízos decorrentes dessas circunstâncias, segundo cláusula do contrato de partilha de 

produção, recairão exclusivamente sobre à contratada, in verbis: “33.5. O contratado 

assumirá, individual e exclusivamente, todas as perdas decorrentes da situação de caso fortuito, 

força maior ou causas similares” 709. 

 É cediço que, em regra, se admite nos contratos administrativos a adoção do 

princípio ou cláusula do reequilíbrio econômico financeiro, que autoriza a repactuação no 

sentido de evitar que o contratado possa ser superonerado por medidas tomadas pelo 

contratante público. Inobstante, tal cláusula geral é minimizada no segmento de E&P da 

IPGN no caso dos contratos de concessão e partilha de produção, como previsto nesses 

contratos. A respeito dos riscos regulatórios, impende registrar ainda que no novo modelo 

regulatório que passou a vigorar a partir de 2010 no governo LULA, uma série de 

competências foram transferidas da ANP para o CNPE e MME, de forma que os riscos 

regulatórios tenderão a se elevar em razão de serem esses últimos órgãos mais sujeitos às 

pressões políticas.  

 Consoante SILVA, esse novo arranjo institucional para o setor tenderá a tornar as 

decisões regulatórias, em regra de natureza mais técnicas, em decisões de natureza política. 

Igualmente, pugna SILVA, as decisões tomadas pela PPSA, a empresa estatal que 

                                                           

709 Ut Cláusula Trigésima Terceira, 33.5. do Contrato de Partilha de Produção para Exploração e Produção de 

Petróleo e Gás Natural. De se lembrar ainda aqui, que pela Cláusula Primeira – Definições, 1.3.17. desse 
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gerenciará os contratos de partilha de produção representando os interesses da União, 

assumirão maior cunho político, in verbis: 

Não à toa, as futuras decisões da empresa pública PPSA poderão adquirir 

um caráter mais político e menos gerencial, uma vez que seguirão um iter 

burocrático que envolve o Ministério das Minas e Energia, o Conselho 

Nacional de Política Energética e a própria Presidência da República. 

Ressaltando esse novo caráter, as leis do Pré-Sal foram minuciosas ao 

descrever as atribuições específicas de cada ente na tomada de decisões 

sobre o Pré-Sal 710. 

 No que tange aos riscos financeiros e cambiais, como o contratante público também 

pode participar dos investimentos no empreendimento, esses riscos serão compartilhados 

pelo contratante público e o contratado na medida de sua participação no investimento711. 

Ultimando, riscos relativos à comercialização do petróleo e gás natural, i.e., riscos relativos 

ao preço das commodities no mercado internacional, tendem a ser suportados por quem 

detém a propriedade desses recursos carboníferos. No caso do contrato de concessão, a 

propriedade do petróleo e gás natural extraído é do contratado, portanto, a assunção desses 

riscos é a eles franqueada, de modo que este, para minimizar a volatilidade nos preços do 

barril de petróleo no curto prazo tenderá a se proteger por meio de seguros de hedge.  

 No caso dos contratos de partilha de produção, a propriedade do recurso extraído é 

compartilhada, portanto, os riscos relativos à volatilidade dos preços do petróleo tenderão a 

ser compartilhados na medida do montante de óleo que cada uma das partes do contrato 

obtém como propriedade. O governo, por óbvio, através meio de políticas de controle da 

vazão de estoques tem condições de minimizar essa volatilidade nos preços dessas 

commodities energéticas, podendo, mesmo, auferir maiores lucros a partir do comércio do 

barril de petróleo controlando a oferta nos períodos de preços baixos e dando vazão a ela 

quando os preços estiverem mais altos712.  

                                                                                                                                                                                

contrato, entende-se por contratado todos os consorciados exceto a gestora, ou seja, excluindo-se a PPSA, 

que não responderá pelos prejuízos decorrentes desses riscos. 

710 Consoante LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA. A manutenção das competências regulatórias da ANP no novo 

arranjo institucional do pré-sal. Revista Brasileira de Direito do Petróleo, Gás e Energia, vol. 04, 2013, p. 

90-91. 

711 Ainda, e como veremos, com a instituição do Fundo Social o governo pode internalizar boa parte dos riscos 

cambiais que podem incidir sobre a economia interna por força da apreciação cambial decorrente atividade 

da IPGN. 

712 A volatilidade do preço do barril de petróleo no curto prazo (mas seu preço no longo prazo vinculado ao custo 

da produção) possibilita que o ente público, com a apropriação do bem in natura, controle seus estoques de 

modo a especular com o preço garantindo preço mínimo e maior rendimento e apropriação do excedente de 

produção do petróleo relativamente ao modelo de concessão, de modo a minimizar os riscos relativos à 
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Ainda quanto aos riscos, uma importante questão se coloca no âmbito dos contratos 

de partilha de produção, in casu, é a falta de imputação de riscos para a representante da 

União nos consórcios formados para a E&P, a PPSA, que embora controle 50% do comitê 

operacional, indique seu presidente, disponha de poderes de veto e de qualidade, não se 

responsabilizará por qualquer risco que suas decisões venham a causar713, incluindo 

responsabilidade sobre danos de natureza civil, penal ou administrativa, criando incentivos 

para uma administração arbitrária, quiçá temerária aos interesses dos investidores privados 

que compõem o consórcio, de modo a afugentar eventuais interessados privados714, 

constituindo-se, consoante PRISCO, em uma mescla inédita de “poder e 

irresponsabilidade”, onde, segundo o autor, “quem administra não responde e quem 

responde não administra” 715. 

 

3 Pagamentos Governamentais e Fundo Social 

RENDAS ORIGINÁRIAS 

Está previsto no contrato de partilha de produção os seguintes government-takes, ut 

Lei Nº 12.351/2010: 

Art. 42. O regime de partilha de produção terá as seguintes receitas 

governamentais: 

I - royalties; e 

II - bônus de assinatura. 

§ 1o Os royalties correspondem à compensação financeira pela 

exploração de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos 

                                                                                                                                                                                

volatilidade do preço das commodities no mercado internacional. Nesse diapasão, quanto mais o petróleo se 

comportar como recurso estratégico, mais inelástica é sua demanda, de modo que maior a liquidez da 

apropriação do bem; inobstante, se se comporta como commodity, neste caso, maior o risco do seu estoque, 

posto que menor sua liquidez no mercado internacional. 

713 Ut HELOÍSA VALENÇA CUNHA. Contrato de Partilha de Produção: um novo marco regulatório no cenário 

petrolífero brasileiro. Direito E-nergia, vol. 08, ano 05, ago-dez 2013, p. 105. 

714 Consoante LUIZ CEZAR P. QUINTANS. Manual de Direito do Petróleo. São Paulo, Editora Atlas S.A., 2015. 

715 Ut ALEX VASCONCELLOS PRISCO. Atuação da Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural 

S.A. – Pré-Sal (PPSA): Gestão e Risco no Regime Jurídico-Regulatório dos Consórcios constituídos no 

Âmbito do Sistema de Partilha de Produção. Revista de Direito Público da Economia, Ano 9, vol. 34, p. 9-10, 

abr.-jun. 2011, p. 34 e p. 38. Grifos do Autor.  

No mesmo sentido se posicionam HUMBERTO QUINTAS, LUIZ CEZAR P QUITANS. A História do Petróleo: no 

Brasil e no Mundo. Rio de Janeiro, Maria Augusta Delgado, 2009, e também CARLOS ROBERTO SIQUEIRA DE 

CASTRO. Parecer jurídico dado à Associação Brasileira das Agências Reguladoras – ABAR acerca dos 

projetos de lei apresentados pelo Governo Federal para mudança do regime de exploração e produção de 

hidrocarbonetos na área do pré-sal e zonas estratégicas, 2009.  
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de que trata o § 1o do art. 20 da Constituição Federal, vedada sua inclusão 

no cálculo do custo em óleo. 

§ 2o O bônus de assinatura não integra o custo em óleo, corresponde ao 

valor fixo devido à União pelo contratado e será estabelecido pelo 

contrato de partilha de produção, devendo ser pago no ato de sua 

assinatura. 

 Verifica-se do disposto acima que no contrato de partilha de produção não está 

previsto o pagamento de participações especiais. Quanto ao pagamento pela ocupação ou 

retenção de área, em razão das áreas do pré-sal se situarem na plataforma continental, mar 

territorial ou zona econômica exclusiva, estes não são devidos, excepcionado o pagamento 

de participação correspondente a 1% da produção de petróleo ou gás natural ao 

proprietário da terra onde se localiza o bloco, se considerado uma área onshore área 

estratégica, e, portanto, submetida ao contrato de partilha (ut art. 43 da Lei Nº 

12.351/2010). De se ressaltar, outrossim, que a referida lei não define a alíquota dos 

royalties. 

Pelo artigo 64 da Lei Nº 12.351/2010 estabelecia-se uma nova distribuição dos 

royalties. Afora a participação da União e daquela destinada aos municípios em que se 

realizam as operações de embarque e desembarque, a parcela restante seria destinada, meio 

a meio: (i) para um fundo especial que distribuiria os recursos entre todos os Estados e 

Distrito Federal; (ii) a outra metade para um fundo especial que distribuiria essa parcela 

entre todos os Municípios. Esse artigo, inobstante, foi vetado pelo Presidente da República, 

mantendo-se durante o veto a distribuição dos royalties e participações especiais vigente 

conforme previsto na Lei Nº 9.478/1997, tanto para as áreas do pré-sal que foram objeto de 

concessão quanto para as áreas do pré-sal cedidas à PETROBRAS (no caso dos 

royalties)716. Com a derrubada do veto, passou a valer o art. 64, que prevê a seguinte 

distribuição, in verbis: 

                                                           

716 UT PAULO CÉSAR RIBEIRO LIMA. Pré-sal: o novo marco legal e a capitalização da PETROBRAS. Rio de 

Janeiro, Synergia Editora, 2011, p. 43. Inobstante, o veto presidencial foi derrubado pelo Congresso Nacional 

não sem alguma controvérsia, pois o comando inserto no artigo 66 da CF sustenta que o veto será apreciado 

em sessão conjunta em 30 dias a contar de seu recebimento (ut art. 66, §4º). O §6º, por sua vez, dispõe que 

transcorrido esse prazo sem deliberação do veto pelo Congresso Nacional, este será colocado na ordem do 

dia, de modo a promover o trancamento da pauta, ou seja, enquanto este não for votado, não se vota mais 

nada.  

 Mas, no caso do veto presidencial, tranca-se a pauta do Congresso Nacional, não da Câmara dos Deputados 

ou do Senado Federal, que podem continuar suas atividades. Quando da ocorrência do veto presidencial à 

distribuição dos royalties, havia na fila mais de três mil vetos a serem apreciados antes do veto presidencial 

dos royalties, posto que estes deverão ser votados em ordem cronológica. Os congressistas, contudo, 

inverteram a ordem cronológica dos vetos, colocando o veto dos royalties em primeiro lugar, derrubando-o 

em março de 2013.  
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Art. 64.  Ressalvada a participação da União, bem como a destinação 

prevista na alínea d do inciso II do art. 49 da Lei no 9.478, de 6 de agosto 

de 1997, a parcela restante dos royalties e participações especiais oriunda 

dos contratos de partilha de produção ou de concessão de que trata a 

mesma Lei, quando a lavra ocorrer na plataforma continental, mar 

territorial ou zona econômica exclusiva, será dividida entre Estados, 

Distrito Federal e Municípios da seguinte forma: 

I - 50% (cinquenta por cento) para constituição de fundo especial a ser 

distribuído entre todos os Estados e Distrito Federal, de acordo com os 

critérios de repartição do Fundo de Participação dos Estados - FPE; e 

II - 50% (cinquenta por cento) para constituição de fundo especial a ser 

distribuído entre todos os Municípios, de acordo com os critérios de 

repartição do Fundo de Participação dos Municípios - FPM. 

Esse regramento, inobstante, foi modificado pela Lei Nº 12.734/2012, objeto de 

ADIs no STF, e cuja liminar deferida pela Ministra CARMEN LÚCIA suspendeu os efeitos 

da distribuição aí prevista. Para além desses government-takes, igualmente aqui, são 

devidos os encargos tributários aplicáveis à IPGN, a saber: IRJP, CSLL, PIS e COFINS, 

ICMS, ISS, IPI, II e Cide.  

De fundamental importância na Lei Nº 12.351/2010 é a instituição de um Fundo 

Social consoante artigo 47 et sequentia da lei. Na abordagem dessa temática, 

principiaremos com a análise de TORRES acerca dos fundos especiais para, em seguida, nos 

afastarmos dele traçando a diferença do fundo social previsto na Lei Nº 12.351/2010 

relativamente aqueles fundos717. TORRES caracteriza os fundos especiais como 

instrumentos de descentralização da administração financeira, permitindo a distribuição de 

receitas tributárias para as unidades subnacionais. Trata-se, segundo ele, de um mecanismo 

fiscal do regime de participações, participações estas que podem ser: (i) incondicionadas, 

quando entregues diretamente ao beneficiário e não vinculadas a uma despesa específica; 

(ii) condicionadas, quando, por meio do fundo, portanto indiretamente, se distribui receita 

aos beneficiários, mas vinculada a determinada receita. Por conseguinte, por esta 

classificação, os fundos se caracterizam por ser uma receita vinculada. A Lei Nº 

4.320/1964 assim define os fundos especiais: 

                                                                                                                                                                                

 Parlamentares do Rio de Janeiro e Espírito Santo, aqueles estados que perdem com a derrubada do veto, 

insatisfeitos entraram no Supremo alegando violação do devido processo legislativo. Ali, o Ministro LUIZ 

FUX concedeu liminar obrigando os parlamentares e respeitarem a ordem cronológica, mas o Supremo cassou 

a decisão proferida pelo ministro FUX em liminar, de modo que atualmente é considerada válida a rejeição 

dos vetos parciais da Presidente da República no caso dos royalties, tendo sido considerada válida a 

derrubada desses vetos pelo Congresso Nacional fora da ordem cronológica. 

717 Consoante RICARDO LOBO TORRES. Os Fundos Especiais. Artigo Disponível em: http://www.abmp.org.br/ 

textos/228.htm. Acesso em: 06 ago. 2014. 

http://www.abmp.org.br/%20textos/228.htm
http://www.abmp.org.br/%20textos/228.htm
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Art. 71. Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que 

por lei se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, 

facultada a adoção de normas peculiares de aplicação. 

 Como o art. 167, IV da CF de 1988 impede a vinculação da receita de imposto a 

fundo, os valores tributários encaminhados ao fundo, em regra, são as receitas decorrentes 

das contribuições. Ademais, consoante TORRES, os fundos especiais são instrumentos 

contábeis identificados a entes despersonalizados constituídos por uma universalidade de 

recursos vinculados a uma despesa718. Inobstante a caracterização exemplar de TORRES, 

urge apresentar algumas notas diferenciadoras do Fundo Social previsto na Lei Nº 

12.351/2010. Em primeiro lugar, a criação desse fundo visa à centralização da gestão das 

receitas e despesas, como afirma FREITAS, ao contrário dos fundos especiais comentados 

por TORRES, que se constituem em instrumentos de descentralização fiscal719.  

 Desta forma, ao contrário do marco regulatório da Lei Nº 9.478/1997, em que a 

maior parte da receita proveniente dos government-takes, royalties e participações 

especiais, é pulverizada, sendo destinada a Estados e Municípios, e em particular aqueles 

no qual se desenvolve a E&P da IPGN, o Fundo Social procura centralizar em um 

instrumento contábil único as receitas provenientes da E&P da IPGN. Uma segunda nota 

diferenciadora é que as receitas do Fundo Social não são de natureza tributária, antes são 

participações governamentais devidas pelo contratado nos contratos de partilha de 

produção. De semelhante, o Fundo Social e os fundos especiais possuem a vinculação da 

despesa, como dispõe a Lei Nº 12.351/2010, in verbis: 

Art. 47. É criado o Fundo Social - FS, de natureza contábil e financeira, 

vinculado à Presidência da República, com a finalidade de constituir 

fonte de recursos para o desenvolvimento social e regional, na forma de 

programas e projetos nas áreas de combate à pobreza e de 

desenvolvimento: 

I - da educação; 

II - da cultura; 

III - do esporte; 

IV - da saúde pública; 

V - da ciência e tecnologia; 

VI - do meio ambiente; e  

VII - de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. 

                                                           

718 Ut RICARDO LOBO TORRES. Os Fundos Especiais. Artigo Disponível em: http://www.abmp.org.br/ 

textos/228.htm. Acesso em: 06 ago. 2014, p. 5. 

719 Ut PAULO SPRINGER DE FREITAS. Rendas do Petróleo, Questão Federativa e Instituição de Fundo Soberano. 

Texto para Discussão 53. Brasília, Centro de Estudos da Consultoria do Senado Federal, fev. 2009. 

http://www.abmp.org.br/%20textos/228.htm
http://www.abmp.org.br/%20textos/228.htm
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§ 1o Os programas e projetos de que trata o caput observarão o plano 

plurianual - PPA, a lei de diretrizes orçamentárias - LDO e as respectivas 

dotações consignadas na lei orçamentária anual - LOA. 

Relativamente à fonte de suas receitas, são estas: (i) parte do valor do bônus de 

assinatura auferido dos contratos de partilha de produção; (ii) parte dos royalties cabíveis à 

União, excetuando-se as destinadas aos seus órgãos específicos; (iii) receitas decorrentes 

da comercialização de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos; (iv) retornos das 

aplicações financeiras sobre suas disponibilidades; (v) outros recursos destinados por lei ao 

fundo. Com relação aos fundos, FREITAS distingue dois modelos principais: (i) fundos de 

estabilização; (ii) fundos de poupança. Os primeiros constituem em um mecanismo de 

política fiscal, permitindo expandir a economia em momentos de crise com os recursos do 

fundo e capturar receita para o fundo nos momentos de crescimento. Os últimos têm por 

foco acumular recursos para as gerações futuras, e, ainda mais, permite a vinculação de 

recursos visando transformar um bem não renovável (petróleo, gás e outros 

hidrocarbonetos) em um bem renovável (e.g., educação). O Fundo Social previsto na Lei 

Nº 12.351/2010 é um instrumento de poupança de longo prazo, como dispõe o art. 48, I da 

referida lei. 

Ainda com relação ao Fundo Social, sua receita será gerida por um Comitê de Gestão 

Financeira do Fundo Social, cuja função é estabelecer: (i) o valor a ser resgatado 

anualmente do fundo; (ii) a rentabilidade mínima esperada; (iii) os riscos a serem 

assumidos nos investimentos e condições de sua minimização; (iv) os valores mínimos e 

máximo a serem investidos no exterior e no país; (v) o quantum de capitalização mínima a 

ser atingida antes que as transferências para os objetivos definidos na lei sejam feitas. 

Quanto às despesas, estas serão geridas pelo Conselho Deliberativo do Fundo Social 

(doravante CDFS), que tem por atribuição precípua avaliar os programas e projetos a 

serem financiados com os retornos de capital sacados do fundo (ut art. 51 da lei e art. 58, 

§4º da Lei Nº 12.351/2010).  
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4 Efeitos Do Regime Fiscal Sobre a E&P Do Setor 

  Novamente aqui, como no contrato de concessão, lançaremos mão da tese de 

POSTALI
720 segundo o qual o mecanismo de apropriação da renda do petróleo traz 

implicações na distribuição dos riscos entre governos e investidores. Os government-

takes, ut supra dixit, podem se classificar como pagamentos condicionais ou 

incondicionais ao valor do projeto. Os pagamentos incondicionais não dependem dos 

resultados do projeto. Nessa categoria localizam-se o bônus de assinatura e a taxa de 

ocupação ou retenção de área. No contrapé, a categoria de pagamentos condicionais inclui 

os pagamentos devidos pela(s) firma(s) ao governo que são indexados ao resultado (valor) 

do projeto. Teríamos nessa categoria os royalties e participações especiais no Brasil. No 

esquema de pagamentos condicionais puros, estes são mais favoráveis à empresa, alocando 

todos os custos sobre o governo. Em contrapartida, no esquema de pagamentos 

incondicionais, os custos recaem sobre o(s) contratante(s) particular(es). Desta feita, 

quanto maior a carga de pagamentos incondicionais, maior a carga de risco imputada à 

empresa, porque seu pagamento não depende do resultado do investimento, isentando o 

governo dos riscos. No contrato de partilha de produção, verificamos que subsiste uma 

melhor distribuição dos riscos entre o ente público e o particular contratado. No âmbito dos 

pagamentos recebidos pelo governo, verificamos que aqueles previstos pela Lei Nº 

12.351/2010 são royalties e bônus de assinatura. O bônus é caracterizado como pagamento 

incondicional, que não depende do resultado da atividade, portanto, alocando o risco sobre 

o particular contratado. Os royalties, inobstante, costumeiramente são caracterizados como 

pagamentos condicionais. Todavia, como vimos ter demonstrado SCAFF, isso depende da 

base de cálculo adotada, se como compensação financeira (exação específica) ou 

participação nos resultados (exação ad valorem). Segundo o art. 42-A da Lei Nº 

12.351/2010, in verbis: 

Art. 42-A.  Os royalties serão pagos mensalmente pelo contratado em 

moeda nacional, e incidirão sobre a produção de petróleo, de gás natural e 

de outros hidrocarbonetos fluidos, calculados a partir da data de início da 

produção comercial.      (Incluído pela Lei nº 12.734, de 2012 

§ 1o. Os critérios para o cálculo do valor dos royalties serão estabelecidos 

em ato do Poder Executivo, em função dos preços de mercado do 

petróleo, do gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, das 

                                                           

720 Ut FERNANDO ANTÔNIO SLAIBE POSTALI. Renda Mineral, Divisão de Riscos e Benefícios Governamentais na 

Exploração de Petróleo no Brasil. Dissertação (Mestrado em Economia), Departamento de Economia, 

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12734.htm#art2
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especificações do produto e da localização do campo.      (Incluído pela 

Lei nº 12.734, de 2012 

 No presente caso, verifica-se novamente que se adota a base de cálculo das 

compensações financeiras, incidindo os royalties sobre o volume de produção, de modo 

que se trata aqui, mais uma vez, de pagamento incondicional. Inobstante, impende ressaltar 

que parcela da produção fica nas mãos do ente estatal, e, ipso facto, parte dos riscos da 

atividade recaem sobre ele, e não somente sobre o contratante particular. A álea é, 

portanto, mais bem distribuída entre o ente público e o privado nos contratos de partilha de 

produção para o segmento de E&P da indústria de hidrocarbonetos. Nesse caso, contudo, o 

ente público parece aceitar melhor o risco porque o regime jurídico regulatório ao qual 

pertence o contrato de partilha de produção aplica-se às áreas do pré-sal e outras 

estratégicas, ou seja, naquelas áreas onde os riscos exploratórios são menores, visto haver 

maior probabilidade de serem encontrados petróleo e gás natural em grandes quantidades e 

de melhor qualidade.  

 Por esta razão, não é que o perfil do ente público tenha se modificado, passando a 

se arriscar mais. É o fato das condições de E&P terem se tornado mais favoráveis, i.e., 

menos arriscadas (riscos exploratórios baixos) que o ente público passou a aceitar uma 

maior alocação de riscos para si. De todo modo, cumpre destacar que os riscos 

exploratórios nessas áreas pertencem, em regra, ao ente privado, sendo descontado esse 

custo apenas no caso de a produção ser bem-sucedida. Somente se o ente público participar 

do empreendimento açambarcando parcela dos riscos, partilhará os riscos exploratórios. Os 

demais custos, notadamente os econômicos, é que são compartilhados entre o ente público 

e o privado. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12734.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12734.htm#art2
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CAPÍTULO 06 – ANÁLISE COMPARATIVA DOS DOIS MARCOS REGULATÓRIOS 

Neste capítulo empreenderemos a comparação entre os dois regimes jurídicos regulatórios 

vigentes hodiernamente no país, apontando para as principais diferenças atinentes aos dois 

regimes jurídicos regulatórios para o setor de hidrocarbonetos consoante os parâmetros 

considerados para essa análise comparativa, in casu, a propriedade dos hidrocarbonetos, 

uma vez explotados, os contratos administrativos envolvidos em cada regime, bem como a 

destinação dos recursos ínsitas aos dois regimes, além de considerarmos a possibilidade da 

indústria de O&G fomentar o desenvolvimento de uma política industrial para o país.  
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CAPÍTULO 06 – ANÁLISE COMPARATIVA DOS DOIS MARCOS 

REGULATÓRIOS 

 

1 Dos Contratos de Concessão e Partilha de Produção E 
Direitos de Propriedade sobre os Hidrocarbonetos 

erificamos, nos capítulos prévios, as diferentes assunções de direitos, 

obrigações e riscos para os contratantes público e privado nos contratos 

vigentes em cada um dos marcos regulatórios, o contrato de concessão no 

marco constituído sobre os diplomas da EC Nº 9/1995 e Lei Nº 9.478/1997, e o contrato de 

partilha de produção no marco formado pelas Leis Nº 12.351/2010, Nº 12.304/2010 e Nº 

12.276/2010. Analisamos, outrossim, as destinações relativas aos recursos auferidos do 

segmento upstream do setor de hidrocarbonetos em ambos os regimes jurídicos 

regulatórios. No tocante aos direitos de propriedade sobre os hidrocarbonetos encontramos 

grande diferença nos dois modelos contratuais: (i) na concessão a propriedade do petróleo 

enterrado é da União (ut art. 20, IX da CF88), mas, por meio do contrato, é transferida em 

sua totalidade ao concessionário que explora o bloco objeto da concessão, que, como 

contrapartida, compensa financeiramente o ente público pela E&P de um recurso finito 

através das participações dos government-takes (bônus de assinatura, royalties, 

participações especiais e pagamento pela ocupação ou retenção de área); (ii) na partilha de 

produção, outrossim, a propriedade do petróleo enterrado é da União, mas o contrato 

transfere ao contratado parcela da propriedade do petróleo explorado (i.e., do bem in 

natura) a título de: (ii’) custo em óleo, que se configura como a remuneração dos custos 

exploratórios incorridos pela contratada no caso da descoberta e petróleo e gás natural 

comercializável; mais parcela do (ii’’) excedente em óleo, o lucro que a contratada aufere 

de suas atividades de extração, desenvolvimento e produção do petróleo e gás natural. A 

outra parcela do petróleo ou gás extraído é de propriedade da União. Dada essa diferente 

imputação da propriedade do óleo e gás nos dois modelos contratuais, resta saber porque 

razão interessaria ao ente público manter a propriedade dessa commodity in natura.  

 Verificamos, com MONTEIRO LOBATO, dentre outros teóricos aqui analisados, a 

importância geopolítica da garantia de controle e independência, por nós veiculada em 

termos da garantia por segurança energética, sobre os recursos energéticos para a soberania 

e desenvolvimento de um país. Nesse mesmo sentido vem caminhando a jurisprudência, 

V 
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pois consoante a análise aqui empreendida acerca da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

Nº 3.273-9/DF, esse recurso é compreendido como tendo deixado de ser considerado 

simples commodity para ser elevado à categoria de recurso estratégico721. Por mor de sua 

importância estratégica, faz todo sentido manter acesso a fontes de petróleo e gás natural 

no intuito de garantir a segurança energética para o país. Países como os Estados Unidos 

podem fazê-lo, se não restarem alternativas, por meio de seu poderio militar. O Brasil não 

possui poderio semelhante nem ao poder hegemônico, nem ao poder de outros países como 

China, Rússia e Alemanha, para garantir acesso às fontes. Sua alternativa é fazê-lo através 

da manutenção do acesso às fontes dentro de seus limites territoriais sob suas peias. Esta é 

a proposta fomentada pelo regime jurídico regulatório veiculado pela Lei Nº 12.351/2010, 

dentre outras do mesmo ano.  

 Certamente o país possui uma matriz energética diversificada. O petróleo, no 

entanto, ainda representa importante papel na matriz energética nacional e deverá 

permanece-lo por um bom tempo. Quanto à importância econômica do petróleo frente às 

demais fontes de energia que compõem a matriz energética global, dois pontos merecem 

destaque: (i) sua escassez relativa e distribuição desigual pelo globo, permitindo a criação 

de um mercado de petróleo; (ii) o excedente de produção a um baixo custo que essa fonte 

energética dispõe sobre as demais722. Por conseguinte, a importância assumida pelo 

petróleo relativamente aos demais recursos energéticos decorre não apenas da tecnologia 

mais desenvolvida em torno de seu processo de transformação energética, mas também em 

razão de sua escassez e distribuição desigual, além da possibilidade de sua apropriação 

individualizada fazendo dele um bem privado (leia-se aqui, em seu sentido econômico), 

características que propiciaram a criação de um mercado para o petróleo, considerando-se a 

escassez e a individualização fatores chave para engendrar a criação de um mercado.  

 Quanto ao segundo ponto, o excedente de produção propiciado pelo petróleo, a 

razão custo/excedente de produção, embora tenha caído, desde o início da exploração, de 

1/100 barris para 1/30 barris, ainda é bastante superior aos seus concorrentes 

                                                           

721 Ut Acórdão da ADI Nº 3.273-9/DF, p. 190, dentre outras. 

722 Ut ILDO SAUER. Prefácio. In: PAULO CÉSAR RIBEIRO LIMA. Pré-Sal: o novo marco legal e a capitalização da 

PETROBRAS. Rio de Janeiro, Synergia, 2011, p. IX-XXVII. Sobre a distribuição assimétrica e rigidez 

locacional, ver também FERNANDO FACURY SCAFF. Royalties do Petróleo, Minério e Energia: aspectos 

constitucionais financeiros e tributários. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 43 et sequentia. 
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energéticos723. Em apertada síntese, países quem detêm a propriedade desse recurso 

natural, auferem, igualmente, poder político e poder econômico. Inobstante, perguntamo-

nos na sequência se as rendas amealhadas da E&P na IPGN não seriam suficientes para 

angariar poder político e econômico. Na atual conjuntura, com o ainda ausente plano B, 

i.e., sem dispor de um recurso energético alternativo com semelhante excedente de 

produção e tamanha relevância na cadeia produtiva atual, a propriedade sobre o recurso é, 

ainda hodiernamente, fundamental, em particular na garantia da segurança energética para 

o país. 

 Por óbvio, não interessa meramente estocar o petróleo, em vez de transformá-lo em 

renda, mesmo porque novas tecnologias podem surgir que venham a derrubar o preço do 

barril e levar ao desperdício dessa fonte de riqueza, o petróleo724. Inobstante, a renda não 

                                                           

723 Nesse sentido, os geólogos têm afirmado que a despeito dos custos e riscos envolvidos no pré-sal, ao preço 

que está hoje o barril, ele é plenamente comercializável. Porém, caso seu preço venha a cair, é possível que a 

E&P do petróleo nessa região torne-se desinteressante para as empresas petrolíferas. Por aí temos mais um 

argumento em favor da mantença dos dois marcos regulatórios vigentes hodiernamente, i.e., a possibilidade 

de alocar diversamente direitos, obrigações e riscos nos diferentes modelos contratuais, concessão ou 

partilha, criando incentivos discriminatórios para as empresas a depender do bloco a ser explorado. 

Inobstante, são animadoras as perspectivas coevas a respeito dos valores para o custo de produção do barril 

nas áreas do pré-sal, como relatado em reportagem da REDE BRASIL ATUAL, in verbis: 

Os custos de produção eram outra fonte de dúvida, por conta do desafio 

tecnológico. No começo, estimou-se que o pré-sal seria viável a US$ 45 por 

barril. Nesta semana, a diretora de Exploração e Produção da PETROBRAS, 

Solange Guedes, informou que os números de viabilidade econômica caminham 

para valores bem menores, em torno de US$ 9, graças à escala de produção 

maior e aos investimentos em tecnologia. 

“Nós podemos garantir que o pré-sal é viável com um custo de produção de nove 

dólares por barril. Se considerarmos que duas unidades de produção ainda não 

estão produzindo com sua capacidade total, o custo de produção será menor 

ainda. A eficiência operacional em torno de 92% contribuiu significativamente 

para atingirmos estes baixos custos”, afirmou (REDE BRASIL ATUAL. Para 

PETROBRAS, produção e custos já mostram acerto do regime de partilha do pré-

sal Produtividade é maior do que se previa; calculava-se que os poços renderiam 

de 15 a 20 mil barris diários, mas a média está em 25 mil, chegando a 40 mil. 

Portal Brasil. Publicado em 12 maio 2015. Disponível em: 

http://www.redebrasilatual.com.br/economia/2015/05/para-PETROBRAS-

producao-e-custos-ja-mostram-acerto-do-regime-de-partilha-do-pre-sal-

8528.html. Acesso em: 18 jun. 2015). 

724 SCAFF, tratando dessa relevante questão, faz alusão a uma fábula contada por HANESSON, in verbis: 

No Capítulo I, no tópico intitulado “Petróleo, gás e minério só dão uma safra”, 

foi descrita a fábula relatada por Rognvaldur Hanesson acerca de um pobre 

fazendeiro irlandês que encontrou turfa em sua propriedade e planejou sua 

exploração de forma racional, com nítida preocupação de que seus descendentes 

pudessem usufruir dessa riqueza. Ocorre que o preço da turfa desabou e seus 

descendentes o amaldiçoaram por não ter transformado desde logo aquele 

http://www.redebrasilatual.com.br/economia/2015/05/para-Petrobras-producao-e-custos-ja-mostram-acerto-do-regime-de-partilha-do-pre-sal-8528.html
http://www.redebrasilatual.com.br/economia/2015/05/para-Petrobras-producao-e-custos-ja-mostram-acerto-do-regime-de-partilha-do-pre-sal-8528.html
http://www.redebrasilatual.com.br/economia/2015/05/para-Petrobras-producao-e-custos-ja-mostram-acerto-do-regime-de-partilha-do-pre-sal-8528.html
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pode ser entendida, outrossim, como a simples equação que tradução uma commodity em 

valor monetário725. Essa perspectiva foi adotada por BASTOS e SENA, para os quais a 

instituição de um novo marco regulatório dispondo sobre contratos de partilha de produção 

traria apenas insegurança jurídica, visto que sob o marco regulatório vigente a partir da EC 

Nº 9/ 1995, onde estão previstos os contratos de concessão, seria admitido o aumento dos 

valores auferidos da E&P da IPGN por meio da alteração da forma de cálculo das 

participações especiais (alteração exemplificada pelos autores)726.  

 Uma série de argumentos poderiam ser aventados acerca desta candente questão. 

Inobstante termos tratado de alguns deles ao longo deste trabalho, analisaremos nesse 

ponto de apenas um deles, que para nós parece ser de relevância sem par: a necessidade de 

nosso país construir uma cadeia produtiva envolvendo não apenas a integração vertical de 

toda a indústria do petróleo, mas, também, dada a importância econômica desse recurso 

para toda a indústria nacional, reconstruindo toda a cadeia produtiva do país, de modo a 

não apenas evitar a desindustrialização (doença holandesa, também dutch disease), mas, 

ainda, descommoditizar a produção nacional, ou seja, passando a produzir e exportar não 

apenas commodities, mas bens de maior valor agregado727. Não é outra, então, a razão para 

angariar por segurança energética, ou seja, através da segurança energética pretende-se 

fomentar a economia nacional. 

Nessa perspectiva, evitaríamos o modelo agroexportador criado para o país desde o 

Brasil Colônia728. Caso venhamos a exportar o óleo cru, a riqueza proporcionada pelo 

petróleo brasileiro será grandemente granjeada pelos países industrialmente desenvolvidos, 

                                                                                                                                                                                

patrimônio em renda (ut FERNANDO FACURY SCAFF. Royalties do Petróleo, 

Minério e Energia: aspectos constitucionais financeiros e tributários. São Paulo, 

Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 336). 

725 Sem falar na relevante questão, tratada alhures, acerca da importante questão acerca da definição do ritmo de 

exploração dos hidrocarbonetos. 

726 Ut RICARDO FAGUNDES BASTOS, RICHARD ALMEIDA DE SENA. Uma Análise Comparativa entre os Modelos 

de Concessão e Partilha do Setor Petrolífero. Monografia de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia 

do Petróleo), Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010. 

727 Verificamos no capítulo 2 deste trabalho ter sido essa a estratégia adotada pelo governo VARGAS na criação 

de um mercado de petróleo nacional, notadamente sua oferta. Nessa estratégia, a verticalização tinha por 

propósito garantir que determinados segmentos lucrativos e menos arriscados do setor de hidrocarbonetos 

pudessem compensar aqueles segmentos mais arriscados e com necessidade de grande capital fixo inicial, 

notadamente a E&P. 

728 Consoante JOSÉ RAYMUNDO NOVAES CHIAPPIN. As tecnologias das organizações sociais. Jornal Gente da 

FEA, jun. 2011. Disponível em: http://www.fea.usp.br/noticias.php?i=735. Acesso em: 14 ago. 2012. 

http://www.fea.usp.br/noticias.php?i=735
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que nos venderão bens de maior valor agregado produzidos com o petróleo brasileiro, 

como verificamos dos comentários de BERCOVICI acerca da abordagem da CEPAL que 

trata da deterioração dos termos de troca729, 730. Para que evitemos nos tornar uma fazenda 

para China e outras grandes potências, poderemos, diversamente, adotar como estratégia o 

desenvolvimento de nossa cadeia produtiva nacional a partir da produção desse insumo de 

importância ímpar, o petróleo que, inclusive, ut supra dixit, responde por 

aproximadamente 13% da produção do PIB nacional. Torna-se, pois necessário, a 

manutenção, nas mãos do Estado, de parcela desse recurso in natura, no intuito de garantir 

a segurança energética, e, por aí, manter o controle sobre um insumo estratégico para a 

cadeia produtiva nacional. 

 E, ainda mais, com a promoção da integração vertical da cadeia produtiva da IPGN 

capitaneada pelo Estado, poderíamos vender não óleo cru, mas derivados do petróleo de 

maior valor agregado como os combustíveis (gasolina, diesel), querosene, parafina, 

solventes, lubrificantes, nafta, GLP, asfalto e produtos petroquímicos (que substituem 

grande quantidade de matérias-primas, e.g., algodão, celulose, couro, lã, madeira, marfim, 

metais, vidro). Ou, ainda, ampliando essa proposta, através da garantia do petróleo e seus 

derivados como insumos (segurança energética), o Estado poderia fomentar o 

desenvolvimento toda a indústria nacional731.  

 Com base neste raciocínio, pugnamos aqui a ideia de que capitaneado pelo Estado, 

o desenvolvimento da IPGN, indústria esta que, como é cediço, envolve altos custos fixos, 

e que, por esta razão, pode ser levado adiante apenas por grandes corporações ou mesmo 

pelo Estado, permitiria converter altos custos fixos em baixos custos marginais, 

                                                           

729 Ut GILBERTO BERCOVICI. Direito Econômico do Petróleo e dos Recursos Minerais. São Paulo, Quartier Latin 

do Brasil, 2011, p. 25 et sequentia. 

730 A esse respeito, de se lembrar a contenda envolvendo o então presidente LULA, de um lado, e o CEO da Vale, 

ROGER AGNELLI, o primeiro criticando o segundo e requerendo que a empresa não apenas exportasse o 

minério bruto, mas produtos de maior valor agregado, posicionamento que acabou por levar à queda de 

AGNELLI (ut AGÊNCIA ESTADO. Lula diz querer que a Vale “exporte mais valor agregado”. Globo.com. 

16/10/2009. Disponível em: http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL1344050-9356,00-

LULA+DIZ+QUERER+QUE+A+VALE+EXPORTE+MAIS+VALOR+AGREGADO.html. Acesso em:  30 

ago. 2016). 

731 Nesse sentido, dentro da perspectiva desenvolvimentista apresentada por BERCOVICI, procurando superar uma 

concepção setorial das políticas públicas em prol de uma abordagem de desenvolvimento nacional. 

Consoante esse autor, in verbis: “Analisar o desenvolvimento por meio das políticas públicas só faz sentido 

se considerarmos o desenvolvimento nacional a principal política pública, conformando e harmonizando 

http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL1344050-9356,00-LULA+DIZ+QUERER+QUE+A+VALE+EXPORTE+MAIS+VALOR+AGREGADO.html
http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL1344050-9356,00-LULA+DIZ+QUERER+QUE+A+VALE+EXPORTE+MAIS+VALOR+AGREGADO.html
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possibilitando a produção em massa de toda a indústria nacional, papel que nos Estados 

Unidos foi desempenhado pelas ferrovias732. Daí decorre a oportunidade única de o Estado 

dinamizar sua indústria através da garantia por segurança energética, e, por meio desta, da 

integração vertical da IPGN e de toda a cadeia produtiva nacional. 

 De sorte que, a regulação sobre a IPGN promovida pelo Estado, bem como a 

integração vertical dessa indústria, ensejaria a possibilidade de este impulsionar sua 

política industrial espraiando-se, quiçá, para todos os setores da economia nacional. 

Segundo MORAES e DE PAULA E SILVA, este foi o modo adotado pelos Estados Unidos para 

substituir a agricultura pela indústria tanto na sua produção e quanto na exportação733. Vale 

ressaltar que essa estratégia é uma tentativa de deshomogeneizar esta commodity, o 

petróleo, que, por ser um bem homogêneo de per se como o são em regra as commodities, 

e ipso facto, por ter ser preço determinado pela oferta e demanda no mercado internacional, 

ou seja, sem que o produtor tenha qualquer poder de mercado no sentido de impor preço e 

auferir maiores lucros, faz com que o produtor perca grande parte de seu lucro para aqueles 

países que detém tecnologia e fabricam, a partir dos insumos vendidos por ele, produtos de 

maior valor agregado, concedendo-lhes, esses últimos, poder de mercado para seus 

produtores, que adquirem a oportunidade de impor preço de maneira unilateral. 

Registre-se que o maior valor agregado incorporado aos produtos depende da 

diferenciação ou deshomogeneização da produção e da economia. Nesse particular, o 

modelo de HOTELLING aponta para a relevância da diferenciação de produtos, e, ato 

contínuo, produzir, por meio da diferenciação, poder de monopólio (em estrutura de 

mercado de monopólio competitivo)734. Explica-se. O investimento da indústria em 

diferenciação de produtos – incluindo-se nessa seara a diferenciação pela importante via da 

inovação tecnológica –, é capaz de garantir-lhes a produção de bens não homogêneos, em 

um mercado competitivo, e, deste modo, lhes dá ensejo para manter alguma margem de 

                                                                                                                                                                                

todas as demais” (ut GILBERTO BERCOVICI. O Estado Desenvolvimentista e seus Impasses: uma análise do 

caso brasileiro. Boletim de Ciências Económicas, v. 47, 2005, p. 175). 

732 Consoante REGINALDO CARMELO MORAES; MAITÁ DE PAULA E SILVA. O peso do Estado na pátria do 

mercado: os Estados Unidos como país em desenvolvimento. São Paulo, Ed. Unesp, 2013, p. 36. 

733 Ibidem, p. 36. 

734 Ut HAROLD HOTELLING. Stability in Competitition, Economic Journal, 39 (153), mar. 1929, p. 45 et 

sequentia. 
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poder na determinação de preço no mercado (poder econômico ou de mercado), que é tudo 

o que pretende uma empresa no intuito de aumentar sua margem de lucro. 

Em contrapartida, mas justamente em razão do interesse privado dos produtores em 

auferir maiores lucros capturando parcela do excedente do consumidor, pode-se auferir 

como efeito secundário, não buscado intencionalmente pelo interesse privado, mas ainda 

mais fundamental que este, o progresso científico e tecnológico, e, por meio deste, o 

incremento no bem-estar social, em se supondo que a tecnologia propicia o incremento de 

bem-estar da população, v.g., através do desenvolvimento, produção e comercialização de 

medicamentos farmacológicos mais poderosos e/ou menos nocivos no tratamento de 

doenças preexistentes – como no caso do câncer –, na oferta de bens e serviços mais 

afeitos às particulares preferências dos consumidores735, etc. Parece, pois, plausível supor 

ter-se aqui uma daquelas felizes, porém raras, circunstâncias econômicas em que a 

satisfação do interesse privado parece engendrar, automaticamente, o incremento do 

interesse público, como apresentou SMITH na obra A Riqueza das Nações. Malgrado, aqui 

tal coerência entre o interesse privado e o público não decorre da atuação automática das 

forças de mercado, mas antes, apoiado pela garantia de segurança energética e do 

planejamento de uma política industrial fomentada pelo governo. 

No caso do petróleo, essa diferenciação de produto implica na produção de bens de 

maior valor agregado, derivados do petróleo, a serem utilizados na indústria nacional 

diferenciando a produção desta para o mercado interno ou para exportá-los a um melhor 

preço, revertendo a tendência apresentada pela CEPAL que nos coloca como país 

periférico. Mas, para além de alavancar o setor de hidrocarbonetos, uma política industrial 

calcada sobre esse setor poderia fomentar toda a cadeia produtiva a partir da IPGN, visto 

ser este setor composto de tecnologias chave que se resvalam para os demais setores da 

cadeia produtiva nacional melhorando o desempenho de toda a indústria e atividade 

produtiva brasileira. Por esta razão, a integração vertical da IPGN é fundamental para o 

país alocar recurso entre tecnologias as quais não se domina, pois permite ao setor público, 

carente de recursos, investir seletivamente apenas nas tecnologias chave, dentre as quais 

aquelas ligadas à IPGN, deixando para o setor privado os investimentos em tecnologias 

marginais como, no mais, admoesta-nos MAZZUCATO ser tais tecnologias as desenvolvidas 

                                                           

735 Consoante nossa proposta desenvolvida em CAROLINA LEISTER. Bens Imateriais, Teoria dos Clubes e Análise 

Econômica do Direito. Economic Analysis of Law Review, 2 (1), 2011, p. 1-29).   
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pelo mercado736. Essas tecnologias chave visam solucionar problemas envolvendo gargalos 

tecnológicos737. 

 Caso o Brasil adote a teoria das vantagens comparativas de RICARDO, nunca deixará 

de produzir commodities, transformando-se em uma fazenda para o resto do mundo. 

Averba CHIAPPIN, in verbis: 

É imprescindível também evitar um ‘tratado de Methuem’ com a China e 

optar pelo desenvolvimento tecnológico e industrial e pela educação com 

período integral e rede de universidades. A integração física, econômica e 

política da América do Sul e a Amazônia Azul devem ser feitas em 

conjunto com a superação das desigualdades sociais e regionais internas e 

externas 738. 

 

No que tange à sua política industrial nacional e sua inserção no mercado 

internacional, duas dimensões devem ser consideradas: (i) a endógena ou interna, que deve 

responder à questão de como distribuir recursos escassos em áreas onde, em termos de 

vantagens comparativas somos piores, e, isto significa investir em áreas cujos retornos não 

serão imediatos, mas de longo prazo; (ii) a exógena ou externa, relativa à busca por um 

posicionamento estratégico internacional com base nas vantagens comparativas739.  

                                                           

736 Define-se aqui por tecnologia chave aquelas tecnologias não maduras de impacto potencial de médio e longo 

prazo com horizonte de maturação progressivo e utilização industrial plena. A definição me foi fornecida 

pelo professor CHIAPPIN. STEINBRUCH tem se referido a um conceito de conteúdo semelhante que nomeia 

como setores transversais. 

737 Veja-se que essa abordagem não reduz o papel do Estado à produção de pesquisa de base, deixando a 

pesquisa aplicada para o setor privado. Antes, considera que o Estado cumpre papel relevante em ambas as 

pesquisas, de base e aplicada, desde que tratem de produzir tecnologias chave cujos benefícios se espraiam 

para toda a economia nacional. Essa proposta, pois, complementa o arrazoado desenvolvido por MAZZUCATO 

(ut MARIANA MAZZUCATO. O estado empreendedor: desmascarando o mito do setor público versus o setor 

privado. São Paulo, Portfolio-Penguin, 2014). 

738 Ut JOSÉ RAYMUNDO NOVAES CHIAPPIN. As tecnologias das organizações sociais. Jornal Gente da FEA, jun. 

2011. Disponível em: http://www.fea.usp.br/noticias.php?i=735. Acesso em: 14 ago. 2012. 

739 Inobstante, NOGUEIRA, em sua tese de doutorado, nos apresenta uma abordagem metodológica de tomada de 

decisão com vistas à capacitação tecnológica do país para sua inserção internacional, que considera não 

apenas vantagens comparativas (critério de competência), mas, igualmente, um critério de redução de 

dependência econômica do país, privilegiando o desenvolvimento de tecnologias-chaves nas políticas 

industriais (ut ALEXANDRE AUGUSTO OTTATI NOGUEIRA. Capacitação tecnológica como instrumento de 

desenvolvimento e de inserção internacional: o caso da tecnologia da indústria automobilística. Tese 

(Doutorado em Integração da América Latina), Programa de Integração da América Latina, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2007). 

 De todo modo, como aludem TOLMASQUIM, et alia, o Brasil possui vantagens comparativas no setor 

energético, visto dispor de reservas de recursos energéticos naturais a baixos custos relativos (ut MAURICIO 

TIOLMNO TOLMASQUIM; AMILCAR GUERREIRO e RICARDO GORINI. Matriz energética brasileira: uma 

prospectiva. Novos estud. - CEBRAP, São Paulo, n. 79, Nov. 2007, p. 47-69. Disponível em: 

http://www.fea.usp.br/noticias.php?i=735
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Atentando o país meramente a dimensão exógena, ut supra dixit, nos tornaremos 

dependentes de tecnologia externa e venderemos apenas commodities. Por óbvio que no 

curto prazo o investimento nos setores de atividades em que possuímos vantagens 

comparativas é que nos deve dar retorno imediato e divisas. Inobstante, a estratégia do 

governo deve estar centrada em uma política industrial de mais longo alcance, buscando 

selecionar as tecnologias chave que poderão alavancar todo o setor produtivo. Para tanto, o 

domínio de toda a cadeia produtiva da IPGN é essencial740. A este respeito, comenta 

CUNHA, in verbis: 

Ademais, percebe-se que a escolha do contrato de partilha de produção 

visou garantir que a comercialização do óleo fosse levada a cabo não 

somente como uma commodity, mas também como uma reserva 

estratégica mundial e que possibilitasse ao Governo utilizá-la como 

política industrial 741. 

FREITAS aponta que a integração vertical se constitui em uma das mais importantes 

estratégias empresariais do setor petrolífero742. A adequação dessa estratégia às empresas 

do setor decorre, fundamentalmente, da busca pela distribuição dos riscos, que variam em 

cada uma das etapas da cadeia produtiva da IPGN, permitindo à empresa auferir riscos e 

ganhos médios743. Consoante a autora, in verbis: 

                                                                                                                                                                                

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002007000300003&lng=em &nrm =iso. 

Acesso em: 10 ago. 2016. 

740 SAYAD, em um pequeno artigo para a FOLHA DE SÃO PAULO, comenta o leitmotiv por trás da tese de que, a 

despeito da teoria de RICARDO, não devemos nos ater às nossas vantagens comparativas na construção de 

nossa política industrial, in verbis: 

A questão relevante nas discussões de liberalização de comércio é saber quais os 

produtos que queremos produzir, ainda que inicialmente sejam mais caros. E 

quem paga os custos de aprendizado e instalação de novas atividades (ut JOÃO 

SAYAD. Ms. Kate. FOLHA DE SÃO PAULO, Opinião. Segunda-Feira, 30 jan. 2006, 

A-2. Disponível também em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/ 

fz3001200607.htm. Acesso em: 18 jun. 2015). 

741 Consoante HELOÍSA VALENÇA CUNHA. Contrato de Partilha de Produção: um novo marco regulatório no 

cenário petrolífero brasileiro. Direito E-nergia. Ano 05, vol. 08, ago-dez, 2013, p. 79. 

742 Ut KÁTIA REGINA DO VALLE FREITAS. As Estratégias Empresariais de Cooperação e Integração Vertical: O 

Caso da Indústria de Petróleo do Brasil. Monografia de Bacharelado (Graduação em Ciências Econômicas), 

Instituto de Economia Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2003. 

743 Essa não é, inobstante, a única vantagem a ser auferida da integração vertical. Sobre a relação entre 

integração vertical e seu fomento à inovação tecnológica comentam JOSÉ BENEDITO ORTIZ NETO, ARMANDO 

JOÃO DALLA COSTA, in verbis: 

Em referência à integração vertical, a não observância de tal prática, pode ter um 

reflexo quase devastador na dinâmica tecnológica desta indústria ou setor. A 

priori, o primeiro autor a dar maior ênfase a esta causalidade, foi Frankel (1955), 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002007000300003&lng=em%20&nrm%20=iso
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/%20fz3001200607.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/%20fz3001200607.htm
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Ou seja, tenta-se compensar a intensidade de capital, os altos riscos e o 

longo período de maturação das etapas iniciais da cadeia, com a maior 

rentabilidade das etapas finais integradas verticalmente, as empresas 

garantem o acesso à matéria prima, ao mesmo tempo em que diminuem 

os riscos. Ao invés de buscarem uma margem de lucro para cada etapa da 

cadeia, as empresas verticalmente integradas passam a maximizar o 

retorno da cadeia de petróleo como um todo 744.  

Uma das vantagens que podem ser auferidas do novo marco, conforme comentam 

BASTOS e SENA, é que nos países que adotam o regime de partilha de produção a empresa 

petroleira nacional faz parte do empreendimento e participa da gestão de suas atividades 

com o propósito de incorporar conhecimentos e tecnologias de outras empresas petrolíferas 

contratadas745 (no caso da formação de consórcios), fortalecendo a integração vertical da 

IPGN no país. Essa aparentemente é tida como razão para justificar a participação 

obrigatória mínima de 30% da PETROBRAS nos consórcios formados para firmar o 

contrato de partilha de produção.  

Inobstante, em razão de a PETROBRAS ter sido escolhida como operadora única 

dessas áreas, e por mor de dispor presentemente de tecnologias desenvolvidas no âmbito da 

própria empresa ou através de parcerias com instituições públicas e privadas para 

exploração em águas profundas e ultraprofundas, ut supra dixit, essa razão parece não se 

sustentar para nosso caso. Nesse particular, parece-nos mais razoável sustentar que a 

participação mínima da PETROBRAS nos consórcios que firmarem contratos de partilha 

de produção diz respeito (como já adiantamos alhures) à tentativa de capitalização da 

empresa, que doutra forma não poderia arcar com os custos de exploração nas áreas do pré-

sal. Outra condição dos contratos de partilha de produção, esta sim aparentemente mais 

condizente com a escolha do contrato de partilha para as áreas do pré-sal e outras 

                                                                                                                                                                                

que ao estudar a economia inglesa em meados do século XX, encontrou uma 

forte correlação entre a baixa integração em algumas indústrias, especificamente 

a do aço, ferro e têxtil, como consequência da pouco-intensa difusão de 

inovações tecnológicas. Isto gerou perda de competitividade frente aos similares 

alemães e japoneses, no qual, se observava maior integração. Segundo o autor, 

este fato permitiu um maior número de inovações e, portanto, uma maior 

competitividade mercadológica (ut JOSÉ BENEDITO ORTIZ NETO, ARMANDO 

JOÃO DALLA COSTA. A Petrobrás e a exploração de Petróleo Offshore no Brasil: 

um approach evolucionário. Revista Brasileira de Economia, v. 61, n. 1, 2007, p. 

99). 

744 Ut KÁTIA REGINA DO VALLE FREITAS. As Estratégias Empresariais de Cooperação e Integração Vertical: O 

Caso da Indústria de Petróleo do Brasil. Monografia de Bacharelado (Graduação em Ciências Econômicas), 

Instituto de Economia Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2003, p. 22-23. 
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estratégicas alude ao conteúdo local mínimo746, aqui, outra medida visando fortalecer a 

integração vertical de toda a cadeia produtiva da IPGN, fomentando, inclusive, a inovação 

tecnológica nas atividades em que atuam os fornecedores indiretos das empresas 

petrolíferas. 

Desse arrazoado, registre-se, por conseguinte, que a propriedade do petróleo, e, ato 

contínuo, a garantia de acesso às suas fontes (segurança energética), confere ao ente 

público o poder de realizar política industrial com o viso de promover diferenciação de 

produto e inovação tecnológica, tanto por meio da agregação de valor através da produção 

dos derivados do petróleo quanto no uso dos derivados como insumos para o restante da 

cadeia produtiva nacional, que passa a dispor desse recurso a preços definidos pelo 

governo, em vez de ficar ao sabor do preço do barril no mercado internacional; e, ainda, 

com a diferenciação ou deshomogeneização dessa commodity, por meio da agregação de 

valor ao produto, permite ao país auferir maiores lucros com essa riqueza, conferindo 

poder de mercado à indústria nacional, e, ao Estado, a possibilidade de fomentar toda sua 

cadeia produtiva através do desenvolvimento das tecnologias chave ligadas à IPGN, e, por 

aí, satisfazer os imperativos da segurança energética que o país exige para garantir seu 

desenvolvimento econômico e a promoção de toda sua cadeia produtiva. 

Malgrado, agasalhamos ao longo desse trabalho, a mantença dos dois regimes 

jurídicos regulatórios para o setor de hidrocarbonetos. Verificamos que muitas são as 

variáveis exógenas que interferem nesse mercado, de modo que por vezes o bem comporta-

se como mera commodity, em outras vezes, adquire o status de recurso estratégico. Ainda, 

tratamos de considerar a constituição da matriz energética brasileira in toto, considerando 

não apenas o papel nela desempenhado pelo petróleo, mas igualmente, outras fontes que 

compõem ou poderão vir a compor nossa matriz energética. Averiguamos que o país é 

razoavelmente rico em fontes energéticas, com destaque para a energia hidráulica, o álcool, 

a biomassa, a energia nuclear e, possivelmente, seguindo a nova tendência da economia 

sustentável, com as fontes eólica e solar. Tudo isso sem contar a descoberta do pré-sal, que 

                                                                                                                                                                                

745 Consoante RICARDO FAGUNDES BASTOS, RICHARD ALMEIDA DE SENA. Uma Análise Comparativa entre os 

Modelos de Concessão e Partilha do Setor Petrolífero. Monografia de Conclusão de Curso (Graduação em 

Engenharia do Petróleo), Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010. 

746 Quanto às regras de conteúdo local, consultar MARCELO MAFRA BORGES DE MACEDO. As Regras de 

Conteúdo Local no Contrato de Partilha. Disponível em: http://www.brasil-rounds.gov.br/ 

arquivos/Seminarios_P1/Apresentacoes/partilha1_seminario_conteudo_local_mafra_17092013.pdf. Acesso 

em: 24 jun. 2015. 

http://www.brasil-rounds.gov.br/%20arquivos/Seminarios_P1/Apresentacoes/partilha1_seminario_conteudo_local_mafra_17092013.pdf
http://www.brasil-rounds.gov.br/%20arquivos/Seminarios_P1/Apresentacoes/partilha1_seminario_conteudo_local_mafra_17092013.pdf
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oportunizou para o país uma janela de oportunidades, em particular a possibilidade de 

fomentar sua cadeia produtiva.  

O Estado, ut supra dixit, em regra não dispõe de uma miríade de contratos os quais 

possa lançar mão para aproveitar as diferentes oportunidades que se lhe avizinham. O 

Brasil até pouco tempo atrás não dispunha de reservas petrolíferas consideráveis, havendo 

tornando-se adequada a criação de regime regulatório e modalidade contratual para fazer 

frente a pouca atratividade do país ao empreendimento privado, aquele veiculado na EC Nº 

9/1995 e Lei Nº 9.478/1997. Hodiernamente, com o pré-sal, sua condição é outra, tendo 

essa região se tornado atrativas para a iniciativa privada, de modo a propiciar a 

incorporação de um novo regime jurídico regulatório que conceda maior poder de 

barganha ao Estado, como o fez as Leis Nº 12.351/2010, 12.304/2010 e 12.276/2010. 

Inobstante, é conveniente a mantença dos dois regimes jurídicos regulatórios no intuito de 

fazer frente a essas distintas realidades, em regra, áreas onshore (ou ainda melhor, áreas de 

maior risco exploratório), para as quais aplicar-se-ia o primeiro regime jurídico regulatório, 

e offshore (ou ainda, áreas de baixo risco exploratório), disciplinada pelo segundo regime 

jurídico regulatório. A respeito da eficiência angariada da mantença do regime regulatório 

misto, e da possibilidade de adotar um portfólio de contratos no segmento upstream do 

setor de hidrocarbonetos, SILVEIRA comenta, in verbis: 

Nesse tipo de regime exploratório o país utiliza os regimes de partilha e 

concessão em áreas distintas, de acordo com o grau de risco que cada 

uma apresenta. Essa utilização só é justificável se o país possuir áreas 

diferentes com riscos geológicos bem distintos. Dessa forma, possível 

para o governo receber mais para cada área, sem correr o risco de não ser 

atraente para o investidor 747. 

A mantença do duplo regime jurídico regulatório oferece, desta forma, maior 

flexibilidade e capacidade adaptativa do Estado para fazer frente a outras contingências 

exógenas, como questões internacionais lato sensu, questões mundiais do mercado de 

petróleo, diversificação da matriz energética pátria incorporando novas fontes, fomento da 

política industrial do país, novas tecnologias que disponibilizam novas fontes energéticas 

ou dão novos usos a energias já utilizadas (in casu, a energia solar), etc., etc., etc. Não faz 

sentido, diante dessa miríade de contingências a mantença de regime jurídico e modalidade 

                                                           

747 Ut GUILHERME DA CUNHA SILVEIRA. O Government Take: Análise Econômica Comparativa entre o Regime 

de Concessão e o Regime de Partilha de Produção no Brasil. Projeto de Graduação, Escola Politécnica, Rio 

de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, mar. 2013, p. 08. 
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contratual única, que apenas enrijece o modus operandi estatal por força de princípios 

como legalidade e segurança jurídica, que não possuem qualquer valor de per se, sendo 

instrumentais para a consecução de outros valores-fins.  

Com relação aos demais aspectos dos contratos de concessão e partilha de 

produção, não nos delongaremos a respeito, pois estes foram tratados nos capítulos 

respectivos que abordaram essas matérias. Inobstante, cumpre trazer à colação algumas 

notas diferenciadoras marcantes de cada modelo contratual. No que tange às obrigações, o 

contrato de concessão obriga o concessionário a compensar financeiramente o ente público 

pela E&P de um recurso finito por meio das participações governamentais, portanto, em 

moeda. Diversamente, no contrato de partilha de produção, a despeito de se manter o 

pagamento pelo contratado do bônus de assinatura e dos royalties, as participações 

especiais não são devidas. Por outro lado, parcela do excedente em óleo extraído deverá ser 

repassado para a União, portanto, o pagamento aqui é in natura (e, por óbvio, somente é 

devido no caso de descoberta comercializável).  

Quanto às obrigações acessórias, declarações de descoberta, entrega de planos, 

programas e projetos de extração, desenvolvimento, produção, os modelos contratuais não 

apresentam grandes diferenças entre si. De se ressaltar, malgrado, a obrigatoriedade da 

licitante vencedora, no caso do contrato de partilha, efetuar consórcio com a PETROBRAS 

e a PPSA, ambas empresas estatais, a primeira sociedade de economia mista de capital 

aberto (portanto, pessoa jurídica de direito privado), a segunda igualmente sociedade de 

economia mista, mas de capital fechado, com capital 100% público (outrossim, pessoa 

jurídica de direito privado) que se vincula ao Ministério de Minas e Energia748. Ademais, 

outra obrigação acessória importante consiste na obrigação de a empresa contratada 

possuir parcela de seus fornecedores pertencentes à indústria nacional (conteúdo local 

mínimo), condição que, ut supra dixit, tem o viso de fomentar a indústria nacional. 

No que tange à assunção dos riscos, os operacionais incluindo exploratórios, 

geológicos e de engenharia, estes recairão maiormente, qualquer que seja o modelo 

contratual de E&P de petróleo e gás natural, sobre o contratado. Inobstante, o parágrafo 

único do art. 6º da Lei Nº 12.351/2010 dispõe diversamente para o caso do contrato de 

partilha de produção, in verbis: 
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Art. 6º Os custos e os investimentos necessários à execução do contrato 

de partilha de produção serão integralmente suportados pelo contratado, 

cabendo-lhe, no caso de descoberta comercial, a sua restituição nos 

termos do inciso II do art. 2o. 

Parágrafo único. A União, por intermédio de fundo específico criado por 

lei, poderá participar dos investimentos nas atividades de exploração, 

avaliação, desenvolvimento e produção na área do pré-sal e em áreas 

estratégicas, caso em que assumirá os riscos correspondentes à sua 

participação, nos termos do respectivo contrato. 

Desta forma, riscos operacionais pertencentes à alea contratual, podem ser 

compartilhados no contrato de partilha de produção, sendo totalmente imputados ao 

contratado particular no contrato de concessão. No que tange aos riscos políticos, incluindo 

os regulatórios, em tese, ut supra dixit, deveriam ser suportados pelo ente público, uma vez 

que ele é que os deu causa, qualquer que seja o contrato de O&G, concessão ou partilha749. 

Inobstante, na prática, é muito comum que o contratado particular venha a arcar com os 

riscos políticos e regulatórios, ainda quando o ente público, nos processos de 

nacionalização na indústria petrolífera de seu país, tenha se comprometido pela via 

contratual a compensar a empresa contratada750. De todo modo, a literatura tem entendido 

que o contrato de partilha de produção embute maior risco político, por mor da maior 

complexidade desse regime e da modalidade contratual ínsita a ele, o contrato de partilha, 

mormente em razão da maior discricionariedade do ente público, inobstante tenhamos 

tentado mostrar aqui que referida discricionariedade oferece ao ente público maior 

flexibilidade e adaptatividade no seu atuar.  

Nessa toada, contratos mais complexos, como mostramos ser o caso do contrato de 

partilha de produção relativamente ao contrato de concessão (e também em referência ao 

contrato de serviço), podem engendrar maior eficiência, a despeito da discricionariedade 

poder ser, eventualmente, maior. No que concerne aos riscos econômicos, em particular o 

risco associado ao preço das commodities, em regra estes são suportados pelo contratado 

particular, qualquer que seja o modelo contratual adotado na E&P. Inobstante, como no 

                                                                                                                                                                                

748 A PPSA foi criada no dia 01 de agosto de 2013 pelo Decreto Nº 8.063/2013 com capital social inicial de 50 

milhões. 

749 Essa assunção pode mesmo ser derivada da cláusula do equilíbrio econômico financeiro, ainda que se trate e 

uma álea extracontratual devida à Administração Pública. 

750 A despeito, e.g., das promessas feitas pelo governo boliviano à PETROBRAS, no caso do conflito do gás 

envolvendo Brasil versus Bolívia, a dificuldade de conseguir fixar uma indenização justa (e depois vê-la 

paga) por mor da expropriação via nacionalização foi, durante muito tempo, matéria constante noticiada pela 

imprensa internacional. 
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contrato de partilha de produção parcela dos hidrocarbonetos explorado é de propriedade 

do Estado (o excedente em óleo), este deve buscar mecanismos para se proteger da 

volatilidade do preço do petróleo no mercado spot.  

Malgrado, o governo tem melhores condições de estocar e dar vazão controlada à 

commodity vendendo mais nos períodos de alta de preços e estocando o petróleo nos 

períodos de baixa. No que tange aos riscos cambiais, o contratado particular, no contrato 

de concessão arca com esses riscos, podendo dele se proteger por meio dos contratos de 

hedge. O ente público, inobstante, dispõe de mecanismos mais poderosos, dentre os quais 

internalizar o risco cambial através da criação de um fundo que receba as rendas do 

petróleo e invista apenas ou prioritariamente em ativos externos, como veremos na 

sequência. Tal fato não significa que o ente público suporte esses riscos, antes ele o 

internaliza. Essa temática será tema da nossa próxima seção. 

 

2 Rendas do Petróleo e sua Destinação 

 No que concerne às rendas auferidas dos contratos para a E&P da IPGN, concessão 

ou partilha de produção, seguimos de perto a hialina e percuciente análise apresentada por 

FREITAS
751. Consoante sua perspectiva, podemos colocar a questão envolvendo o 

pagamento dos royalties752 e participações especiais753 (por constituírem o maior montante 

da renda auferida do petróleo, i.e., cerca de 90% da renda do petróleo amealhado dos 

government-takes) para os Estados e Municípios produtores ou confrontantes nos contratos 

de concessão (60% do valor desses pagamentos é destinado a esses Estados/Municípios), 

de um lado, e da instituição de um Fundo Social a partir das receitas auferidas da E&P do 

petróleo nos contratos de partilha de produção, de outro, como uma questão envolvendo o 

dilema descentralização versus centralização financeira754.  

                                                           

751 Ut PAULO SPRINGER DE FREITAS. Rendas do Petróleo, Questão Federativa e Instituição de Fundo Soberano. 

Texto para Discussão 53. Brasília, Centro de Estudos da Consultoria do Senado Federal, fev. 2009. 

752 Como averiguado, no contrato de concessão, a alíquota dos royalties varia entre 5 a 10%, ao passo que no 

contrato de partilha de produção ela tem um valor fixo de 15%. 

753 Ut supra dixit, a participação especial é devida apenas no contrato de concessão, não sendo exigida no 

contrato de partilha de produção. 

754 Verificamos adrede, nos capítulos anteriores, que ambos os regimes jurídicos regulatórios admitem a 

distribuição de parcela das rendas auferidas do segmento upstream entre os entes federativos, embora tenham 

havido tentativas de modificar essa distribuição no regime, a primeira que veio à lume em 2010 para as áreas 
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 Em favor da descentralização e do pagamento preferencial aos Estados e 

Municípios produtores ou confrontantes no regime fiscal vigente na Lei Nº 9.478/1997 está 

a ideia de indenizar essas localidades pelos danos que a IPGN tende a engendrar, ou, por 

outras palavras, internalizar ou trazer para o sistema de preço as externalidades produzidas 

por essa indústria. Em favor da centralização no regime fiscal previsto no novo marco 

regulatório (Lei Nº 12.351/2010) reside a dotação de um enfeixamento de poderes à União 

que lhe permitem mais apropriadamente coordenar as políticas fiscal e monetária, em 

particular buscando internalizar as consequências adversas ocasionadas por mor das rendas 

auferidas da indústria de hidrocarbonetos, e.g., o aumento dos gastos públicos, a 

apreciação cambial e a doença holandesa (desindustrialização), para além de melhor 

garantir a consecução do princípio de justiça intergeracional, no sentido de transformar um 

recurso não renovável em outro de caráter renovável755. 

 Segundo FREITAS os government-takes podem ser compreendidos de diversas 

formas, e essas diferentes interpretações podem implicar em uma distribuição de recursos 

bastante diversa. Caso se entenda que esses pagamentos são indenizações decorrentes dos 

prejuízos engendrados da indústria do petróleo (e.g., danos ambientais756, aumento da 

demanda por serviços públicos, não recolhimento do ICMS sobre a produção de petróleo, 

visto ser ele tributado em seu destino, etc.) onde ela desenvolve suas atividades, faz todo 

sentido que os Estados e Municípios produtores e confrontantes recebam a maior parcela 

dos recursos. Caso esses pagamentos sejam entendidos como compensação ao proprietário 

pela extração de um bem não renovável, então o maior montante do valor auferido da 

                                                                                                                                                                                

do pré-sal, buscando maior desconcentração dessas rendas, que em vez de serem imputadas apenas aos 

estados e municípios produtores/confrontantes, fossem distribuídas para todos os estados e municípios 

consoante art. 64 da Lei Nº 12.351/2010, vetado pelo então presidente da república LUIS INÁCIO LULA DA 

SILVA, e cujo veto foi derrubado pelo Congresso Nacional. Malgrado, a Lei Nº 12.734/2012 alterou a 

distribuição anterior e procurou promover maior desconcentração na distribuição dos royalties sob o marco 

regulatório do contrato de partilha de produção. Inobstante tal lei está sendo questionada por diversas ADIs, 

estando suspensos hodiernamente os seus efeitos por força do deferimento de liminar pela Ministra CARMEN 

LÚCIA. Inobstante, para além da tendência de uma maior desconcentração da renda a ser distribuída entre os 

entes, no regime de 2010, relativamente aquele encetado em 1995. Malgrado, no contrato de partilha verifica-

se uma maior tentativa de centralização das rendas pela União através da instituição do Fundo Social. 

755 Como vimos, em regra os riscos cambiais são alocados para o contratante particular nos contratos de O&G. 

Com o Fundo Social os riscos cambiais seriam, em grande medida, internalizados pela União. 

756 De se lembrar que, na ocorrência de danos ambientais, o contratado causador do dano é condenado a 

indenizar os prejuízos. Inobstante, o teto da multa aplicada pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 

Recursos Naturais Renováveis (doravante IBAMA) coetaneamente é da ordem de 50 milhões (esse teto foi, 

recentemente, aplicado a Chevron pelo IBAMA), o que, relativamente aos prejuízos provocados, é valor 

insignificante. Por outro lado, os corpos d’água são capazes, em grande medida, de autorregenerar-se 
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prospecção do petróleo deveria ser destinado à União. Relativamente ao primeiro 

entendimento, FREITAS admoesta-nos que a indenização aos Estados e Municípios 

produtores ou confrontantes deve depender do montante dos danos produzidos pela 

indústria de hidrocarbonetos: quanto maiores os danos, maior a indenização devida, quanto 

menor, menos essas localidades precisam receber para se compensarem dos prejuízos da 

IPGN. FREITAS apresenta em sua análise uma séria de tabelas que apontam que a 

distribuição dos royalties e participações especiais entre os anos de 2000 e 2007 concentra-

se nas localidades em que estão as jazidas dos minerais, in verbis: 

Cinco estados (RJ, RN, BA, ES e AM) recebem mais de 90% do que é 

distribuído a título de royalties, sendo que somente o Rio de Janeiro fez 

jus a 66% das receitas no período. Em relação às participações especiais a 

concentração territorial é ainda maior, com o Rio de Janeiro recebendo 

isoladamente 98% das receitas. Observe-se que as participações especiais 

são devidas somente para campos de alta produtividade. Por isso, se a 

exploração da camada do pré-sal prosperar, deverá ocorrer uma 

concentração ainda mais forte de receitas, uma vez que muitos campos 

produtores são confrontantes a municípios do Rio de Janeiro 757. 

 

 No âmbito dos Municípios, POSTALI concluiu que a renda do petróleo endereçada a 

essas localidades não serviu para o desenvolvimento da região, não levando ao crescimento 

do PIB per capita758. Ocasionou, inclusive, nesses municípios, menor taxa de crescimento, 

trazendo em certa medida a desindustrialização em nível local por força da natureza petro-

rentista adquirida por esses entes. Quanto à União, esta fez jus a 39% das receitas dos 

royalties e participações especiais que a Lei Nº 9.478/1997 vincula a ministérios 

específicos como o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério de Minas e Energia e 

o Ministério do Meio Ambiente. Inobstante a destinação dada pela lei, esses recursos não 

estão sendo endereçados para os ministérios, tendo antes contribuído para gerar o superávit 

primário. 

 Na sequência de sua análise, FREITAS apresenta os argumentos favoráveis à 

descentralização, mas relativiza-os um a um. Os argumentos apresentados em favor da 

                                                                                                                                                                                

naturalmente da poluição causada pela indústria do petróleo, ainda que, por óbvio, essa capacidade não seja 

infinita. 

757 Ut PAULO SPRINGER DE FREITAS. Rendas do Petróleo, Questão Federativa e Instituição de Fundo Soberano. 

Texto para Discussão 53. Brasília, Centro de Estudos da Consultoria do Senado Federal, fev. 2009, p. 16. 

758 Consoante FERNANDO ANTÔNIO SLAIBE POSTALI. Efeitos da Distribuição de royalties do petróleo sobre o 

crescimento dos municípios no Brasil. XXXV Encontro Nacional de Economia ANPEC - Associação de 
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descentralização e suas contestações seguem-se. Quanto ao argumento que afirma que se 

está a alienar um recurso público finito, FREITAS indica que sua extração não é senão uma 

troca entre ativos materiais por financeiros, mas que a propriedade das reservas petrolíferas 

é a União, não dos entes locais (Estados e Municípios). O segundo argumento, atinente aos 

impactos ambientais, é acatado por FREITAS. O autor, contudo, sustenta que o ideal é que 

eles fossem pagos apenas quando da ocorrência dos danos, embora admita que essa 

situação poderia engendrar uma proliferação de ações judiciais gerando insegurança 

jurídica, de modo que o pagamento antecipado decorrente apenas da possibilidade de haver 

dano é plenamente justificado, mas afirma que o ideal seria que o montante a ser pago 

fosse fixo e por volume de petróleo extraído. Relativiza ainda este argumento no caso de a 

extração realizar-se na plataforma continental, visto que nesses casos os danos para os 

Estados e Municípios tendem a ser negligenciáveis dependendo da distância do litoral em 

que as atividades de extração ocorrem.  

 Um terceiro argumento em favor da indenização de Estados e Municípios 

produtores e confrontantes seria o aumento da demanda por serviços públicos, pois uma 

maior população se deslocaria para essas regiões em busca de oportunidades no setor 

petrolífero. A este respeito, é oportuno trazer à colação a contradita de FREITAS, que 

apresentando duas razões, primus, que a população é atraída não para as regiões 

produtoras, mas para as localidades que desempenham atividades de apoio à exploração, 

portanto que a receita deveria ir para essas regiões e não para as localidades produtoras, e, 

secundus, que as atividades ligadas à exploração de petróleo tendem a aumentar a 

arrecadação, de modo que a maior demanda por serviços públicos poderia ser financiada 

pelos tributos gerados da circulação de renda nessas localidades.  

 Um quarto argumento em prol da descentralização das receitas auferidas da 

exploração de petróleo é a ocupação de espaço pelas atividades petrolíferas que poderiam 

ser utilizados no desenvolvimento de outras atividades econômicas. FREITAS lembra que no 

caso da exploração realizada na plataforma continental esse argumento é sem propósito, e 

mesmo nas áreas onshore dificilmente as atividades exploratórias de hidrocarbonetos 

provoquem congestionamento. Um quinto argumento, que uma maior distribuição de renda 

auferida das regiões produtoras lhe devam ser destinadas para evitar movimentos 

separatistas, não parece se aplicar ao caso brasileiro, segundo FREITAS.  

                                                                                                                                                                                

Centros de Pós-Graduação em Economia, Anais do XXXV Encontro Nacional de Economia ANPEC - 

Associação de Centros de Pós-Graduação em Economia, Recife, 2007. 
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 O último argumento favorável à distribuição de um maior montante dos royalties e 

participações especiais para as regiões produtoras seria o de prepará-las para quando a 

atividade petrolífera fosse encerrada nessas regiões, visto ser finito este recurso. FREITAS 

se contrapõe a esse argumento afirmando: (i) que a queda de produção não é repentina, 

mas paulatina, e que ademais, por ser culturalmente homogênea a emigração das 

populações dessas regiões para outras no país em busca de novas oportunidades não se 

caracteriza como prejuízo de grande monta; (ii) que a possibilidade de diversificação de 

sua economia é muito mais limitada nos Estados e Municípios que no nível federal, 

portanto, fazendo este jus a um maior montante da renda amealhada com a extração de 

hidrocarbonetos.  

 Toda essa argumentação e contra argumentação leva FREITAS a concluir que os 

argumentos em favor da descentralização dos recursos são bastante frágeis, salvo no caso 

do segundo argumento relativo à indenização dos Estados e Municípios produtores por 

danos ambientais. Quanto aos argumentos contrários à descentralização, FREITAS aponta 

três: (i) a menor capacidade de os entes subnacionais administrarem o caixa gerado com as 

receitas de petróleo, com consequente aumento nos gastos públicos desses entes; (ii) a 

geração de distorções na economia, já que os entes beneficiários podem oferecer condições 

mais vantajosas para outras empresas se instalarem em sua região759; (iii) a geração de 

desequilíbrios horizontais, aumentando as desigualdades regionais.  

 O segundo argumento é derrubado por FREITAS que afirma que a guerra fiscal não 

ocorre apenas nas áreas produtoras de petróleo, e, ademais, a competição entre jurisdições 

pode ser mesmo útil para derrubar a carga tributária do país760. Os dois outros argumentos, 

malgrado, são pontos bastante favoráveis à centralização fiscal, o primeiro porque indica 

que a União possui mecanismos mais efetivos para realizar controle de fluxo de caixa, e, 

ato contínuo, coordenar de forma mais eficiente as políticas fiscal e monetária; o terceiro 

                                                           

759 Ut supra dixit, não temos considerado a guerra fiscal um mal de per se, talvez mesmo se constituindo como 

um mecanismo ofertado aos estados e municípios mais pobres com o viso de reduzirem sua desigualdade 

relativamente aos estados e municípios mais ricos. Neste caso, contudo, tal mecanismo permitiria a geração 

de ainda maior distorção em favor dos entes federados ricos em detrimento dos mais pobres. 

760 A concepção de que o federalismo fiscal e a guerra fiscal dele decorrente simula um mecanismo de mercado 

no âmbito do setor público ao fazer com que os entes federados entrem em competição entre si para atrair 

investimentos e riquezas é bastante difundida na literatura norte-americana, particularmente no programa de 

pesquisa da public choice. A esse respeito, ver, verbi gratia, ALESSANDRA CASELLA, BRUNO FREY. 

Federalism and Clubs: Towards an economic theory of overlapping political jurisdictions. European 

Economic Review. Volume 36, Issues 2-3, April-1992, p. 639-646. 
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argumento porque um dos objetivos da República Federativa do Brasil é justamente 

minimizar as desigualdades regionais, de modo que uma distribuição das receitas do 

petróleo mais igualitária entre as regiões seria mais favorável ao cumprimento desse 

objetivo. 

 Com relação à exploração de recursos naturais, FREITAS apresenta três principais 

desafios ao governo: (i) flutuação das receitas em razão da volatilidade do preço desses 

recursos; (ii) o fato do petróleo ser um recurso finito; (iii) o grande aporte de recursos 

externos sobre a taxa de câmbio. Pelo primeiro, o desafio é controlar o fluxo de caixa do 

governo, que sofreria grande variação. Pelo segundo, o desafio é o país se preparar para 

quando o recurso se exaurir.  FREITAS comenta que esses dois desafios podem ser atacados 

por meio da instituição de fundos soberanos. O terceiro desafio seria evitar a doença 

holandesa, i.e., a desindustrialização decorrente da apreciação cambial resultado do aporte 

de receitas do petróleo. Inobstante, FREITAS argumenta que a apreciação cambial não é 

decorrência necessária das receitas com exportações de petróleo, e, ainda, que a 

desindustrialização não é um mal de per se, i.e., mesmo que prejudique a indústria nacional 

não significa decremento de bem-estar da população, posição esta que diverge daquela de 

BERCOVICI, conforme apresentamos adrede761.  

 Quanto aos fundos soberanos, FREITAS trabalha com dois tipos básicos: (i) fundos 

de estabilização; (ii) fundos de poupança. Vimos alhures que os primeiros são instrumentos 

fiscais para expandir ou contrair a economia aportando recursos na economia em 

momentos de crise e resgatando receita para o fundo nos momentos de expansão, 

realizando, pois, política anticíclica. Os fundos de poupança visam transformar um recurso 

não renovável em um recurso renovável garantindo renda para as gerações futuras, 

portanto, viabilizando a consecução do princípio da justiça intergeracional, consoante 

analisado alhures. Quanto aos fundos, a primeira questão levantada por FREITAS é que 

estes não propiciam a disciplina fiscal, antes, países com disciplina fiscal é que tendem a 

adotar tais fundos. Por conseguinte, verifica-se que a relação de causalidade é inversa 

àquela do senso comum. O argumento aventado por ele em favor da instituição de um 

fundo no Brasil que possa receber a renda do petróleo é político, não econômico: 

Apesar de não haver, do ponto de vista econômico, uma vantagem clara 

em se instituir um fundo (seja de poupança ou de estabilização), as 

                                                           

761 Ut GILBERTO BERCOVICI. GILBERTO BERCOVICI. Direito Econômico do Petróleo e dos Recursos Minerais. 

São Paulo, Quartier Latin do Brasil, 2011. 
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vantagens do ponto de vista da economia política são mais eficientes: a 

instituição de um fundo é uma forma de reduzir as pressões políticas por 

aumento dos gastos públicos, especialmente quando há aumento de 

receita. Ao se estabelecer regras relativamente automáticas de repasses 

para o fundo, reduz-se sensivelmente o custo da barganha política. Além 

disso, quando há regras claras de aplicação e saque de recursos, o fundo 

contribui para uma maior transparência das contas públicas 762. 

 

 Definido o tipo de fundo, a questão seguinte tratada por FREITAS refere-se a quais 

ativos devem compor cada tipo de fundo. Principia diferenciando os ativos que 

preferencialmente compõem um fundo de estabilização, in casu, ativos de curto prazo, 

baixo risco e de grande liquidez, e aqueles que compõem um fundo de poupança, aqui, 

ativos com retorno de longo prazo e de maior risco. Adverte-nos que aplicações do fundo 

de estabilização em ativos do setor privado nacional não são aconselháveis porque vão 

contra a proposta desse fundo que é justamente implementar políticas anticíclicas (ou seja, 

retirar recursos da economia quando ela está aquecida por força da entrada de recursos 

provenientes da renda do petróleo e injetar recursos quando os preços do petróleo caem 

gerando um encolhimento da economia). Segundo FREITAS: “a literatura recomenda que os 

ativos dos fundos deveriam ser, majoritariamente, constituídos de ativos externos” 763. 

 Além dessa advertência, o investimento em ativos externos tenderá a evitar, no 

curto e médio prazo ao menos, uma apreciação cambial proveniente das rendas do petróleo 

na economia nacional. Aplicando as rendas do petróleo no fundo no exterior procura o 

governo, pois, internalizar os riscos cambiais relativos a álea contratual, ou seja, custos 

relativos aos investimentos necessários para promover a exploração do petróleo e gás e 

firmados em moeda estrangeira. Consoante verificado adrede, no caso dos dois contratos, 

concessão e partilha, esses riscos tendem a recair sobre aquele que realiza as operações do 

segmento de E&P, em regra o contratante particular, podendo, contudo, no caso do 

contrato de partilha, ser dividido com o contratante público, no caso dele participar do 

risco da atividade.  

 Quanto à apreciação cambial pergunta-se FREITAS se ela é de todo ruim, i.e., se ela 

produz a desindustrialização nacional (doença holandesa) e se essa desindustrialização é 

um mal. Primeiro FREITAS comenta que a desindustrialização pode não ser um mal de per 

                                                           

762 Ut PAULO SPRINGER DE FREITAS. Rendas do Petróleo, Questão Federativa e Instituição de Fundo Soberano. 

Texto para Discussão 53. Brasília, Centro de Estudos da Consultoria do Senado Federal, fev. 2009, p. 42.  
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se se no agregado a sociedade angaria incremento de bem-estar, ainda que alguns setores 

da sociedade sejam prejudicados764. Para o autor, a relação entre a apreciação cambial e o 

decremento de bem-estar social é verdadeira apenas se consideradas outras hipóteses 

auxiliares, e.g., se o setor produtor não petrolífero possui mais capacidade de crescimento 

se o petrolífero. Inobstante, ut supra dixit, a indústria petrolífera – particularmente se 

houver respeito a condição de conteúdo local, se se adotar a estratégia da integração 

vertical tanto na indústria do petróleo quanto na cadeia produtiva como um todo –, 

demanda o desenvolvimento de tecnologias em diversas áreas, o que tenderá a aumentar a 

produtividade em diversos setores.  

 Em segundo lugar, o autor coloca a questão quanto a se os investimentos do fundo 

em educação e infraestrutura não levariam a uma apreciação cambial não querida e reitera 

que os ganhos auferidos desse investimento tenderão a se resvalar para toda a economia, 

mais do que compensando os prejuízos da apreciação cambial. Por derradeiro, o autor se 

pergunta se haveriam formas de se minimizar os prejuízos à indústria exportadora no caso 

da apreciação cambial e apresenta-nos uma série de ações que poderiam privilegiar o setor 

exportador mais do que a economia voltada para o consumo interno, e.g., investimentos em 

infraestrutura, subsídios para determinados setores produtivos exportadores, etc., 

amenizando os impactos da apreciação cambial sobre o setor exportador. 

 Em remate, FREITAS nos apresenta algumas de suas conclusões, mostrando-se 

favorável à instituição de um fundo com maior centralização da gestão fiscal dos recursos 

auferidos do setor de petróleo, em particular pelas seguintes razões a seguir elencadas: (i) a 

propriedade do petróleo atribuída à União pela CF88; (ii) que as indenizações por possíveis 

danos ambientais da IPGN aos entes subnacionais devem ser pagas, porém tendo como 

base para identificar o montante a ser pago a produção, e não o preço do petróleo, e, ainda, 

apenas quando as atividades da IPGN não se desenvolvam na plataforma continental, 

porque, neste caso, os danos são desconsideráveis; (iii) que o pagamento das 

                                                                                                                                                                                

763 Ibidem, p. 43.  

764 XAVIER JR. assevera que a política de conteúdo local pode evitar a doença holandesa, mas desde que alguns 

cuidados possam ser tomados, em especial, concentrando as políticas de conteúdo local nos setores intensivos 

em tecnologia e nos quais o Brasil apresente chances de obter competitividade internacional. De outro lado, 

se as políticas de conteúdo local se concentrarem em setores ineficientes, por certo levarão ao decremento do 

bem-estar da população (ut CARLOS EDUARDO RAMOS XAVIER JR. Políticas de Conteúdo Local no Setor 

Petrolífero: o caso brasileiro e a experiência internacional. Texto para Discussão, Instituto de Pesquisa 
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compensações para entes subnacionais por força do argumento da demanda maior por 

serviços públicos não se sustenta, pois nada indica que a população dos municípios que 

recebem royalties aumente em maior medida que o de outros municípios, e mesmo que 

isso ocorra, isso deve dinamizar a economia da região e aumentar a arrecadação que, por si 

só, poderia fazer frente ao aumento nos gastos públicos da localidade; (iv) que a 

diversificação da economia para evitar a dependência econômica do petróleo pode ser 

melhor implementada pela União que por Estados e Municípios; (v) que a pulverização dos 

recursos prejudica a adequação das políticas fiscal e monetária pela União; (vi) que os 

entes subnacionais não dispõem de instrumentos para lidar com a volatilidade dos preços 

do petróleo.  

 Por essas razões mostra-se favorável à compensação dos Estados e Municípios, 

particularmente para indenizar possíveis acidentes ambientais decorrentes da IPGN. 

Malgrado, essa indenização deve ser calculada com base na produtividade do campo. 

FREITAS, ainda, mostra-se favorável à instituição de um fundo que canalize as receitas 

auferidas da atividade petrolífera. No caso do Brasil, defende a adoção de um fundo de 

poupança, visto que o país já dispõe de mecanismos institucionais e econômicos afinados 

para implementar políticas anticíclicas.  

 Defende, ainda, a aplicação dos recursos do fundo prioritariamente em ativos do 

exterior para minimizar a apreciação cambial e que investimentos em educação e 

infraestrutura, além de plenamente justificados do ponto de vista das carências do país e da 

desigualdade social e regional, mesmo que possam provocar essa apreciação, os custos da 

apreciação cambial devem ser considerados relativamente aos ganhos que se pode auferir 

desses investimentos para a economia nacional, em particular se se direcionar os 

investimentos para os setores produtivos exportadores, antes que aquele de bens não 

comercializáveis, i.e., consumidos pelo mercado interno. 

 A análise realizada por FREITAS mostrou-se acurada e suas projeções se 

concretizaram com a Lei Nº 12.351/2010, através da instituição do Fundo Social, um fundo 

de poupança765, tipo de fundo sugerido por ele, e voltado para a aplicação de ativos 

                                                                                                                                                                                

Econômica Aplicada, Brasília: Rio de Janeiro, IPEA, 1990. Disponível em: 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/ td_1775.pdf. Acesso em: 10 jun. 2015). 

765 Nem todos concordam com essa caracterização. GIOVANI R. LOSS comenta que, pela Lei Nº 12.351/2010 não 

dá para saber ao certo a natureza do Fundo Social: 

 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/%20td_1775.pdf
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externos, internalizando, em alguma medida, riscos cambiais decorrentes da variação no 

preço do barril de petróleo no mercado internacional: 

Art. 50. A política de investimentos do FS tem por objetivo buscar a 

rentabilidade, a segurança e a liquidez de suas aplicações e assegurar sua 

sustentabilidade econômica e financeira para o cumprimento das 

finalidades definidas nos arts. 47 e 48. 

Parágrafo único. Os investimentos e aplicações do FS serão destinados 

preferencialmente a ativos no exterior, com a finalidade de mitigar a 

volatilidade de renda e de preços na economia nacional. 

 

 Ademais, os investimentos serão feitos prioritariamente nas áreas de educação e 

inovação, áreas estratégicas capazes de difundir seus ganhos para toda a economia, além de 

buscar pela redução da pobreza garantindo que a riqueza possa ser melhor distribuída para 

toda a população, em vez de levar a ganhos de apenas alguns, caso do modelo hodierno em 

que os royalties e participações especiais são distribuídos prioritariamente para as regiões 

produtoras (ut art. 47 da Lei Nº 12.351/2010). Promover investimentos em educação e 

inovação possibilita, ainda, a realização do princípio de justiça intergeracional, 

transformando um recurso natural finito, o hidrocarboneto, em recurso infinito, a educação 

e a inovação.  

 Ultimando, o legislador não descurou da minimização do impacto das flutuações de 

renda e preços na economia nacional, de modo que o fundo deverá funcionar como um 

mecanismo de controle e vazão das rendas do petróleo na economia nacional (e, ato 

contínuo, poderíamos dizer que o Fundo Social é, igualmente, um fundo de estabilização, 

não de poupança, contudo, apenas o retorno dos investimentos, e não o principal, é que 

será utilizado para financiar projetos que visem ao desenvolvimento social). A título de 

ilustração da mecânica de funcionamento do fundo, adotamos a metáfora do modelo 

hidráulico dos reservatórios de controle das cheias (denominados em sentido lato como 

                                                                                                                                                                                

Pela proposta do Governo, não se sabe se o Fundo Social será primordialmente 

um fundo de estabilização ou de poupança. Entre os objetivos do fundo, segundo 

o projeto de lei, estão, ao mesmo tempo: (i) oferecer fonte regular de recursos 

para o desenvolvimento social, na forma de projetos e programas nas áreas de 

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

tecnologia e da sustentabilidade ambiental; e (ii) mitigar as flutuações de renda e 

de preços na economia nacional, decorrentes das variações na renda gerada pelas 

atividades de produção e exploração de petróleo e de outros recursos não 

renováveis, que seriam características dos fundos de estabilização; e (iii) 

constituir poupança pública de longo prazo com base nas receitas auferidas pela 

União, o que seria característica de um fundo de poupança (ut GIOVANI R. LOSS. 

Dutch Disease e os Fundos Soberanos de Petróleo e Gás. In: ALEXANDRE 

SANTOS DE ARAGÃO (Coord.). Direito do Petróleo e de outras Fontes de Energia. 

Rio de Janeiro, Editora Lúmen Júris, 2011, p. 131). 
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piscinões) que retém água nos dias de grandes chuvas e permite controlar sua vazão 

gradualmente, evitando, assim, as inundações. Para tanto, em um reservatório de controle, 

basta que a estrutura de entrada seja maior do que a estrutura de saída, como mostrado a 

seguir: 

 

 

FIGURA 5 – ESTRUTURA DOS RESERVATÓRIOS DE CONTROLE DAS CHEIAS 

  A mesma mecânica dos reservatórios de controle das cheias pode ser aplicada ao 

Fundo Social, sua função é capturar as rendas auferidas do petróleo, em vez de despejá-las 

na economia, e dar a ela um escoamento contínuo, porém controlado, evitando a 

apreciação cambial, e por aí, a desindustrialização, e grandes flutuações na economia 

decorrentes da volatilidade dos preços do barril de petróleo. Urge ressaltar que esta política 

pode ser implementada apenas caso o Fundo seja instituído, e, para além do Fundo, se 

porção substantiva da renda auferida na IPGN seja centralizada na mão da União, em vez 

de pulverizada através da destinação específica para Estados e Municípios 

produtores/confrontantes.  

 FREITAS, em seu texto, esquivou-se da análise acerca da justiça ou injustiça da 

distribuição hodierna dos royalties e participações especiais, em particular a distribuição a 

alguns entes subnacionais em detrimento de outros766. Inobstante, uma série de autores têm 

procurado debater a candente questão acerca dessa distribuição das rendas petrolíferas767, 

                                                           

766 E o que é ainda pior, a Lei Nº 9.478/1997 é silente quanto ao destino dos investimentos a serem feitos com a 

renda do petróleo, dando um cheque em branco para que os entes subnacionais gastem esses recursos como 

bem queiram. 

767 A este respeito consultar, e.g., JOSÉ ROBERTO RODRIGUES AFONSO, SÉRGIO WULFF GOBETTI. Rendas do 

Petróleo no Brasil: alguns aspectos fiscais e federativos. Rio de Janeiro, Revista do BNDES, 15 (30), dez.-

2008, p. 231-269. 
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apontando para essa injustiça, inclusive, porque a CF de 1988 dispõe como sendo a União 

a proprietária dos recursos minerais energéticos, e, ainda que se advogue em favor da 

descentralização na distribuição da receita auferida desses recursos, essa distribuição 

deveria ser entre todos os entes da federação, não devendo ser destinada apenas para os 

Estados e Municípios produtores/confrontantes768. No que tange, pois, à contenda 

federativa relativa à distribuição dos government-takes, a despeito de pugnarmos pela 

distribuição mais equitativa prevista no art. 64 da Lei Nº 12.351/2010, sua solução 

permanece em suspenso, a depender  

 De toda sorte, no que tange ao segmento upstream do setor de petróleo e gás natural 

nas áreas offshore do pré-sal, a parcela destinada à União fica vinculada por lei ao Fundo 

Social. Quanto à mecânica de funcionamento do Fundo, para além da metáfora dos 

reservatórios de controle das cheias, um exemplo histórico ilustrativo dos benefícios que a 

instituição do Fundo pode auferir é a política de valorização do café, que abordaremos no 

apêndice III. 

 Diante de todo o exposto aqui relativo à destinação (alocação) e rateio 

(distribuição) dos recursos, registre-se, primus, que essas duas questões não podem ser 

tratadas de forma desvinculada; secundus, e em razão do item anterior, que diante do 

dilema centralização versus descentralização dos recursos, a centralização em favor de 

mantê-los sob as peias da União, a descentralização quer em prol ou dos estados e 

municípios produtores/confrontantes, quer rateada entre todos os estados e municípios do 

país, verificamos que a centralização desses recursos nas mãos da União (componente 

distributiva) possibilita uma destinação mais eficiente dos mesmos (componente alocativa). 

 Por óbvio que, em razão de nosso federalismo, parcela dos recursos auferidos pelo 

governo da IPGN será rateada entre estados e municípios. Quanto a esse ponto, 

defendemos não a distribuição concentrada entre estados e municípios 

produtores/confrontantes, mas a distribuição descentralizada entre todos os estados e 

municípios, por mor, primus, de não termos encontrado razões necessária e suficientes que 

justifiquem a concentração dos recursos apenas sobre os estados e municípios 

produtores/confrontantes, salvo, talvez, a eventualidade de danos ambientais quando a 

E&P ocorrer nos blocos das áreas onshore, secundus, de que as análises empreendidas 

                                                           

768 E isso para além da questão atinente à ineficiência dessa distribuição localizada desses recursos, questão esta 
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sobre a destinação dos recursos nessas áreas aponta para um uso não eficiente, em regra, 

gastos com pessoal, mas sem que isso se reverta em um aumento da oferta ou qualidade da 

mesma para a população769, 770. 

 Da pesquisa aqui empreendida, quanto ao maior montante dos recursos auferidos da 

exploração de hidrocarbonetos, defendemos, junto com vários autores da literatura 

analisada aqui, que este deve ser destinado à União, primus, por ser ela a proprietária do 

bem explorado, consoante art. 20, IX, da CF, secundus, por ter ela maior capacidade de 

equacionar os problemas trazidos aos países petro-rentistas, notadamente aqueles 

identificados dentro da maldição do petróleo771, para além, ut supra dixit, de dar uma 

destinação mais eficiente a esse recurso, promovendo a consecução do princípio da justiça 

intergeracional, no intuito de transformar um recurso não renovável em um recurso 

renovável. Dentro dessa perspectiva, faz todo sentido a proposta de promover maior 

centralização dos recursos através da instituição de um Fundo Social, como empreendeu o 

país a partir da Lei Nº 12.351/2010, relativamente à disposição existente na Lei Nº 

9.478/1997. 

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                

tratada por PAULO SPRINGER DE FREITAS. 

769 Consoante PAULO SPRINGER DE FREITAS. Rendas do Petróleo, Questão Federativa e Instituição de Fundo 

Soberano. Texto para Discussão 53. Brasília, Centro de Estudos da Consultoria do Senado Federal, fev. 2009.  

770 Ut, verbi gratia, CARLOS ROBERTO ALVES DE QUEIROZ, FERNANDO ANTÔNIO SLAIBE POSTALI. Royalties e 

arrecadação municipal: apontando ineficiências do sistema de divisão de rendas do petróleo no Brasil. Temas 

de Economia Aplicada, Informações FIPE, São Paulo, ago. 2010. 

771 Consoante MICHAEL ROSS. A maldição do petróleo. Porto Alegre, CDG, 2015.  
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CONCLUSÃO 

Aqui reapresentamos as variáveis exógenas, em especial o paradigma da segurança 

energética, no intuito de levantarmos a adequação da vigência simultânea dos dois marcos 

regulatórios para áreas fora e dentro do pré-sal, considerando os seguintes aspectos: 

propriedade dos hidrocarbonetos, riscos, possibilidade do novo marco propiciar e alavancar 

o desenvolvimento e a indústria nacional, dentre outras dimensões trabalhadas ao longo 

desta tese. 



374 

 

Conclusão 
 

ste trabalho adotou como propósito analisar e comparar os dois regimes 

jurídicos regulatórios presentes no ordenamento jurídico pátrio para o segmento 

de E&P do setor de hidrocarbonetos, ambos compatíveis (consoante 

entendimento do STF em diversas ADIs, em especial a ADI 3.273-9/DF) com os ditames 

constitucionais que os fundamentam, notadamente a partir do permissivo da EC Nº 9/1995, 

que passou a admitir a contratação de particulares para promover as atividades do 

segmento upstream772. Desta feita, o primeiro desses regimes passa a ser autorizado com a 

reforma promovida na Constituição pela EC Nº 9/1995, que flexibiliza o monopólio estatal 

no setor e cria um permissivo para que a União possa explorar indiretamente esse recurso 

natural finito através de contratos com a iniciativa privada. Esse primeiro regime jurídico 

regulatório para o setor tem o seu enquadre normativo disposto na Lei Nº 9.478/1997, 

desenhando o legislador, para a execução indireta dessas atividades, o contrato de 

concessão, portanto, em parceria com a iniciativa privada para a realização das atividades 

do segmento upstream. Esse normativo tem por intuito criar mercado, ou, mais 

apropriadamente, objetiva fomentar concorrência de mercado flexibilizando o monopólio 

estatal exercido pela PETROBRAS. 

 A mesma EC Nº 9/1995 que abriu ensanchas para que o Estado pudesse contratar 

com o particular as atividades a serem desempenhadas no segmento upstream da IPGN, 

possibilitou a entrada do segundo regime jurídico regulatório em nosso ordenamento 

jurídico. Esse segundo regime jurídico é trazido a lume em 2010 através da Lei Nº 

12.351/2010, Lei Nº 12.304/2010 e Lei Nº 12.276/2010, a primeira dessas leis desenhando 

e passando a admitir nova modalidade contratual, o contrato de partilha de produção. O 

advento desse segundo regime jurídico é oportunizado a partir da descoberta de petróleo 

nas áreas do pré-sal brasileiro, em águas ultra profundas de nossa plataforma continental, 

caracterizando-se essa região por apresentar baixo risco exploratório, e implicando, ipso 

facto, no aumento do poder de barganha por parte do Estado, que lança mão de novo marco 

regulatório com o propósito de auferir maior controle, pelo país, sobre suas reservas e 

sobre a exploração e produção dos hidrocarbonetos em território nacional. 

                                                           

772 Ut FERNANDO FACURY SCAFF. Royalties do Petróleo, Minério e Energia: aspectos constitucionais financeiros 

e tributários. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2014. 

E 



375 

 

 Consoante os diplomas legais norteadores desses marcos regulatórios, o primeiro 

regime jurídico tem sua normativa aplicada a todas as regiões fora do pré-sal brasileiro ou 

não consideradas estratégicas – leia-se regiões estratégicas aquelas dotadas de baixo risco 

exploratório, portanto, em que é factível a existência de jazidas de petróleo e gás natural 

comercialmente exploráveis –, ao passo que o segundo regime jurídico adotar-se-á para as 

áreas do pré-sal e outras estratégicas, todas elas regiões de baixo risco exploratório. Na 

análise aqui empreendida, propõe-se realizar a análise desses dois regimes a partir de três 

dimensões avaliadas em cada um deles, a saber: (i) o regime de direitos de propriedade 

sobre os hidrocarbonetos explorados, pelos setores público e privado; (ii) os modelos de 

contratos desenhados pelo legislador para cada um dos regimes, contrato de concessão e 

partilha de produção, considerando (ii’) os direitos para as partes, (ii’’) suas obrigações, e, 

ainda, (ii’’’) a alocação de risco entre as contratantes; e, por derradeiro, (iii) a destinação 

dos recursos auferidos da E&P do setor de hidrocarbonetos, considerando suas dimensões 

alocativa, in casu, a destinação dos recursos auferidos, a eficiência no uso desses recursos, 

etc., além da distributiva, e.g., o federalismo fiscal e os critérios de rateio.  

 Nessa pesquisa procuramos apresentar e defender algumas teses. A primeira e 

principal tese defendida neste trabalho milita em favor da mantença simultânea dos dois 

regimes jurídicos regulatórios para o segmento upstream do setor de hidrocarbonetos no 

país. Essa tese pugnada no presente trabalho tem sua originalidade decorrente do fato de 

que a literatura sobre o tema tende a condenar o duplo regime sob o viso da garantia da 

segurança jurídica. Procuramos afastar esse argumento não apenas promovendo uma 

crítica do princípio da segurança jurídica, indicando que não pode ser ele considerado um 

valor em si, mas antes, apenas como um valor instrumental para a consecução de outros 

objetivos, como eficiência e justiça social773, mas igualmente minuciando as razões 

favoráveis à mantença do duplo regime. Em particular, procuramos apontar que a 

adequabilidade desse posicionamento decorre de variáveis exógenas aos regimes jurídicos 

regulatórios que atingem o setor de hidrocarbonetos, em particular, a busca por segurança 

energética, um dos pilares da soberania, e que no Brasil é defendido como o objetivo se de 

angariar autossuficiência em petróleo e gás natural, e ipso facto, através da garantia do 

                                                           

773 A esse respeito, verifica-se não fazer sentido a mantença do status quo apenas por ser ele o status quo, mas 

somente se essa situação trouxer maior eficiência ou justiça social, por exemplo. Caso, diversamente, o status 

quo apenas estabilize uma situação de ineficiência ou desigualdade, parece-nos (e aqui concordariam conosco 

parcela dos juristas e toda a disciplina econômica) que a segurança jurídica não pode ser mantida como 

apenas como valor de per se. 
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acesso às fontes e a oferta contínua, no uso desse recurso para alavancar toda a cadeia 

produtiva do país através de planejamento e políticas industriais, bem como promover o 

desenvolvimento nacional. 

 Outra variável exógena arrolada e que justifica a mantença do duplo regime diz 

respeito à consideração da matriz energética do Brasil in toto, de sorte que as decisões 

tomadas no setor de hidrocarbonetos não poderão ser empreendidas sem que sejam 

consideradas as demais fontes que compõem à matriz energética do país, bem como a 

entrada de novas fontes, para além da tendência de se substituir fontes poluentes por 

outras, renováveis e ambientalmente sustentáveis. Ainda uma outra variável exógena a 

justificar a manutenção do duplo regime jurídico regulatório para a E&P da IPGN diz 

respeito à volatilidade do preço do petróleo no mercado internacional, de modo a fazer 

com que este bem por vezes se comporte como commodity, por vezes como recurso 

estratégico. Nossa justificativa tem, pois, implícita a ideia de que o direito não pode ser 

impermeável a variáveis exógenas, ao contexto político, social e econômico no qual se 

encontra inserido774. 

 Como subsídio e fundamento para nossa tese central em favor da mantença dos dois 

regimes jurídicos regulatórios, lançamos mão de instrumentos teóricos da análise 

econômica do direito que possibilita extrair consequências das leis, em particular: (i) o 

teorema da impossibilidade geral de ARROW, que ao demonstrar a irracionalidade de 

qualquer formato assumido por uma função de bem-estar social, indica a dificuldade de se 

definir teoricamente o interesse público775; (ii) o modelo espacial do voto de DOWNS, uma 

possibilidade de promover essa definição tanto teórica quanto empírica de interesse 

público dentro do enquadre democrático, para apontar que referido interesse esposa uma 

preferência do eleitorado por combinações bem calibradas de Estado e Mercado para 

equacionar problemas cooperativos, em detrimento de preferências extremadas por apenas 

uma ou outra dessas instituições para equacionar tais problemas (posições extremadas que, 

                                                           

774 Nesse sentido, encontramos total apoio na visão defendida pelo orientador desta tese, prof. GUSTAVO 

HENRIQUE JUSTINO DE OLIVEIRA, que sempre se mostrou aberto a esse tipo de análise.  

775 Ut KENNETH JOSEPH ARROW. Social Choice and Individual Values. New Haven and London, Yale University 

Press, 1963. 
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no espectro ideológico poderiam corresponder ao liberalismo, de um lado, e o socialismo, 

de outro)776.  

Diante desse enquadre teórico, sustentamos a tese segundo a qual os setores público 

e privado são complementares e combinações entre eles tendem a produzir soluções ótimas 

ou, ao menos second-best, relativamente a soluções que envolvam apenas uma dessas 

instituições, ou Estado, ou Mercado777, por evitarem tanto as ditas falhas de mercado 

(dentre as quais, a suboferta de bens públicos, a assimetria de informação e as 

externalidades) quanto as nomeadas pela literatura econômica falhas de governo – 

ineficiência na alocação de recursos e inchaço fiscal estatal778. Com base nesse enquadre, 

nosso pleito em favor da mantença simultânea dos dois marcos regulatórios decorre da 

necessidade de dotar o Estado de instrumentos legais capazes de fazer frente a essas 

variáveis, exógenas aos regimes jurídicos regulatórios, tornando tais instrumentos 

normativos mais flexíveis e adaptados a essas contingências, que operam (as contingências 

dessas variáveis exógenas) como metaregras para a seleção de um ou outro regime jurídico 

do segmento upstream do setor de hidrocarbonetos.  

Em termos mais amplos, o ordenamento jurídico pátrio deve manter condições para 

adaptar-se tanto à importância estratégica desse recurso na economia mundial, 

oportunizando-se na escalada de preços que vimos ocorrer tanto nas crises do petróleo na 

década de 70 quanto entre 2005 e 2012, quanto à possibilidade ou desse recurso vir a ser 

substituído por novas fontes, ou perder seu valor, ou ainda, ter sua importância relativizada 

em nossa matriz energética, dentre outras razões, levando este bem a se comportar como 

commodity antes que como recurso estratégico. Ainda com base nesse enquadre teórico, 

                                                           

776 Ut ANTHONY DOWNS. Uma Teoria Econômica da Democracia. São Paulo, Editora da Universidade de São 

Paulo, 1999. 

777 Acreditamos que esta tese, em alguma medida, está por trás da concepção de Estado Desenvolvimentista da 

CEPAL, embora em nossa abordagem não necessariamente o Estado deva ser forte. Nas palavras de 

BERCOVICI, in verbis: 

O sistema econômico propugnado pela CEPAL era o de uma economia 

capitalista de mercado com a presença de um Estado intervencionista forte. 

Afinal, o mercado não pode ser o condutor do desenvolvimento. É incorreto, 

contudo, atribuir ao mercado a responsabilidade pelas falhas do sistema 

econômico, pois ele é expressão destas mesmas falhas (ut GILBERTO BERCOVICI. 

O Estado Desenvolvimentista e seus Impasses: uma análise do caso brasileiro. 

Boletim de Ciências Económicas, v. 47, 2005, p. 158). 

778 Consoante CAROLINA LEISTER. Economia Constitucional e Public Choice: a tendência estatal à expansão 

fiscal e seus limites institucionais. Economic Analysis of Law Review, v. 1 (1), 2010, p. 112-123. 
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endossamos igualmente a tese do publicista CAIO TÁCITO que pugna pela subsistência de 

uma tendência pendular no direito público brasileiro entre Estado e Mercado como agentes 

centrais na ordem econômica nacional, de modo que, por vezes, e a depender do setor e das 

condições históricas e sociais, são ótimas certas combinações com maior presença do 

Estado, por vezes são melhores as combinações com maior presença do Mercado. A partir 

deste seu argumento, podemos defender, outrossim, nossa tese adrede referida segundo a 

qual não existe uma única combinação ótima entre Estado e Mercado para cada setor, mas 

subsistem múltiplos equilíbrios que poderão ser mais eficientes em razão de variáveis 

exógenas aos regimes jurídicos regulatórios, condicionando-os.  

Adicionamos a esta sua tese: (i) a ideia de que o pêndulo tende a cada vez menos 

oscilar, mantendo-se próximo ao centro, mas promovendo combinações variadas entre 

Estado e Mercado para resolver problemas cooperativos, o que, na prática implica em 

manter soluções cooperativas cada vez mais estáveis, em vez de rupturas revolucionárias; 

além da (ii) ideia de que cada setor econômico (e problemas cooperativos diversos) pode 

requerer combinações variadas entre Estado e Mercado para solucionar problemas, de 

modo que acreditamos apropriada e defensável a abordagem da teoria do desenho de 

mecanismos aplicada à regulação de mercado. No segmento estudado do setor de IPGN, 

essas combinações se refletem na possibilidade de mantença dos dois regimes jurídicos 

regulatórios analisados, cada qual promovendo uma particular combinação entre Estado e 

Mercado, ora enfatizando uma, ora outra dessas instituições, adotado cada um deles, ut 

supra dixit, em regiões exploratórias diversas, sejam elas de baixo ou alto risco 

exploratório779. 

Ainda, no intuito de embasar nossa tese central acerca da mantença dos dois 

regimes jurídicos regulatórios para o segmento de E&P no setor de hidrocarbonetos 

construímos uma abordagem metodológica passível de promover uma representação mais 

funcional das modalidades contratuais ínsitas a esses regimes. Nessa abordagem 

metodológica, representamos as modalidades contratuais em um espaço unidimensional 

que avalia o risco exploratório imbuído em cada um dos contratos adotados no segmento 

upstream da IPGN. Em primeiro lugar, de se lembrar que os riscos exploratórios são 

aqueles relacionados à possibilidade de se existir ou não petróleo em uma determinada 

                                                           

779 Ut GUILHERME DA CUNHA SILVEIRA. O Government Take: Análise Econômica Comparativa entre o Regime 

de Concessão e o Regime de Partilha de Produção no Brasil. Opus citatum, mar. 2013, p. 08. 
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região, constituindo-se esse no principal risco envolvido no segmento de E&P. Nesse 

sentido, é cediço na literatura afim que quando o risco exploratório é próximo de zero, o 

Estado tende a adotar o contrato de prestação de serviços, em que a empresa é contratada 

pelo Estado para realizar as atividades de E&P, mas é remunerada em pecúnia pelo serviço 

prestado, posto não ser imputado à prestadora os riscos exploratórios, restando para o 

Estado, em contrapartida, tanto os riscos quanto sua contrapartida, a propriedade integral 

sobre os hidrocarbonetos explorados (se encontrados).  

Em contrapartida, quando são altos os riscos exploratórios, utiliza-se o contrato de 

concessão, onde esses riscos são distribuídos maiormente sobre a concessionária privada, 

mas atribui-se a ela, como contrapartida e forma de incentivo, a propriedade total sobre os 

hidrocarbonetos. Como meio termo entre essas duas modalidades contratuais, localizamos 

no centro desse espaço unidimensional, o contrato de partilha de produção, que se constitui 

em uma combinação convexa entre risco e propriedade relativamente aos dois primeiros 

contratos, serviços e concessão. Comumente os contratos de partilha de produção são 

adotados nas regiões de baixo risco exploratório, sendo considerado o baixo risco como 

incentivo para a iniciativa privada, não havendo necessidade de conceder-lhe a propriedade 

integral sobre os hidrocarbonetos. Cada uma dessas soluções representa uma combinação 

entre Estado e Mercado, o contrato de serviço dando maior peso para o Estado, que 

mantém total controle sobre suas reservas, o contrato de concessão maior ênfase sobre o 

setor privado, que adquire a propriedade integral dos hidrocarbonetos explorados, e, por 

derradeiro, o contrato de partilha, um arranjo fifth-fifth, em que o Estado adquire maior 

controle sobre suas fontes, mas divide os riscos das atividades com a iniciativa privada, 

partilhando igualmente seus frutos com ela.  

Ainda no interior desse enquadre metodológico por nós construído, endossamos a 

tese buchaniana segundo a qual regimes de propriedade são ínsitos às modalidades 

contratuais supramencionadas, ou ainda, que os modelos contratuais previstos para o 

segmento upstream da IPGN, concessão, partilha de produção, assim como o contrato de 

prestação de serviços, incorporam e determinam um específico regime de propriedade para 

o petróleo explorado780. Ainda noutros termos, significa afirmar que o contrato 

endogeneiza um regime de propriedade particular para os hidrocarbonetos, uma vez 
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explorados. Com base nessa abordagem metodológica, as modalidades contratuais 

concessão, prestação de serviços e partilha de produção podem ser caracterizadas como 

formas diversas de se calibrar o tradeoff risco e propriedade, não havendo razão para 

considera-las espécimes contratuais diversas e estanques, procurando, assim, empreender a 

uma análise mais funcional das mesmas, considerando risco e propriedade parâmetros 

comuns a essas diferentes modalidades contratuais, de modo a interpretá-las sob 

parâmetros comuns, em vez de focar sobre suas distinções jurídicas781. Ainda dentro desse 

enquadre, advogamos a tese de que esses contratos não são senão combinações convexas 

entre propriedade e risco. E, ainda, defendemos a tese de que o contrato de partilha, por se 

constituir no meio termo entre os contratos puros de concessão e serviços, localizados nos 

extremos desse espaço unidimensional, dispõe de maior flexibilidade, permitindo, ipso 

facto, maior eficiência no calibramento do tradeoff entre risco e propriedade. 

A partir dessa abordagem metodológica, temos defendido aqui a necessidade de o 

Estado não se manter adstrito a uma única modalidade contratual para o segmento 

upstream do setor de hidrocarbonetos, mercado tão amplamente atingido por uma vasta 

gama de variáveis exógenas. Ora, ao particular é disponibilizada uma miríade de contratos 

para garantir a consecução de seu interesse privado; na contramão, as modalidades 

contratuais autorizadas ao Estado são aquelas parcas espécies previstas em lei. Inobstante, 

as atividades exercidas pelo Estado são de muito maior amplitude que aquelas 

desempenhadas pelo setor privado (por certo não em todos os países, mas seguramente no 

Brasil), de sorte que deveria dispor ele de idêntico instrumental para melhor garantir a 

consecução do interesse público. Constituindo-se, inobstante, as modalidades de contratos 

aquelas previstas em lei, o cabedal de meios para auferir o interesse público se mostra 

pouco flexível e adaptável às variáveis exógenas. Se não é possível ao poder público dispor 

livremente, como fazem os particulares, com o intuito de obter maior eficiência na sua 

atuação, urge criar um quadro legislativo que possibilite disponibilizar um portfólio mais 

amplo de contratos da administração, os quais o poder público possa lançar mão para 

garantir, da melhor forma possível, a consecução do interesse público. Essa é a proposta 

outrora defendida aqui, e que, para o segmento da E&P do setor de hidrocarbonetos 

                                                                                                                                                                                

780 Verificamos que esse posicionamento é, igualmente, endossado pelo Ministro JOAQUIM BARBOSA, ainda que 

ele o aplique apenas ao contrato de concessão (ut ADI Nº 3.273-9/DF, voto do Ministro JOAQUIM BARBOSA, 

p. 357). 
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significa a defesa da tese acerca da mantença dos dois regimes jurídicos regulatórios, e 

seus correlatos contratos (e quiçá, a disponibilização de novas modalidades contratuais). 

Ut supra dixit, nosso posicionamento está implícito e encontra respaldo, 

igualmente, no voto majoritário adotado pelo STF na ADI Nº 3.273-9/DF, que passou a 

admitir, após a EC Nº 9/1995, a possibilidade de o legislativo poder desenhar uma miríade 

de contratos para as atividades do segmento upstream da IPGN, até então sob monopólio 

estatal e exercido pela PETROBRAS782. Nesse particular, consoante o comportamento 

volátil do preço do barril de petróleo no mercado mundial, recurso que ora se comporta 

como estratégico, ora como commodity, faz-se necessário o Estado dispor de um portfólio 

de contratos para o segmento upstream da IPGN, os quais poderá lançar mão, de forma 

estratégica, para fazer frente às variáveis exógenas que determinam o mercado de 

hidrocarbonetos, compatibilizando incentivos (aqui propriedade sobre os hidrocarbonetos 

explorados) através de um tradeoff que possibilite calibrar ou equilibrar riscos versus 

propriedade para cada modalidade contratual. A perspectiva de compatibilização de 

incentivos, ut supra dixit, é advogada justamente na teoria do desenho de mecanismos 

regulatórios adotada nesse trabalho.  

Defendemos aqui, então, como corolário do teorema do median voter de DOWNS – 

segundo o qual alternativas localizadas no centro do espectro ideológico tendem a ser 

preferidas pela sociedade que alternativas extremas –, que a preferência do median voter, 

que sustentamos ser uma representação do interesse público, pende em favor de 

combinações Estado-Mercado, antes que soluções puramente estatais ou puramente 

privatistas, ainda que o peso de cada uma dessas instituições possa variar nessa miríade de 

combinações, podendo esses arranjos institucionais Estado-Mercado solucionar, ou, ao 

menos, minimizar, falhas ínsitas ao mercado, e, igualmente, falhas estatais ou de governo, 

e, ainda, solucionar, com maior ajuste e adaptatividade, problemas específicos de um dado 

setor. Por nossas palavras, essa tese, a qual nos escoramos, significa que inexiste uma 

única combinação ótima Estado-Mercado, mas que o arranjo ótimo depende dos objetivos 

                                                                                                                                                                                

781 Consoante. PETER CAMERON. The Structure of Petroleum Agreements. In: THOMAS W. WAELDE; NICKY 

BEREDJICK. Petroleum Investment Policies. Londres, Graham & Trotman, 1988. 

782 Consoante voto divergente do Ministro EROS ROBERTO GRAU, seguido pela maioria dos ministros do STF na 

ADI Nº 3.273-9/DF e também, consoante análise empreendida por SCAFF (ut FERNANDO FACURY SCAFF. 

Royalties do Petróleo, Minério e Energia: aspectos constitucionais financeiros e tributários. São Paulo, 

Editora Revista dos Tribunais, 2014).  
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que se pretende auferir. Ut supra dixit, cada uma das modalidades contratuais do segmento 

upstream representa uma combinação particular Estado–Mercado, e, igualmente, uma 

combinação específica entre risco e propriedade. Assim, defendemos aqui que a depender 

das influências que as variáveis exógenas impõem ao setor de hidrocarbonetos, um 

mecanismo específico e mais adequado pode ser desenhado para aquele mercado conforme 

os objetivos que se pretenda auferir. Com base nesse arrazoado, já bem minuciado ao 

longo desse trabalho, militamos tanto em favor da disponibilização, para o poder público, 

de um portfólio de contratos para o segmento upstream do setor de hidrocarbonetos, 

quanto da possibilidade de o Estado lançar mão do desenho de instrumentos regulatórios 

diversos para o cumprimento de suas metas.  

Ainda nesse sentido, e consoante afirmado adrede, pugnamos a tese de que 

referidos contratos são, para além de arranjos Estado-Mercado, também combinações entre 

propriedade e risco. No âmbito das possíveis combinações propriedade-risco, temos 

defendido nessa tese que os contratos de concessão e serviços se caracterizam como 

contratos puros, onde a propriedade (e o risco) ou é imputada ao setor público, ou, 

diversamente, ao setor privado. Nessa perspectiva, defendemos que o contrato de partilha, 

por se constituir em um meio termo entre os contratos puros de concessão e serviços, 

caracteriza-se por ser uma combinação convexa de propriedade e risco, e, por esta razão, 

dispõe de maior flexibilidade que os demais, admitindo um calibramento mais refinado do 

tradeoff entre risco e propriedade. Essa análise coaduna-se com aquela empreendida pela 

Análise Econômica do Direito e pela Economia dos Contratos783, cujo bojo nos permite 

defender a ideia de que os contratos de partilha se caracterizam como contratos complexos 

relativamente aos contratos mais simples da concessão ou serviço. Consoante essas 

abordagens, contratos complexos implicam em uma maior eficiência, posto que maior é 

sua adaptabilidade na consecução de seu objeto. Como vimos, no contrato de partilha 

subsistem uma série de termos que requerem minucioso detalhamento, tais como custo em 

óleo, excedente em óleo, etc., e cuja indefinição têm sido objeto de críticas na literatura. 

Malgrado, consoante a literatura da Análise Econômica do Direito e da Economia dos 

Contratos, a maior complexidade do contrato de partilha torna-o uma modalidade 

contratual de sintonia mais fina relativamente aquela dos contratos de concessão e serviço, 

portanto, mais afeito às contingências encontradas, e, pelo exposto, mais eficiente. 

                                                           

783 Ut KAREN EGGLESTON, et. alia. The design and interpretation of contracts: why complexity matters. 

Northwestern University Law Review. Vol. 95, nº 01, 2000. 
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 Por conseguinte, em razão das variáveis exógenas incidentes sobre o segmento 

upstream do setor de hidrocarbonetos, em particular (i) a busca por segurança energética, 

garantindo o acesso às fontes e a continuidade da oferta de hidrocarbonetos no intuito de 

promover a integração da cadeia produtiva, e, ipso facto, o desenvolvimento do país, (ii) 

além do fato de que a matriz energética deve ser considerada in toto, quer dizer, que as 

decisões traçadas no setor de hidrocarbonetos devem ser tomadas considerando todo nosso 

portfólio de energia, de modo que alterações em uma das fontes energéticas dessa matriz 

produzem repercussões sobre suas demais fontes, e, ainda, (iii) da volatilidade dos preços 

dos hidrocarbonetos no mercado mundial, ora se comportando como commodity, ora como 

recurso estratégico, por todas essas razões, como pretendemos demonstrar ao longo desse 

texto, justifica-se nossa tese central pela mantença simultânea de dois regimes jurídicos 

regulatórios para o segmento upstream do setor de hidrocarbonetos, além da tese 

subsidiária, que advoga pela necessidade de construção de um portfólio de contratos, os 

quais o Estado pode lançar mão para fazer frente às condições (variáveis exógenas) 

encontradas por ele no mercado mundial de hidrocarbonetos. 
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GLOSSÁRIO784 
 

Áreas consideradas estratégicas – áreas definidas pela ANP como de baixo risco 

exploratório, i.e., com alta probabilidade de descoberta de petróleo e gás natural e em 

quantidades que viabilizam sua comercialização. 

Bem Privado (sentido econômico) – bens rivais e excludentes, quer dizer, bens cujo 

consumo por um indivíduo impede o consumo por outro indivíduo (rivais) e que permitem 

a exclusão de pessoas de seu consumo. E.g., a propriedade privada que permite ao 

proprietário opor seu direito contra todos (erga omnes). 

Bem Privado (sentido jurídico) – bens que pertencem aos particulares. 

Bem Público (sentido econômico) – bens não-rivais, i.e., bens cujo consumo por um 

indivíduo não reduz (ou não rivaliza com) o consumo por outro indivíduo, e não-

excludentes, ou seja, bens que não possuem mecanismos que possam permitir a exclusão 

de alguém da sociedade de consumi-los. Bens públicos em sentido econômico se opõem a 

bens privados, também em sentido econômico. 

Bem Público (sentido jurídico) – bens pertencentes ao Estado. Podem ser afetados ou não 

afetados a uma prestação de serviço público. 

Bônus de Assinatura - o valor a ser pago pelo particular vencedor do leilão no momento 

da celebração do contrato, devendo ser feito em parcela única. Consoante SILVEIRA, in 

verbis: “O valor do bônus de assinatura pode ser escolhido na planilha, e deve ser coerente 

com o tamanho e atratividade do campo. Sua escolha depende das variáveis, volume de 

óleo recuperável, tipo de óleo e bacia” 785. 

Como vimos, podem ser incluídos como custos de operação e é pago independentemente 

de haver descoberta de petróleo e gás natural no bloco leiloado, portanto, não tem qualquer 

                                                           

784  O presente glossário apresenta alguns dos termos mais comumentes utilizados nessa pesquisa e suas 

definições foram elaboradas pela autora com base na literatura da área. Um glossário bastante completo 

contendo os termos utilizados no setor de hidrocarbonetos está Disponível em: http://www.anp.gov.br/ 

?pg=71630&m=programa%20explorat%F3rio%20m%EDnimo&t1=&t2=programa%20explorat%F3rio%20

m%EDnimo&t3=&t4=&ar=0&ps=1&1472508612160. Acesso em: 29 ago. 2016. 

785 Ut GUILHERME DA CUNHA SILVEIRA. O Government Take: Análise Econômica Comparativa entre o Regime 

de Concessão e o Regime de Partilha de Produção no Brasil. Projeto de Graduação, Escola Politécnica, Rio 

de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, mar. 2013, p. 08. 

http://www.anp.gov.br/%20?pg=71630&m=programa%20explorat%F3rio%20m%EDnimo&t1=&t2=programa%20explorat%F3rio%20m%EDnimo&t3=&t4=&ar=0&ps=1&1472508612160
http://www.anp.gov.br/%20?pg=71630&m=programa%20explorat%F3rio%20m%EDnimo&t1=&t2=programa%20explorat%F3rio%20m%EDnimo&t3=&t4=&ar=0&ps=1&1472508612160
http://www.anp.gov.br/%20?pg=71630&m=programa%20explorat%F3rio%20m%EDnimo&t1=&t2=programa%20explorat%F3rio%20m%EDnimo&t3=&t4=&ar=0&ps=1&1472508612160
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relação com a produção Segundo BASTOS E SENA seu valor guarda relação com o número 

de blocos licitados e sua caracterização geológica (consoante RICARDO FAGUNDES BASTOS, 

RICHARD ALMEIDA DE SENA. Uma Análise Comparativa entre os Modelos de Concessão e 

de Partilha do Setor Petrolífero, cit., 2010, p. 27). Parte de seu valor é destinado a ANP e o 

restante é endereçado ao Tesouro Nacional. Segundo o Decreto Nº 2.705/1998, in verbis: 

Art. 9º O bônus de assinatura, previsto no inciso I do art. 45 da Lei Nº 

9.478, de 1997, corresponderá ao montante ofertado pelo licitante 

vencedor na proposta para obtenção da concessão de petróleo ou gás 

natural, não podendo ser inferior ao valor mínimo fixado pela ANP no 

edital da licitação. 

Blue-ships – nome que se refere aos insumos estratégicos como combustíveis, energia e 

comunicações. 

Caso Fortuito – fatos cuja ocorrência se deve à natureza, e.g., a ocorrência de um tsunami, 

e que impedem o contratado de cumprir com sua obrigação. 

Ciclicidade – indecidibilidade ou instabilidade de uma regra de decisão coletiva, de modo 

que não permite gerar uma decisão conclusiva por um único ponto de ótimo. Pode ser 

interpretada como a violação do axioma da transitividade (paradoxo do voto). 

Cláusulas de Equilíbrio Econômico-Financeiro – cláusulas propriamente contratuais do 

contrato administrativo que garantem ao particular manter o equilíbrio econômico-

financeiro do contrato ainda quando este for modificado unilateralmente pela 

Administração Pública por força das cláusulas de exorbitância.  

Cláusulas de Exorbitância ou Exorbitantes – permitem cambiar unilateralmente o 

contrato administrativo pela Administração Pública, i.e., independente da vontade do 

contratado particular.  

Commodities – “um bem primário” segundo definição do Dictionary of Economics (ut 

GRAHAM BANNOCK, R.E. BAXTER E EVAN DAVIS. Dictionary of Economics. Penguim 

Books, 1992, p. 75, verbete commodity). Ou seja, trata-se do produto in natura, com pouco 

valor agregado, homogêneo ou fungível. Em seu sentido jurídico commodity pode ser 

definida como mercadoria negociada em mercados futuros, visto que o lucro amealhado 

nesses contratos envolvendo commodities se caracteriza como a diferença entre o preço 

contratado e seu valor quando futuramente resgatado. Pertinente ressaltar, outrossim, que 

nesses contratos são trocados direitos sobre mercadorias entregues no futuro. BMF – 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104066/lei-9478-97
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104066/lei-9478-97
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104066/lei-9478-97
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Bovespa. No Investidor – Dicionário de Finanças da Bolsa de Mercadorias e Futuro – 

Bovespa, mercado futuro pode ser definido como:  

Segmento de mercado que compreende as operações de compra e venda 

realizadas em pregão, de contratos autorizados pela bolsa de futuros, 

para liquidação em data futura pré-fixada. Nele são realizadas operações 

envolvendo lotes padronizados de commodities ou ativos financeiros. Os 

participantes realizam operações com cotações futuras destes ativos 

como hedges, arbitradores ou especuladores786. 

Comportamento de Rent-Seeking – tendência dos grupos de pressão ou regulados 

capturarem as agências reguladoras em favor da satisfação de interesses privados em 

detrimento do interesse público. 

Comportamento de Gold Plating – ver gold plating. 

Condição de Pico Único – se as alternativas podem ser representadas em um espaço 

unidimensional e se pode ser assumido que os indivíduos preferem as alternativas mais 

próximas de sua primeira opção do que as mais distantes dessa, então a preferência 

coletiva é de pico único, i.e., é possível determinar um único ponto de ótimo/ equilíbrio. 

(Ou seja, é assumido existir uma alternativa dominante.) 

Contrato – seguimos a lição de HELY LOPES MEIRELLES, para quem, in verbis:  

[...] acordo de vontades, firmado livremente pelas partes, para criar 

obrigações e direitos recíprocos [...] um negócio jurídico bilateral e 

comutativo, i.e., realizado entre pelo menos duas pessoas que se obrigam 

a prestações mútuas e equivalentes em encargos e vantagens 787. 

Contrato Administrativo – contratos em que estão presentes cláusulas de exorbitância 

que prerrogam à Administração Pública o direito de modificar unilateralmente o contrato 

tornando-os dinâmicos ou mutáveis, e indeterminados quando celebrados. 

Contrato de Concessão - contratos administrativos que pertencem à espécie contratos de 

delegação, i.e., contratos administrativos nos quais a Administração Pública transfere para 

um particular uma obrigação de operar uma utilidade pública a ser explorada por ele, 

particular, em nome próprio, mas fazendo-se por vezes da Administração Pública. Nesses 

                                                           

786 Encontrado na página: http://www.enfin.com.br/popup.asp?verbete=mercado%20futuro. Acesso em: 30 ago. 

2016. 

javascript:getVerbForNAME('contrato%20futuro');
javascript:getVerbForNAME('cotação');
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javascript:getVerbForNAME('arbitragem');
javascript:getVerbForNAME('especulador');
http://www.enfin.com.br/popup.asp?verbete=mercado%20futuro
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contratos, em regra, o objeto contratual não tem seus lindes rigorosamente estreitados pelo 

ente público. Este, em vez disso, desenha metas de desempenho ou objetivos a serem 

alcançados com o particular contratado por meio do contrato.  

Ainda, nesses contratos a Administração tende a transferir ao particular a responsabilidade 

na elaboração detalhada do projeto, e, por aí, dar ao particular a responsabilidade de cingir, 

ele particular, os lindes do objeto a ser executado. A natureza deste contrato não se 

caracteriza por ser propriamente comutativo, do ut des, visto que, por meio dele, não se 

instaura o sinalagma direto entre as partes, antes, obrigações que também se espraiam 

como direitos de terceiros.  

Desta forma, trata-se de um contrato multilateral. Desta forma, trata-se de uma assunção de 

riscos mais robusta ao particular. A duração dessa espécie de contrato me econômico 

financeiro, este não é tão rigoroso e garantista quanto em outras espécies de contratos 

administrativos, pois, nessa espécie de contrato, é muito comum que o particular 

contratante assuma parte dos riscos da atividade objeto do contrato. 

Contrato de Partilha de Produção – contrato em que os hidrocarbonetos extraídos da 

jazida são de propriedade compartilhada entre o contratante público e o particular. 

Inobstante, a parcela dos hidrocarbonetos produzidos a ser repartida é aquela denominada 

excedente em óleo, e é direito de a União auferir desse excedente em óleo um percentual 

mínimo. 

Curva de Hubbert – trata-se da curva que representa a taxa de produção do petróleo, 

tendo o formato de uma curva senoidal, onde há um início de produção ascendente, depois 

um platô quando a produção atinge seu ápice, para, em seguida, ir declinando.  

Custo em Óleo (cost oil) – recuperação, por meio do pagamento in natura (com petróleo e 

gás natural) dos custos exploratórios incorridos pela contratada. Reza a Lei Nº 

12.351/2010, in verbis: 

Art. 2º (omissis) 

II - custo em óleo: parcela da produção de petróleo, de gás natural e de 

outros hidrocarbonetos fluidos, exigível unicamente em caso de 

descoberta comercial, correspondente aos custos e aos investimentos 

realizados pelo contratado na execução das atividades de exploração, 

                                                                                                                                                                                

787 Consoante HELY LOPES MEIRELLES. Licitações e Contratos Administrativos. 10 Ed. atual. São Paulo, Revista 

dos Tribunais, 1987, p. 149. 
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avaliação, desenvolvimento, produção e desativação das instalações, 

sujeita a limites, prazos e condições estabelecidos em contrato; 

Descommoditização – no sentido que utilizamos nesse trabalho, diz respeito a tentativa de 

levar a produção nacional a produzir e exportar não apenas commodities, mas bens de 

maior valor agregado. 

Deshomogeneização – o significado adotado aqui para esse termo diz respeito à 

diferenciação de bens e serviços, concedendo ao produtor poder de mercado. 

Doença Holandesa (dutch disease) – desindustrialização da economia de um país 

decorrente da valorização cambial de sua moeda por força das rendas auferidas de 

commodities valorizadas como o petróleo e, por aí, do aumento do preço dos bens 

produzidos pela indústria nacional que não consegue competir com concorrentes 

estrangeiros. 

Downstream – atividade de distribuição dos derivados de petróleo e gás. 

Economia Política – ciência econômica que inclui, dentre suas variáveis (e como variáveis 

independentes), variáveis não econômicas, em particular variáveis normativas como as 

instituições e a propriedade privada. 

Economics – ciência econômica pura que purga a ciência econômica de quaisquer 

variáveis não econômicas (daí decorrendo sua pureza), incluindo-se aí as instituições 

sociais e os valores por elas encampados.  

Estado-Produtor – Estado em suas funções de produtor de bens e serviços públicos e 

sociais implementando direitos sociais, além de interventor direito no domínio econômico 

por meio de empresas públicas. 

Estado Regulador – Estado em sua função de interventor indireto no domínio econômico 

através da construção de quadros normativos dentro dos quais o setor privado deve operar. 

Ética da Convicção (concepção de WEBER) – ver ética privada em MAQUIAVEL. 

Ética Pública (concepção de MAQUIAVEL) – ética consequencialista, i.e., que considera 

as consequências para toda a sociedade dos cursos de ação coletiva a serem tomados. Tipo 

de ética consequencialista. 
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Ética Privada (concepção de MAQUIAVEL) – ética deontológica que pauta as ações 

individuais apenas com base em princípios. Tipo de Ética principiológica, fundacionista ou 

deontológica. 

Ética da Responsabilidade (concepção de WEBER) – ver ética pública em Maquiavel. 

Excedente em Óleo (profit oil) – excedente em óleo descontados: (i) o custo em óleo; (ii) 

o valor dos royalties. Segundo a Lei Nº 12.351/2010: 

Art. 2º (omissis) 

III - excedente em óleo: parcela da produção de petróleo, de gás natural e 

de outros hidrocarbonetos fluidos a ser repartida entre a União e o 

contratado, segundo critérios definidos em contrato, resultante da 

diferença entre o volume total da produção e as parcelas relativas ao 

custo em óleo, aos royalties devidos e, quando exigível, à participação de 

que trata o art. 43; 

Externalidade (concepção de JAMES BUCHANAN) – consequências negativas das ações 

que se estendem sobre terceiros para além do agente da ação. 

Externalidade (concepção econômica estrita) – diferença entre o custo social da 

produção de um bem e seu custo para o consumidor, ou, por outras palavras, custo social 

não precificado no valor de venda do bem para seus consumidores. 

Fato do Príncipe – envolve sempre uma ação da administração pública de índole geral, 

e.g., o aumento de um tributo, que pode impactar negativamente um contrato, alterando seu 

equilíbrio econômico financeiro. De se ressaltar que o fato do príncipe se caracteriza por 

ser, invariavelmente, um fato da administração, porém externo ao contrato. 

Força Maior – fatos que são consequência de ações humanas, e.g., a greve e que impedem 

o contratado de cumprir com suas obrigações. 

Fraturamento Hídrico – consiste em uma técnica de exploração na qual se aplica a 

pressão através de um fluido com viso de romper uma rocha reservatório788. 

Função de Bem-Estar Social – instrumental capaz de, – dada a falta de unanimidade que 

sói esperada ocorrer entre os tomadores de decisão acerca das alternativas não-dominadas 

                                                           

788 Ut ELOI FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ, et alia (editores). Dicionário do Petróleo em língua portuguesa: 

exploração e produção de petróleo e gás, uma colaboração Brasil, Portugal e Angola. Rio de Janeiro, 

Lexikon, PUC-Rio, 2009, verbete faturamento hidráulico, p. 226. 
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disponíveis no conjunto oportunidade envolvendo diferentes alocações-distribuições de 

recursos –, selecionar um único estado social ótimo, i.e., identificar uma única solução 

dado o problema de decisão política/pública objeto da escolha. 

Fundo Social - esse fundo visa à centralização da gestão das receitas e despesas geradas da 

E&P na IPGN nas áreas do pré-sal e outras áreas consideradas estratégicas. Ainda, as 

receitas do Fundo Social não são de natureza tributária, antes são participações 

governamentais devidas pelo contratado nos contratos de partilha de produção. De 

semelhante com os fundos especiais, o Fundo Social e os fundos especiais possuem a 

vinculação da despesa, ut art. 47 da Lei Nº 12.351/2010. 

Fundos de Estabilização – constituem em um mecanismo de política fiscal, permitindo 

expandir a economia em momentos de crise com os recursos do fundo e capturar receita 

para o fundo nos momentos de crescimento.  

Fundos de Poupança – instrumento financeiro que têm por foco acumular recursos para 

as gerações futuras, e, ainda mais, permite a vinculação de recursos visando transformar 

um bem não renovável (petróleo, gás e outros hidrocarbonetos) em um bem renovável 

(e.g., educação). 

Fundos Especiais – são instrumentos de descentralização da administração financeira, 

permitindo a distribuição de receitas tributárias para as unidades subnacionais 789. Trata-se 

de um mecanismo fiscal de participação indireta, no qual, por meio do fundo, portanto 

indiretamente, se distribui receita aos beneficiários, mas vinculada a determinada receita. 

Por conseguinte, por esta classificação, os fundos se caracterizam por ser uma receita 

vinculada. A Lei Nº 4.320/1964 assim define os fundos especiais: 

Art. 71. Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que 

por lei se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, 

facultada a adoção de normas peculiares de aplicação. 

Como o art. 167, IV da CF88 impede a vinculação da receita de imposto a fundo, os 

valores tributários encaminhados ao fundo, em regra, são as receitas decorrentes das 

contribuições. Ainda, segundo TORRES, os fundos especiais são instrumentos contábeis 

                                                           

789 Ut RICARDO LOBO TORRES. Os Fundos Especiais. Os Fundos Especiais. Disponível em: 

http://www.abmp.org.br/ textos/228.htm. Acesso em: 06 ago. 2012. 

http://www.abmp.org.br/%20textos/228.htm
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caracterizados como entes despersonalizados constituídos por uma universalidade de 

recursos vinculados a uma despesa. 

Gold Plating – o comportamento de gold plating ocorre quando um sistema fiscal é 

desenhado de tal modo que cria para o investidor um incentivo para aumentar o custo da 

produção no intuito de receber um pagamento maior. Dessa forma, o investidor opera de 

modo ineficiente, aumentando os custos de produzir.  

Government-takes – são encargos fiscais que não possuem natureza tributária e constituem 

uma contraprestação do particular pela exploração de um recurso natural exaurível, o 

petróleo e o gás natural. Em regra, no Brasil, temos os seguintes government-takes: (i) 

bônus de assinatura; (ii) royalties; (iii) pagamentos especiais;(iv) pagamento por retenção 

da área. Segundo FREITAS os government-takes podem ser compreendidos de diversas 

formas, e essas diferentes interpretações podem implicar em uma distribuição de recursos 

bastante diversa. Caso se entenda que esses pagamentos são indenizações decorrentes dos 

prejuízos engendrados da indústria do petróleo (e.g., danos ambientais, aumento da 

demanda por serviços públicos, não recolhimento do ICMS sobre a produção de petróleo, 

visto ser ele tributado em seu destino, etc.) onde ela desenvolve suas atividades, faz todo 

sentido que os Estados e Municípios produtores e confrontantes recebam a maior parcela 

dos recursos. Caso esses pagamentos sejam entendidos como compensação ao proprietário 

pela extração de um bem não renovável, então o maior montante do valor auferido da 

prospecção do petróleo deveria ser destinado à União. 

Integração Vertical – trata-se do controle exercido por uma mesma empresa em diferentes 

elos/segmentos da cadeia operacional (a tendência oposta à integração vertical reside na 

terceirização, quando uma empresa se retira de todas as etapas que se caracterizam como 

atividades meio relativamente ao produto ou serviço que pretende produzir). Seu propósito 

pode ser o domínio na produção de um bem ou serviço, a minimização de custos e riscos 

em setores que exigem grandes investimentos no intuito de maximizar ganhos médios 

compensando riscos e custos de das etapas iniciais com a maior rentabilidade das etapas 

finais. A integração vertical possibilita, ainda, fomentar a inovação tecnológica em toda a 

cadeia produtiva. 
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Jazida – consiste em uma reserva de petróleo identificada, mas cujo dimensionamento ou 

avaliação comercial ainda não foi empreendida. Constitui-se em uma rocha porosa, onde o 

petróleo ocupa seus interstícios formando acúmulos 

Leilão – modalidade de licitação na qual são oferecidos blocos, delimitados através de 

estudos pela ANP, que serão objeto ou de concessão ou de partilha de produção para a 

E&P de petróleo e gás natural, conforme for determinado pela CNPE. Ou seja, a ANP 

delimita os blocos e a CNPE identifica quais serão objetos de concessão e quais de partilha 

de produção. No leilão, o julgamento da licitação se fará por critérios objetivos: (i) na 

concessão, se considera o programa geral de trabalho, as propostas para as atividades de 

exploração, os prazos, os volumes mínimos de investimentos e os cronogramas físico-

financeiros, o compromisso com a aquisição de bens e serviços na indústria nacional, além 

das participações governamentais (bônus de assinatura, royalties, participações especiais e 

pagamento pela ocupação ou retenção de área), ut art. 41 da Lei Nº 9.478/1997 e 

RESOLUÇÃO ANP Nº 18, DE 18.3.2015 - DOU 19.3.2015; (ii) na partilha de produção, 

considerando a maior oferta do excedente em óleo para a União, respeitado o percentual 

mínimo, ut art. 18 da Lei Nº 12.351/2010. 

Midstream – atividades de transporte e refino de petróleo e gás natural. 

Modelo Espacial do Voto – conjunto de teorias que trabalha com a linguagem da 

geometria que pretende definir restrições às preferências individuais no intuito de garantir 

que, por meio de regras de voto, comumente a maioria simples, um único ponto de ótimo/ 

equilíbrio seja auferido. (Quer dizer, nesse caso existe uma alternativa dominante.) Sua 

origem é a condição de pico único formulada por DUNCAN BLACK. 

Óleo Leve (light oil) – é um termo que trata da consistência do óleo. O óleo leve refere-se 

ao petróleo com densidade maior do que 30º API, o óleo menos denso. Em regra, o óleo 

mais leve tem custo de refino mais baixo e produz produtos mais nobres utilizados na 

indústria petroquímica, como a nafta, além da gasolina. Tem seu preço mais caro no 

mercado. 

Óleo Pesado (heavy oil) – é uma expressão que trata da consistência do óleo. O óleo 

pesado refere-se ao petróleo com densidade entre 10 e 20º API, portanto, o óleo mais 

denso. O óleo pesado, por ser mais denso, requer tecnologias mais caras para sua refinação. 
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É utilizado na fabricação de produtos mais baratos como o óleo combustível. Quanto mais 

denso o petróleo, mais barato ele é. 

Offshore – áreas de extração do petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos localizadas 

na plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva. 

Onshore – áreas terrestres de extração do petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos. 

Pagamento pela Retenção de Área – aluguel do espaço utilizado nas atividades de E&P 

da IPGN que depende do tamanho e localização do bloco leiloado, suas características 

geológicas, a fase em que se encontram as operações, dentre outros parâmetros a serem 

fixados pela ANP e explicitados no edital. 

Paradoxo do Voto – problema proposto pelos matemáticos CONDORCET E DODGSON 

(LEWIS CAROLL) que indica que o resultado das decisões coletivas é irracional sob a 

perspectiva da transitividade (ou seja, as decisões são intransitivas). No caso, dado três 

indivíduos, a, b e c, e, pelo menos três alternativas, x, y e z, se o indivíduo a sustenta como 

preferência x P y P z, o indivíduo b, y P z P x, e o indivíduo c a preferência z P x P y, 

temos que x P y para uma maioria (dois indivíduos, a e c), y P z para outra maioria (outros 

dois indivíduos, a e b), mas z P x para uma terceira maioria (indivíduos b e c). Desta 

forma, a preferência da maioria implica em ciclicidade, posto que x P y P z P x. 

Participações Especiais – compensação financeira paga pelo concessionário quando o 

bloco sob concessão atingir grande volume de produção ou rentabilidade. As participações 

especiais são devidas apenas no caso de campos que atingem grande produtividade e 

incidem não sobre o faturamento, mas sobre a receita bruta descontados os royalties, 

investimentos na exploração, custos operacionais, depreciação e tributos previstos na 

legislação vigorante. Sua alíquota pode chegar a 40% a depender do volume e do tempo de 

produção e da localização do campo. 

Pico de Petróleo – o pico do petróleo indica o esgotamento das reservas desse bem, 

sustentando que haverá um pico na taxa de produção do petróleo e, a partir desse pico, terá 

início um declínio gradual em razão do esgotamento das reservas mundiais. 

Política Industrial – “Política industrial é um conjunto coordenado de ações, envolvendo 

setor público e setor privado, visando ampliar a competitividade da indústria. O objetivo 

final é impulsionar o crescimento econômico e o emprego do setor industrial. Assim, a 
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política industrial é um componente de uma estratégia de fortalecimento da indústria e 

parte indispensável de uma política de desenvolvimento. A promoção da competitividade 

constitui o foco da política industrial praticada atualmente no mundo desenvolvido e em 

países que buscam promover seu desenvolvimento” 790. 

Pré-sal – áreas localizadas abaixo da camada de sal na plataforma continental que podem 

conter jazidas de petróleo. 

Renda de Hotteling – é o custo oportunidade de extrair o recurso mineral presentemente, 

em detrimento da disponibilidade desse recurso para gerações futuras. 

Riscos Cambiais – riscos que dizem respeito à volatilidade das moedas estrangeiras em 

face da moeda nacional. Assim, se uma empresa brasileira contrata um fornecedor 

estrangeiro para montar suas plataformas marítimas, uma variação no valor da moeda 

estrangeira pode aumentar grandemente a contraprestação da empresa nacional à 

estrangeira no ato da entrega das plataformas ou quando acordado o pagamento. Em geral, 

riscos cambiais são entesourados por um seguro especial chamado hedging contratado pela 

concessionária particular. 

Riscos de Engenharia – riscos comumente relacionados às operações de prospecção, 

perfuração e produção de petróleo e gás natural e estão ligados a danos nos equipamentos, 

sejam danos materiais decorrentes de suas operações sejam aqueles provocados por força 

de ocorrências na natureza. Por esta razão, enquanto os riscos exploratórios e geológicos 

tendem a se associar à fase de exploração, os riscos de engenharia podem ser mais 

frequentemente associados à fase de produção. 

Riscos Exploratórios – Os riscos exploratórios estão relacionados à possibilidade de se 

existir ou não petróleo em uma determinada região791. 

Riscos de Financiamento – risco que versa acerca da maior ou menor dificuldade de uma 

empresa angariar recursos ao longo do tempo para rolar suas dívidas. 

                                                           

790 Ut IEDI. A política de desenvolvimento industrial. O que é e o que representa para o Brasil, 2002, p. 02. 

Disponível em: www.iedi.org.br/admin/pdf/poldesenvolv industrial.pdf. Acesso em: 23 ago. 2016. 

791 Ut RÉGIS YUZO MORI DA SILVA. Proposta de metodologia de avaliação de portfólio por opções reais, 

considerando o valor da informação: um estudo de caso em exploração de petróleo. (Mestrado em Finanças e 

Economia Empresarial), Escola de Pós-Graduação em Economia, Fundação Getúlio Vargas do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 2010. 

http://www.iedi.org.br/admin/pdf/poldesenvolv%20industrial.pdf
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Riscos Geológicos – relacionam-se com a presença do sistema petrolífero, i.e., à existência 

dos parâmetros geológicos que determinam a possibilidade de haver petróleo em uma dada 

região, e.g., presença de rocha geradora, rocha reservatório, trapa, etc., itens geológicos 

necessários para a geração e formação de reservas de petróleo792. 

Riscos preço das commodities – riscos que envolvem a variação do preço das commodities 

no mercado internacional. 

Riscos Regulatórios – relacionados à insegurança jurídica no âmbito da regulação estatal 

de uma atividade econômica. 

Royalties - compensações pagas ao Estado que envolvem o tradeoff entre produção atual e 

receita futura. Os royalties (bem como as participações especiais) são tratados, segundo o 

Decreto 2.705/1998, como compensações financeiras. Seu valor depende da produção 

atingida pelo campo. Os royalties têm alíquota entre 5% a 10% do valor da produção de 

petróleo ou gás e incide sobre o faturamento. 

Segurança Energética – alude à “oferta confiável a um preço razoável” relativamente à 

demanda por energia de um país. 

Ship-or-pay – cláusula presente nos contratos de transporte de gás pelo qual um comprador 

concorda em pagar por capacidade de transporte contratada independentemente do volume 

de gás realmente transportados. 

Suboferta de Bem Público – oferta de um bem público (bem público em sentido 

econômico) inferior à sua demanda pela coletividade, ou ainda, que caracteriza um 

subótimo paretiano. Em regra, consoante OLSON, um bem público tende a ser subofertado 

pelo mercado, sendo melhor ofertado (leia-se em uma medida mais próxima do que requer 

a demanda) pelo Estado. 

Take-or-pay – cláusula contratual comumente adotada nos contratos de suprimento de 

longo prazo no mercado de gás natural e segundo a qual o comprador deve amplamente 

adotada em contratos de longo prazo para reduzir os riscos relativos ao aumento da 

                                                           

792 Consoante RÉGIS YUZO MORI DA SILVA. Proposta de metodologia de avaliação de portfólio por opções reais, 

considerando o valor da informação: um estudo de caso em exploração de petróleo. (Mestrado em Finanças e 

Economia Empresarial), Escola de Pós-Graduação em Economia, Fundação Getúlio Vargas do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 2010). 
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demanda, e segundo a qual o comprador deve contratar uma quantidade mínima pré-

estabelecida de fornecimento de gás ainda que não venha a utilizá-la. 

Tecnologias Chave – tecnologias não maduras de impacto potencial de médio e longo 

prazo com horizonte de maturação progressivo e utilização industrial plena793. 

Teorema da (Im)possibilidade Geral de ARROW – generalização do paradoxo do voto 

para toda classe de decisões coletivas. O teorema indica que não existe função de bem-

estar social para a tomada de decisão coletiva que satisfaça as cinco condições propostas 

por ARROW relativas ao individualismo e à racionalidade coletiva, indicando que esses dois 

valores são inconsistentes entre si. 

Teorema do Median Voter – teorema derivado do modelo espacial do voto que indica que 

os eleitores preferem combinações de cestas entre Estado e Mercado do que posições 

extremas (ou seja, a posição de consenso social é a posição ideológica de centro). Neste 

caso, se satisfeita a condição de pico único, o eleitor de centro tende a definir o resultado 

da eleição, considerando um espaço unidimensional em que as alternativas estão 

representadas, viz., o espectro esquerda-direita. 

Teoria da Captura – teoria que trabalha com as consequências do comportamento de 

rent-seeking em diferentes settings decisórios políticos, e.g., em âmbito regulatório. 

Teoria do Desenho de Mecanismos - a teoria do desenho de mecanismos pretende 

construir mecanismos de incentivos específicos para cada setor regulado consoante os 

objetivos pretendidos pelo regulador, ou seja, analisando o setor regulado, o objetivo dessa 

teoria consiste na elaboração de mecanismos de alocação de recursos com vistas a 

compatibilizar os incentivos do regulador e regulados e, ipso facto, maximizar um 

determinado resultado prefixado pelo regulador 

Teorias Normativas da Regulação – trata das razões econômicas que justificam a 

intervenção estatal com a função de planejar e coordenar um determinado setor da 

atividade econômica 

                                                           

793 Consoante definição que me foi apresentada pelo prof. JOSÉ RAYMUNDO NOVAES CHIAPPIN. 
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Teorias Positivas ou Descritivas da Regulação - seu intuito é explicar como funciona a 

regulação uma vez instituída, em regra indicando que o comportamento de rent-seeking é 

um fato.  

Transitividade – dado três alternativas, se a alternativa x é preferida a y, e esta a z, então, 

segue-se com necessidade, que x é preferido a z. Declarado formalmente: 

 ((x P y)  (y P z))  (x P z). 

Ou, para a relação binária de indiferença: 

 ((x I y)  (y I z))  (x I z). 

Upstream – atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural. 
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APÊNDICE I 

O TEOREMA DA IMPOSSIBILIDADE GERAL DE ARROW: MODELO MAJORITÁRIO PARA 
UMA FUNÇÃO DE BEM-ESTAR SOCIAL 

 

Por função de bem-estar social entende-se aqui aquela definição consagrada pela 

literatura econômica, i.e., um instrumental capaz de, – dada a falta de unanimidade que sói 

esperada ocorrer entre os tomadores de decisão acerca das alternativas não-dominadas 

disponíveis no conjunto oportunidade envolvendo diferentes alocações-distribuições de 

recursos –, selecionar um único estado social ótimo, i.e., identificar uma única solução 

dado o problema de decisão política tratado. Admitindo-se que no conjunto oportunidade 

consta um ganhador de CONDORCET, a alternativa dominante ou aceita unanimemente 

como a melhor, sempre é possível selecioná-la por meio dessa função. Quando no conjunto 

oportunidade constam alternativas não-dominadas, por outras palavras, quando o conjunto 

não satisfaz o critério da unanimidade (versão fraca do critério paretiano) que permite 

identificar uma única alternativa melhor para cada indivíduo, o que corresponderia à 

maioria das decisões políticas, essa função é indecidível, não sendo capaz de identificar 

uma alternativa socialmente melhor. Se adotado como critério que essa ‘alternativa 

melhor’ corresponde à alternativa melhor apenas para uma maioria, ainda assim a solução 

não poderá ser alcançada a não ser que se a função incorpore julgamentos de valor 

substantivos, exógenos e para além das preferências dos indivíduos. Em outros termos, 

para tornar a função de bem-estar decidível faz-se necessário incorporar comparações 

interpessoais de utilidade.  

Para a função de bem-estar de BERGSON, ao pretender prescindir dessas 

comparações traz como consequência a indecidibilidade da função no caso do conjunto 

oportunidade não conter uma alternativa dominante ou um ganhador de Condorcet. Se se 

pretende, alternativamente, alcançar a decidibilidade da função, far-se-á necessário adotar 

julgamentos de valor substantivos para além das preferências individuais. É em prol dessa 

decidibilidade da regra que ARROW formula suas cinco condições que devem ser satisfeitas 

por uma forma candidata a uma função de bem-estar social. Cabe ressaltar que essas 

condições não são modeladas de forma hierarquizada, devendo ser simultaneamente 

satisfeitas por uma forma de função. Ainda, as condições por ele apresentadas pretendem 

operacionalizar simultaneamente o pressuposto individualista e o regime democrático, 
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expresso em ARROW em termos de racionalidade coletiva. Antes de apresentar essas 

condições, contudo, cabe introduzir a linguagem a partir da qual são expressas preferências 

e escolhas. Primeiramente, preferências são representadas em termos de uma estrutura 

relacional ordinal aplicada a comparações binárias, i.e., considerando as alternativas aos 

pares794.  

De outra forma, sendo assumidas as alternativas x, e y, a relação entre elas, segundo 

a linguagem arroviana, é expressa como preferida ou indiferente. Assim,  

 

x R y   [x é preferido ou indiferente a y] 

A relação R permite expressar tanto a preferência quanto a indiferença.  

Preferência: 

(x P y) → ~(y R x) 

 

Indiferença: 

(x I y) → ((x R y)  (y R x)) 

Construída a linguagem para a preferência, é definida a série de escolha. Neste 

caso, dado um conjunto de alternativas, x, y Є S, a série de escolha C(S) é a série contendo 

todas as alternativas não-dominadas.  

Se 

x P y, ou (x R y) → ~(y R x), 

então 

C([x, y]) = x, 

e, se 

x I y, ou ((x R y)  (y R x)), 

então 

C([x, y]) = x, y. 

Assim, a série de escolha identifica todas as alternativas não-dominadas, dado um 

conjunto finito de alternativas. (Tendo a considerar que esta maneira de definir a série de 

                                                           

794 ARROW não trabalha nem com funções utilidade individuais nem com curvas de indiferença. Não requer 
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escolha ou o conjunto oportunidade indica que a função de bem-estar de ARROW opera 

sobre alternativas lotadas na fronteira paretiana, i.e., estados sociais mais puramente 

redistributivos nos quais é impossível melhorar a posição de um indivíduo sem piorar a de 

outro. Esta exigência pode ser dispensada sem inconvenientes aqui.)  

Dessas definições, os dois axiomas que operacionalizam a noção de racionalidade podem 

ser apresentados.  

 

Axioma I: Completeza ou Comparabilidade  

De duas alternativas x e y, ou, x é preferida/ indiferente a y ou y é preferida/ 

indiferente a x. Formalmente declarado:  

(x R y)  (y R x). 

Significa dizer que duas alternativas sempre podem ser comparadas em termos de 

preferência ou indiferença.  

 

Axioma II: Transitividade  

De três alternativas x, y e z, se x é preferida/ indiferente a y, e y é preferida/ 

indiferente a z, segue-se que x é preferida/indiferente a z. Formalmente:  

 ((x R y)  (y R z)) → (x R z) 

Satisfeitos estes dois axiomas, assume-se que as preferências são consistentes.  

A seguir são apresentadas as cinco condições requeridas por ARROW a serem 

satisfeitas por uma função de bem-estar social.  

Condição 1 (Racionalidade): as relações de ordenação satisfazem os axiomas I e 

II795.  

Condição 2 (Domínio Irrestrito): quaisquer séries de ordenações são admissíveis. 

ARROW sustenta o individualismo dessa tese, verbis: “Ele (o individualismo) expressa 

                                                                                                                                                                                

também cardinalidade. As preferências são expressas unicamente em termos de relações ordinais binárias. 

795 Em ARROW os axiomas da racionalidade são automaticamente generalizados das preferências do indivíduo 

para as preferências do agregado de indivíduos, i.e., para a preferência social.  
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precisamente a ideia que todas as escolhas sociais são determinadas por desejos 

individuais” 796.  

Condição 3 (Condição de Pareto): SE x é preferida a y na ordenação de cada 

indivíduo, E SE, ao menos um indivíduo tem sua posição melhorada em x sem que 

nenhum outro tenha sua posição piorada, ENTÃO, x ainda é preferida a y.  

Condição 4 (Independência Binária): SE é o caso de, dada uma série de três 

alternativas x, y e z, x R y R z, temos C([x, y, z]) = x, e dada uma outra série de 

alternativas x, y e w, x R y R w, ENTÃO, C([x, y, w]) = x.  

Segundo SAARI, esta condição requer: “basear estritamente o ranking relativo de 

quaisquer dois candidatos sobre os méritos relativos apenas a ambos” 797.  

Condição 5 (Não-Ditadura): a função de bem-estar social não pode ser imposta.  

Dadas essas cinco condições busca-se por uma fórmula para a função de bem-estar 

social que as satisfaça. Malgrado, não há candidato a tal função que não viole ao menos 

uma dessas condições se a escolha envolve mais do que duas alternativas. Segue-se o 

teorema da impossibilidade geral. O teorema em tela apenas identifica um vício 

procedimental, qual seja ele, que essas condições são inconsistentes entre si. Por serem 

inconsistentes as condições, uma função de bem-estar social com a propriedade da 

decidibilidade não pode ser obtida. A consequência, a indecidibilidade, é, portanto, uma 

decorrência lógica de premissas contraditórias: ex contraditione quod libet 798.  

A prova arroviana do teorema segue a estratégia de redução ao absurdo: ao serem 

tomadas mais de duas alternativas, as fórmulas candidatas à função de bem-estar social 

engendram a inconsistência. Nessa, ou uma alternativa x é escolhida, se não se quer violar 

uma das condições, viz., a condição da racionalidade, e nesse caso outra condição é 

violada, a não-ditadura, ou uma outra alternativa y é selecionada do processo, satisfazendo 

a não-ditadura, mas violando a racionalidade. A prova aqui reconstruída tem o formato e a 

                                                           

796 KENNETH JOSEPH ARROW. Social Choice and Individual Values. New Haven and London, Yale University 

Press, 1963. 

797 DONALD G. SAARI. Decision and Elections: Explaining the Unexpected. Cambridge, Cambridge University 

Press, 2001, p. 38. Tradução livre do inglês por esta autora. 
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estrutura de SAARI
799

 e FROHLIC e OPPENHEIM
800, e é desenvolvida para a regra da maioria, 

fonte de especial interesse aqui por ser a regra adotada no parlamento para serem tomadas 

as decisões políticas. Assume-se A como o grupo decisivo mínimo para fazer passar uma 

decisão. j é um indivíduo pertencente a e w são todos os demais indivíduos de A. B é 

assumido ser o grupo não-decisivo. Supondo-se um conjunto de três alternativas sob as 

quais a decisão toma lugar:  

{x, y, z} = S 

Se para j, temos a seguinte ordenação:  

x P y P z 

Para todos os indivíduos de w, sustenta-se a ordenação:  

z P x P y 

E para todos os indivíduos pertencentes ao grupo não-decisivo, a relação:  

y P z P x 

Para que a ordenação social satisfaça a condição 1 da racionalidade coletiva, faz-se 

necessário que:  

((x P y)  (y P z)) → (x P z), 

pelo axioma II da transitividade. Mas apenas j sustenta essa preferência. Nesse caso, a 

condição 5, não-ditador é violada, pois tenho um ditador: é j quem decide801.  

                                                                                                                                                                                

798 Importantes tentativas têm sido feitas hodiernamente tanto na política quanto no direito no sentido de operar a 

partir de princípios contraditórios buscando-se evitar indecidibilidades como essas. Na política a partir dos 

modelos espaciais de voto, no direito, a partir da regra da proporcionalidade. 

799 DONALD G. SAARI. Decision and Elections: Explaining the Unexpected. Cambridge, Cambridge University 

Press, 2001. 

800 NORMAN FROHLICH, JOE A. OPPENHEIMER. Economia Política Moderna. Brasilia, UNB, 1982. 

801 Veja-se que a condição de não-ditadura de ARROW se constitui em imposição bastante fraca, uma vez que 

apenas implica que um único indivíduo não imporá sua preferência sobre todo o grupo. Uma restrição mais 

forte que esta seria aquela que imporia sobre a função de bem-estar social não aceitar a ditadura da maioria. 

Todavia, essa forma de ditadura é perfeitamente admissível na função de bem-estar social arroviana, posto 

que ARROW insiste que ser democrático não significa considerar as preferências de todo o grupo, algumas 

delas podendo ser ignoradas em favor de uma decisão. É mesmo o contrário: e a estabilidade da maioria que 

ARROW busca é justamente a possibilidade de instituir a ditadura da maioria. 
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Por outro lado, se não aceito o ditador, i.e., que a ordenação de j seja a ordenação 

social, então violo a condição 1, racionalidade, pois, nesse caso,  

x P y P z P x 

Segue-se que a regra da maioria é indecidível, pois dependendo da ordem com que 

são feitas as comparações binárias, qualquer alternativa pode ser a selecionada:  

 

(1) Se a primeira comparação é entre x e y, a segunda entre z e x, então z é a 

alternativa selecionada.  

(2) Se a primeira comparação é entre y e z, a segunda entre x e y, então x é a 

escolhida.  

(3) Mas se a primeira comparação é entre x e z, a segunda entre y e z, então y é 

vencedora.  

Esta é a expressão do problema aventado por ARROW. Decorre dele que, caso se 

pretenda não violar o axioma da não-ditadura, há que se ferir aquele da racionalidade. Ferir 

este último, todavia, indica que a função é indecidível, uma alternativa sempre podendo ser 

batida por outra dado o conjunto oportunidade. É esta a propriedade supramencionada 

reputada ciclicidade da maioria. Ou seja, a não ser no caso de uma ditadura em que a 

decisão de um indivíduo é oponível contra todos, a regra não é estável ou decidível como 

queria ARROW, não permitindo decidir por um único estado social ótimo. Um dos 

problemas ocasionados em função da instabilidade ou indecidibilidade intrínseca às regras 

de decisão coletivas majoritárias é aquele da manipulação dos resultados, i.e., o problema 

da agenda, no qual um dos votantes, conhecendo os votos dos demais e dispondo de poder 

para manipular a agenda de votações, pode buscar as combinações que favoreçam seu 

resultado preferido. Desse poder de agenda os politólogos têm buscado explicações para as 

lutas políticas em torno da eleição dos presidentes das casas parlamentares, justamente os 

detentores do poder de agenda.  
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APÊNDICE II 

MODELO ESPACIAL DO VOTO DE D. BLACK E A. DOWNS 

 Muitas são as estratégias para se lidar com a problemática envolvida no teorema da 

impossibilidade arroviano. Supondo que a condição requerida por uma solução é encontrar 

um ponto de equilíbrio único, quer dizer, um único estado de máximo social, algumas 

estratégias são avançadas: (i) introduzir restrições às preferências suportadas pelos 

indivíduos; (ii) introduzir restrições quanto à forma de comparação das alternativas802; (iii) 

relaxar ou substituir alguma das condições de ARROW, no mais já condições mínimas. No 

capítulo VI de sua obra, ARROW impõe restrições às preferências suportadas pelos 

indivíduos, introduzindo asserções individualistas (que aqui identificamos à tese do homo 

oeconomicus), que supõem que o indivíduo avalia as alternativas considerando somente 

sua posição relativa em cada um dos estados sociais. Entrementes, a impossibilidade não se 

resolve sob essa nova restrição, mostrando sua robustez. Uma outra solução analisada por 

ele é aquela construída por BLACK, que segue, também, a primeira estratégia.  

 Esta solução é expressa geometricamente através da curva de preferência de pico 

único. Suas condições são, para além da comparabilidade e transitividade das preferências 

individuais:  

(1) as alternativas podem ser representadas em um contínum, como pontos em um espaço 

unidimensional, viz., valores a serem gastos em políticas públicas, de um a cem unidades 

monetárias: 

 

|____________________________| 

1             100 

(2) cada um dos indivíduos envolvidos na decisão coletiva tem sua preferência melhor 

satisfeita (maior utilidade) em algum ponto da reta. 

Suponhamos 5 (cinco) indivíduos, A, B, C, D, E, e suas preferências, respectivamente, em 

30, 40, 60, 70 e 90 unidades monetárias: 

                                                           
802 WULF GARTNER. Domain Conditions in Social Choice Theory. Cambridge, Cambridge University Press, 

2001. 
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(3) admite-se que cada indivíduo prefere as alternativas mais próximas à sua primeira 

preferência do que aquelas que estão mais distantes dela.  

 

 Satisfeitas essas condições, pode-se dizer que as preferências desses indivíduos são 

de pico único em um espaço unidimensional, i.e., a restrição imposta às preferências 

individuais é chamada condição de pico único, uma vez que suas preferências podem ser 

representadas como tendo um único ponto de máximo social para cada indivíduo.  

 

 Satisfeita a condição de pico único podemos então assumir que um único estado 

social é o preferido para o grupo todo. Mas qual seria ele? Segundo BLACK, a alternativa 

preferida pelo grupo é a alternativa de centro, no caso, a alternativa preferida pelo 
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indivíduo C e envolvendo 60 (sessenta) unidades monetárias. A demonstração segue-se 

abaixo. 

 Se uma alternativa x é introduzida entre as alternativas 40 (quarenta) e 60 (sessenta) 

unidades monetárias, e uma alternativa y introduzida entre as alternativas 60 (sessenta) e 

70 (setenta) unidades monetárias, temos que x é preferido à 60 (sessenta) para os 

indivíduos A e B, mas 60 (sessenta) é preferido a x pelos indivíduos C, D e E, e 

igualmente, y é preferido para dois indivíduos a 60 (sessenta), os indivíduos D e E, mas 60 

é preferido a y para os indivíduos A, B e C. 

 

 

 Segue-se, portanto, que 60 (sessenta), a alternativa preferida por C, é preferida por 

uma maioria a todas as outras alternativas, seja à sua esquerda ou sua direita803. 

 

 Esta solução indica que a regra da maioria pode ser bem-comportada se novas 

condições, para além da comparabilidade e transitividade, forem introduzidas sobre as 

preferências individuais. A solução apresentada é designada como teorema do median 

voter. 

                                                           

803 Uma outra forma de expressar a ideia por trás da curva é supor que se as alternativas x, y e z são dispostas 

num contínum unidimensional, a ordenação x P z P y não ocorre, posto que ||x – y|| < ||x – z||, sabendo-se 

satisfeitas as condições (1), (2) e (3), que assumem alternativas como representáveis em um espaço 

unidimensional, maior utilidade individual no ponto preferido e menor utilidade à medida que se afasta desse 

ponto. Essa estratégia para obter uma solução estável envolve a introdução de restrições sobre a preferência 

do grupo. No caso do pico único significa um consenso mínimo entre os indivíduos, qual seja, que ao menos 

uma alternativa não é avaliada como a pior segundo as preferências de cada um deles, ainda que não haja 

consenso quanto à melhor alternativa. 



437 

 

 No caso acima, significa que subsiste um consenso mínimo entre os indivíduos do 

grupo, no caso, o consenso de que existe uma alternativa que não é a pior para nenhum 

indivíduo – a alternativa de centro.  

 DOWNS adota a solução de BLACK para analisar a competição eleitoral, e reduz toda 

decisão política a um espaço unidimensional designado espectro ideológico esquerda-

direita. 

 

|__________________________________________| 

 E         D 

 A direita representa a ideologia neoliberal na qual toda atividade econômica é 

deixada a cargo da economia de mercado, e é operada por um mecanismo descentralizado. 

A esquerda, a ideologia comunista, representa a economia totalmente planejada pelo 

estado. Supondo que os partidos formam o conjunto oportunidade de alternativas 

disponíveis à escolha do eleitor e que podem ser representados como pontos nesse espaço, 

pergunta-se ao eleitor se ele prefere que bens e serviços sejam oferecidos por meio do setor 

privado ou por meio do setor público. Supondo que vale aqui o axioma da convexidade 

adotado na modelagem das curvas de indiferença da teoria do consumidor, que postulam 

que os consumidores preferem uma combinação de bens a um único bem, portanto, que o 

eleitor prefere que parte dos bens e serviços seja ofertado pelo estado (bens públicos804, 

ofertados pelo mercado a um nível subótimo) e parte pelo mercado (bens privados, mais 

eficientemente produzidos pelo mercado), imaginamos que as preferências do eleitorado 

podem ser representadas nesse espaço, que satisfazem a condição de pico único, e mesmo 

que tendem a não haver polarização ideológica na disputa eleitoral.  

 A consequência dessas asserções, segundo DOWNS, é que o partido de centro tende 

a ganhar a eleição, por não ser, como expresso no teorema do median voter de BLACK, a 

pior alternativa para nenhum dos eleitores, mesmo os mais extremistas. Mais do que isso, 

para DOWNS, esse teorema indica que é racional para os partidos políticos se avizinharem 

do centro, se pretendem ganhar as eleições. Dessarte, uma consequência do modelo de 

competição eleitoral de DOWNS, é que sob a regra majoritária, a política é centrípeta, i.e., 

                                                           

804 Bens públicos em sentido econômico. 
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os partidos tenderão a adotar posições moderadas, antes que polarizadas805, 806, 807. A 

solução de BLACK e seu desenvolvimento para a competição eleitoral por DOWNS é o ponto 

de partida para a formulação de muitas teorias espaciais do voto, que tomam 

prioritariamente a representação geométrica como recurso. Nessas teorias, a solução de 

BLACK-DOWNS é generalizada para settings de decisão envolvendo múltiplas dimensões, 

como é o caso do teorema de PLOTT
808. 

 

                                                           

805 Malgrado, há limites a essa centralização, uma vez que ainda que se voltem para o centro, os partidos 

tenderão a manter alguma distância entre si, com vistas a se diferenciar de seus concorrentes. 

806 Esse teorema pode ser adotado na explicação da tendência dos partidos no Brasil, particularmente aqueles de 

esquerda, a se dirigirem ideologicamente para o centro, na tentativa de ganhar votos da maior parte possível 

do eleitorado, como ocorreu com o PSDB e PT. 

807 Um caso relatado na imprensa relativo ao poder que o centro (no caso os partidos de centro, não os eleitores 

de centro) do espectro ideológico dispõe, refere-se à aprovação dos projetos de lei da prefeitura de São Paulo 

pelos partidos de centro. Comenta o então presidente da Câmara Municipal ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES 

para a FOLHA: “[...] o fiel da balança hoje na Câmara é o centrão [sobre o grupo que reúne PR, PTB, PMDB e 

PP]” (ut MICHELE OLIVEIRA. ‘Executivo teve bom senso’, diz líder do ‘centrão’. FOLHA DE SÃO PAULO. 

Brasil. Domingo, 13 jan. 2008, p. A-17). 

 O mesmo pode ser dito sobre o papel do centrão no caso da Assembleia Nacional Constituinte, que elaborou 

a Constituição da República Federativa do Brasil, como apontado por JÚLIO AURÉLIO VIANNA LOPES. A 

Carta da Democracia: o projeto constituinte da ordem pública de 1988. Rio de Janeiro, Topbooks, 2008. No 

Brasil, em função de sua natureza catch-all, o PMDB acaba por assumir, melhor do que qualquer outro 

partido, esse papel. 

808 CHARLES R. PLOTT. A Notion of Equilibrium and Its Possibility under Majority Rule. American Economic 

Review, 57, 1967, p. 787-806. 
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APÊNDICE III 

A POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DO CAFÉ E O FUNDO SOCIAL 

A política de valorização do café foi uma política econômica que vigorou durante a 

República Velha, de 1906 a 1930, e durante a ERA VARGAS de 1930 a 1945. No período da 

República Velha de 1906 e 1930, essa política foi implementada nos anos de 1906, 1917 e 

1921. O modelo agroexportador do Brasil, em vigor desde sua descoberta, encontrou na 

produção de café, em meados do século XIX, sua nova e grande mercadoria de exportação. 

A perfeita adaptação dessa planta às condições de solo, de ampla fronteira de terras, de 

clima, com a tradição agrícola, aliado aos novos hábitos trazidos pela também crescente 

urbanização nos Estados Unidos e Europa, e, do mesmo modo, no Brasil, assim como ao 

desenvolvimento das tecnologias de transporte, reduzindo seu custo, geraram um cenário 

extremamente favorável tanto à demanda quanto à oferta dessa bebida energética, que 

levaram a uma sistemático e crescente aumento de produção ao longo do século XIX 

transformando o Brasil no seu maior produtor mundial, e, tendo o café como seu principal 

produto de exportação.  

Nesse sentido, DELFIM, NETTO comenta a crença à época sobre a predestinação do 

Brasil para a produção do café809. O resultado dessa convergência de cenários internos e 

externos foram safras com superprodução de café, já no final do século XIX, com a oferta 

cada vez maior do que a demanda, esta última considerada uma demanda inelástica810. As 

outras características econômicas do ambiente tornaram esse problema ainda mais 

complexo, como a política cambial, a I Guerra Mundial e o surgimento de novos 

produtores concorrentes tanto internos como externos. Como consequência do crescente 

aumento dos excedentes de produção os preços do café começaram a ruir.  

Neste contexto, tanto os agentes de produção quanto de comercialização e 

distribuição no Brasil, incumbiram-se de articular e desenvolver uma política de defesa e 

proteção do setor cafeeiro, quando estes passaram a duvidar da solução de mercado para o 

setor, sujeito à instabilidade de preços dessa commodity. Essa política, inicialmente 

imposta pela oligarquia cafeeira ao governo central através do Convênio de Taubaté, 

                                                           

809 ANTÔNIO DELFIM NETTO. O problema do café no Brasil. São Paulo, Editora UNESP, 2009, p. 72. 

810 Ibidem. 
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firmado pelos presidentes dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, foi 

posteriormente estendida e evoluiu, não como uma política de interesses específicos de 

uma classe econômica, pela sua participação quase dominante na economia do país, mas 

como uma política de interesse público, uma vez a estabilidade dos preços, o nível de 

emprego e a renda da economia dependiam primordialmente da atividade cafeeira como o 

principal produto do PIB brasileiro e também de suas exportações. 

A natureza dessa política econômica consistia basicamente em uma política de 

preços mínimos, vinculada a preços internacionais competitivos, associada a uma política 

de garantias para os empréstimos a ela associada através da Caixa de Conversão, e, 

posteriormente, a Caixa de Estabilização811, assim como de uma política de armazenagem 

ou estocagem do café decorrentes do comprometimento da compra e armazenamento dos 

excedentes da produção pelo governo, de modo a garantir o nível de preços do café e 

transferir os riscos da mantença dos estoques do produtor para o governo812.  

O modelo desta política de valorização do café era simples, em termos de ideia, 

pois, consistia em estocar o excedente da produção, que ocorria nos períodos da colheita, e 

viesse a forçar o preço abaixo um determinado preço mínimo, e, então, pela manipulação 

dessa variável estoque procurava-se liberar de modo controlado e calibrado quantidades de 

café ao longo do tempo, mormente, nas entressafras, de tal modo a manter o preço mínimo, 

ou ainda, fazer com que esse preço pudesse subir por uma oferta menor do produto criada 

artificialmente por este mecanismo de estocagem e liberação controlada.  

A política de valorização do café tinha como pressupostos, além da crença da 

predestinação do país para a produção desse bem, e, ipso facto, a crença de que não teria 

concorrentes no mercado internacional813, igualmente, a ineslasticidade da demanda por 

                                                           

811 FERNANDO ANTÔNIO HADBA. Caixas de Conversão. Revista de Economia Política, vol. 14, Nº 1 (53), jan.-

mar. 1994. 

812 O café é commodity que permite seu armazenamento por um período de tempo relativamente longo. 

813 Duas explicações para isso seriam, primus, que o custo fixo da produção do café é muito maior que seu custo 

variável, e os produtores nacionais já haviam realizado esse investimento, secundus, que o país já havia 

desenvolvido tecnologia relativa à produção do café, de modo a tornar seu produto competitivo no mercado 

internacional.  

 Com base na leitura de DELFIM NETTO, essa crença se desmantelou justamente em razão do aumento dos 

preços do café promovido pela política de valorização do café, fazendo com que outros países passassem a se 

interessar na sua produção, de modo que o Brasil terminou por se conformar com o papel de produtor 

residual no mercado internacional. 



441 

 

café, que responde pouco a variações de preços, bem como a rigidez dos preços do café no 

varejo, conforme admoesta-nos DELFIM NETTO: 

A extraordinária rigidez produzida nos preços do café no varejo, tanto na 

Europa quanto nos Estados Unidos, foi talvez o principal fator que levou 

os brasileiros a pensarem na substituição do sistema de preços formados 

livremente no mercado por um monopólio do produto 814. 

Trata-se aqui, em termos mais abstratos, do modelo hidráulico, que consiste em se 

ter um recipiente, uma caixa d’água, utilizado para estocar um determinado volume no 

qual pode se controlar tanto a taxa de entrada quando a taxa de saída, de tal modo que se 

procura principalmente manter um controle da taxa de saída que vai sendo ajustada para 

atender às necessidades contingenciais na medida certa. Se quisermos formalizar esse 

raciocínio, teríamos:  

Taxa de Entrada – Taxa de Saída = Variação do Volume Estocado815. 

Nesse modelo, a principal variável a ser controlada é a taxa de saída816. Com essa 

estratégia política econômica de preços mínimos e armazenamento buscava-se resolver o 

problema tradicional de instabilidade do setor agrícola decorrentes de riscos relacionados a 

preços, clima, e ciclos de produção. A literatura da história econômica do Brasil considera 

que essa política de valorização do café, adotada também por VARGAS, foi a responsável 

pela acumulação do capital que se tornou fundamental para o processo de industrialização 

do Brasil assumido na ERA VARGAS de modo consciente como um projeto de política 

econômica de industrialização. Para outros, tratava-se de uma política que concentrava os 

                                                           

814 ANTÔNIO DELFIM NETTO. O problema do café no Brasil. São Paulo, Editora UNESP, 2009, p. 55. 

815 A título de ilustração da mecânica de funcionamento do fundo, adotamos a metáfora do modelo hidráulico 

dos reservatórios de controle das cheias (reputado, lato sensu, como piscinões) que retém água nos dias de 

grandes chuvas e permite controlar sua vazão gradualmente, evitando, assim, as inundações. Para tanto, em 

um reservatório de controle, basta que a estrutura de entrada seja maior do que a estrutura de saída. 

 A mesma mecânica dos reservatórios de controle das cheias pode ser aplicada ao Fundo Social, sua função é 

capturar as rendas auferidas do petróleo em vez de despejá-las na economia, e dar a ela um escoamento 

contínuo, porém controlado, evitando a apreciação cambial, e por aí, a desindustrialização, e grandes 

flutuações na economia decorrentes da volatilidade dos preços do barril de petróleo. Urge ressaltar que esta 

política pode ser implementada apenas com a instituição do Fundo, e, para além do Fundo, se porção 

substantiva da renda auferida na IPGN seja centralizada na mão da União, em vez de pulverizada através da 

destinação específica para Estados e Municípios produtores/confrontantes. 

816 Com isso, minimiza-se o ciclo de vida porque se estoca na safra/colheita liberando na entressafra, de modo 

até contínuo se se quiser. Essa é a ideia central do agronegócio, que transforma a agricultura em uma 

produção industrial onde a produção é homogênea e contínua. Daí se explica o sucesso do setor de carne 
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resultados positivos nas mãos de uma classe pequena, socializando os resultados negativos, 

pois a política de valorização dependia de combinação da política de preços mínimos com 

a política cambial, cujo mecanismo também não era outra coisa que uma forma de política 

de controle de entradas e saídas de um estoque (o mercado interno)817.  

  Assim como a política de valorização do café, que procurava controlar os estoques 

dessa commodity e dar a ela uma vazão controlada, parece que o mesmo se procura 

alcançar com o Fundo Social (ut art. 48 da Lei Nº 12.351/2010), ou seja, captar a receita 

advinda da E&P de petróleo no pré-sal para o Fundo cujos investimentos são 

prioritariamente em ativos do exterior, evitando despejar excesso de recursos na economia 

nacional, investindo-se apenas o retorno de capital em projetos nacionais, in verbis: 

Art. 51. Os recursos do FS para aplicação nos programas e projetos a que 

se refere o art. 47 deverão ser os resultantes do retorno sobre o 

capital. 

Parágrafo único. Constituído o FS e garantida a sua sustentabilidade 

econômica e financeira, o Poder Executivo, na forma da lei, poderá 

propor o uso de percentual de recursos do principal para a aplicação nas 

finalidades previstas no art. 47, na etapa inicial de formação de poupança 

do fundo. Grifos nossos. 

 Com o objetivo de funcionar como um mecanismo semelhante à política econômica 

de valorização do café, portanto, com um mecanismo de estoque e vazão controlada, que 

podemos afirmar que o Fundo Social é tanto um fundo de poupança, investindo o principal 

em ativos no exterior possibilitando sanar o problema intergeracional relativo à exploração 

de um recurso natural finito, quanto um fundo de estabilização, investindo apenas o retorno 

de capital em projetos nacionais que possam granjear o desenvolvimento social, evitando 

despejar a renda auferida no pré-sal no mercado interno e, ato contínuo, evitar os males da 

maldição do petróleo, e.g., a valorização cambial, a desindustrialização – vulgarmente 

designada “doença holandesa” – e o desequilíbrio do fluxo de caixa, e, ipso facto, da 

política fiscal e monetária. Quanto à busca por este resultado, LOSS comenta: 

Explorando a questão da maldição do petróleo, Hartwick procurou 

identificar condições teóricas que ligam as rendas dos recursos naturais à 

sustentabilidade econômica. 

Segundo esse autor, um país é capaz de manter um nível de consumo per 

capita constante, ou seja, não sofrer as consequências da maldição do 

                                                                                                                                                                                

aviário porque o ciclo de vida aí é curto. No setor bovino essa minimização é muito mais complicada porque 

mesmo com o congelamento e a produção de enlatados temos o elemento perecível. 

817  Aliás, pode-se atribuir ao repúdio a essa política de valorização a ascensão da ERA VARGAS e o 

desenvolvimento de um projeto de uma política de desenvolvimento industrial. 



443 

 

petróleo, desde que invista uma certa porção da renda mineral total em 

capital reprodutível físico e humano. Esse resultado ficou conhecido na 

literatura como regra de Hartwick 818. 

 Desta forma, a respeito do Fundo Social, colocamo-nos favorável à centralização 

fiscal das receitas do petróleo no pré-sal, posição pugnada por FREITAS. Para além da 

consistência dessa posição relativamente ao enquadre constitucional, que dá a propriedade 

dos recursos minerais energéticos à União, e, consequência lógica, destinar-lhe-ia as 

receitas auferidas de sua extração, verificamos que a União dispõe de melhores condições 

para tratar dos prejuízos econômicos decorrentes da maldição do petróleo, condições estas 

potencializadas com a instituição do Fundo, que, ut supra dixit, pode se tornar um 

mecanismo bastante eficiente para controlar os fluxos de renda dessa atividade.  

 Para além dessas benesses, vimos, por outro lado, que a distribuição dos royalties e 

participações especiais para os Estados e Municípios produtores/confrontantes não ensejou 

a melhoria do bem-estar dessas populações, e, como argumentou FREITAS, salvo pelo 

pagamento a título de indenização por possíveis danos ambientais, as demais razões que 

justificam o pagamento prioritário para essas localidades não se sustentam em uma análise 

mais detalhada 819, 820. 

 Um último ponto deve ser aventado relativamente à lei que institui o Fundo Social, 

este referente à possibilidade de captura (comportamento de rent-seeking) dos recursos do 

Fundo, em particular, segundo comenta LOSS, por força do nível de discricionariedade 

                                                           

818 GIOVANI R. LOSS. Dutch Disease e os Fundos Soberanos de Petróleo e Gás. In: ALEXANDRE SANTOS DE 

ARAGÃO (Coord.). Direito do Petróleo e de outras Fontes de Energia. Rio de Janeiro, Editora Lúmen Júris, 

2011, p. 127. 

819 Consoante QUEIROZ e POSTALI, o pagamento de royalties para Estados e municípios produtores e 

confrontantes tem por base dois argumentos, o primeiro, a título de indenização por mor das externalidades 

negativas produzidas pela IPGN nessas localidades, o segundo, sob o viso da mantença do bem-estar da 

população nas regiões que dependem de recursos finitos. Como vimos, na prática apenas o primeiro 

argumento se sustenta (ut CARLOS ROBERTO ALVES DE QUEIROZ, FERNANDO ANTONIO SLAIBE POSTALI. 

Royalties e arrecadação municipal: apontando ineficiências do sistema de divisão de rendas do petróleo no 

Brasil. Temas de Economia Aplicada, Informações FIPE, São Paulo, ago. 2010, p. 12-16). 

820 A despeito da nova regra de distribuição da renda auferida com os royalties entre todos os entes federativos 

prevista na Lei Nº 12.734/2012, em vez da regra que prevê sua divisão apenas entre os Estados e municípios 

produtores e confrontantes, o objetivo do Fundo Social é, mormente, concentrar essa renda na mão da União, 

em vez de mantê-la com os Estados e municípios. De fato, essa concentração faz sentido, em particular 

porque além da União possuir melhores condições para minimizar os problemas advindos da maldição do 

petróleo, mas também em razão da incapacidade dos demais entes transformarem essas rendas em aumento 

do bem-estar de sua população, e isso não apenas em razão da falta de eficiência desses entes para realizar tal 

intento, mas, igualmente, porque a fiscalização sobre Estados, e particularmente municípios parecer ser muito 
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conferido ao Poder Executivo821. Primus porque, segundo a lei, tanto a composição quanto 

o funcionamento do Comitê de Gestão Financeira do Fundo Social (doravante CGFFS) e 

do CDFS dar-se-ão por ato do poder executivo, de modo que não são independentes nem 

blindados das pressões políticas. Secundus, adverte-nos LOSS, porque uma série de 

decisões quanto aos investimentos, e.g., limites das aplicações (se no exterior ou no país), 

rentabilidade mínima esperada, tipo e nível de risco ficarão ao alvedrio do governo, antes 

que vinculadas e definidas em lei (ut art. 53), e mesmo os gastos são definidos ao seu 

talante, ainda que dentro de um enquadre de planos de metas (ut art. 58).  

 Desta forma, a Lei N º 12.351/2010 institui o Fundo, porém não os mecanismos que 

o possam blindar contra os interesses privados, e por aí, a captura de uma renda que é de 

toda a sociedade para o atendimento de apenas alguns. A este respeito, é oportuno trazer à 

colação o comentário de LOSS, in verbis: 

Toda essa discricionariedade proposta pelo Governo pode resultar em 

prejuízos futuros para a sociedade. Ainda que exista um sistema de 

controle das decisões do fundo, como é proposto no projeto, o 

questionamento das decisões governamentais a posteriori é deficitário, já 

que a abrangência da revisão, mesmo que judicial, das decisões 

administrativas discricionárias é limitada e, sua possibilidade jurídica, até 

mesmo questionada. 

Nesse sentido, ainda que seja louvável a iniciativa do Governo Federal de 

estabelecimento de um fundo soberano de petróleo, o projeto de lei Nº 

5.440/09 não parece ser dotado de instrumentos que permitam minimizar 

que decisões equivocadas sejam tomadas, além de criar um cenário 

favorável à corrupção e ao tráfico de influências 822.  

 Convém, ainda, ressaltar que o mesmo mecanismo de controle e vazão de estoques, 

no sistema de partilha de produção, poderá ser implementado não apenas sobre as rendas 

do petróleo, mas, outrossim, sobre o próprio petróleo, na medida em que o governo 

partilha, juntamente com os consórcios que deverão explorar e produzir o petróleo nas 

regiões leiloadas do pré-sal, da propriedade dos hidrocarbonetos prevista no excedente em 

                                                                                                                                                                                

mais frágil do que a realizada em âmbito federal, haja visto, por exemplo, o controle sobre os municípios 

realizados pelos Tribunais de Contas Estaduais, que é feito por amostragem. 

821 GIOVANI R. LOSS. Dutch Disease e os Fundos Soberanos de Petróleo e Gás. In: ALEXANDRE SANTOS DE 

ARAGÃO (Coord.). Direito do Petróleo e de outras Fontes de Energia. Rio de Janeiro, Editora Lúmen Júris, 

2011 p. 130. 

822 Ibidem, p. 131. 
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óleo e descontado o custo em óleo823. Auferindo a propriedade de parcela da produção, a 

União poderá, igualmente, armazenar o petróleo, dando vazão mais lenta ao petróleo 

produzido, intentando obter melhores preços, como faz a OPEP, que tem como um de seus 

objetivos controlar os preços da venda do petróleo no mercado internacional. Nesse 

sentido, afirmam MARTINS, et alia, in verbis: 

Esse mecanismo é amplamente utilizado, pois permite que os governos, 

assumindo o risco de preço da operação, participem do mercado de 

petróleo, definindo diretamente a quantidade a ser comercializada ou 

mantida como reservas 824. 

                                                           

823 Como assevera GOMES, uma vez que o excedente em óleo será auferido apenas após descontado o custo em 

óleo, a modalidade contratual de partilha oportuniza o sobredimensionamento de custos por parte das 

empresas contratadas no intuito de auferirem maior parcela do petróleo produzido, devendo a União deitar 

especial atenção para o a fiscalização e auditoria dos custos envolvidos na atividade (ut CARLOS JAQUES 

VIEIRA GOMES et alia. Avaliação da Proposta para o Marco Regulatório do Pré-sal. Centro de Estudos da 

Consultoria do Senado Federal. Texto para Discussão 64, Brasília, out. 2009. Disponível em: 

http://www12.senado.gov.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/textos-para-discussao/td-64-

avaliacao-da-proposta-para-o-marco-regulatorio-do-pre-sal. Acesso em: 18 jun. 2015). 

824 MARCILENE MARTINS, et alia. A Regulamentação da Atividade Petrolífera no Brasil e os Desafios colocados 

pelas Descobertas de Reservas de Petróleo na Camada Pré-Sal. (Texto para Discussão). Porto Alegre, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Ciências Econômicas, Nº 13/2012, p. 11. 

http://www12.senado.gov.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/textos-para-discussao/td-64-avaliacao-da-proposta-para-o-marco-regulatorio-do-pre-sal
http://www12.senado.gov.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/textos-para-discussao/td-64-avaliacao-da-proposta-para-o-marco-regulatorio-do-pre-sal
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