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RESUMO

Há cerca de dez anos os municípios  confrontantes  com a Bacia  de Campos vem registrando 

contínuo e vigoroso aumento das receitas oriundas das participações governamentais incidentes 

sobre a exploração e produção de petróleo e gás natural em função da Lei Federal n° 9.478/98 

que, entre outras medidas, ampliou as alíquotas básicas de royalties de 5% para até 10% do valor 

da produção bem como instituiu o pagamento de participações especiais sobre o lucro obtido em 

campos  de  grande  produção  ou  rentabilidade.  Nesse  trabalho  buscamos  analisar  o 

comportamento, na Prefeitura Municipal de Cabo Frio, das receitas em epígrafe durante o período 

compreendido entre os exercícios financeiros de 2002 a 2007, verificando os efeitos quantitativos 

produzidos  nos  tributos  arrecadados  por  aquele  Executivo,  bem como  avaliando  as  gestões, 

através da análise dos dados coletados,  no sentido de determinar  em qual delas houve maior 

efetividade na arrecadação tributária. O estudo em tela pretende ser uma fonte de informações 

para futuros gestores, auxiliando-os na condução de políticas fiscais e administrativas que visem 

incrementar a arrecadação.

Palavras-chaves: Bacia de Campos, Royalties, Arrecadação, Tributos Municipais, Prefeitura de 

Cabo Frio/RJ
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ABSTRACT

There are about ten years the municipal districts bordering with Campos'  Basin is registering 

continuous  and  vigorous  increase  of  the  incomes  originating  from the  incident  government 

participations on the exploration and production of petroleum and natural gas in function of the 

Law Federal n° 9.478/98 that, among another measured, it enlarged the basic brackets of royalties 

of 5% for up to 10% of the value of the production as well as it instituted the payment of special 

participations on the profit obtained in fields of great production or profitability. In that work we 

looked for to analyze the behavior, in the Municipal City hall of Cabo Frio, of the incomes in 

epigraph  during  the  period  understood  among  the  financial  exercises  from  2002  to  2007, 

verifying the effects produced in the tributes collected by that Executive, as well as evaluating the 

administrations, through the analysis of the collected data, in the sense of to determine in which 

there was larger effectiveness in the outturn of them. The study in screen intends to be a source of 

information for futures managers, aiding them in the transport of fiscal and administrative politics 

that they seek to increase the collection.

key  words:  Basin  of  Campos,  Royalties,  Collection,  Municipal  Tributes,  City  hall  of  Cabo 

Frio/RJ
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1. PPROBLEMA

Neste  capítulo  será  abordado  o  problema  que  serviu  como  base  do  trabalho  da  pesquisa 

desenvolvida.  A  introdução  seguir-se-á  pela  formulação  do  problema  e  serão  destacados  os 

principais  objetivos  da pesquisa.  Paralelamente,  destacar-se-á  a  delimitação  do estudo,  assim 

como a sua relevância.

1.1. Introdução

Após  1996,  o  Estado  do  Rio  de  Janeiro  e  um  conjunto  de  nove  municípios  fluminenses 

confrontantes com a Bacia de Campos (Cabo Frio, Armação dos Búzios, Casimiro de Abreu, Rio 

das  Ostras,  Macaé,  Carapebus,  Quissamã,  Campos  dos  Goytacazes  e  São  João  da  Barra) 

registraram contínuo e vigoroso amento de receitas oriundas das participações governamentais 

incidentes sobre a exploração e produção de petróleo e gás natural.

Este novo cenário iniciou-se em 1998 com a edição da Lei Federal n° 9.478 que, entre outras 

medidas, ampliou as alíquotas básicas de royalties de 5% para até 10% do valor da produção bem 

como instituiu o pagamento de participações especiais sobre o lucro obtido em campos de grande 

produção ou rentabilidade. 

Essa nova realidade aumentou em mais de 1.200 % as receitas provenientes de royalties, royalties 

excedentes e participações especiais distribuídos nos citados municípios que integram a Zona de 
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Produção Principal da Bacia de Campos, elevando-se de R$ 1,5 milhão em 1996 para R$ 2,4 

bilhão em 2007. 

Destaque-se que o novo marco institucional em que se processam as relevantes mudanças no 

setor de petróleo e  gás natural  ocorreu com a aprovação da Emenda Constitucional  n° 9,  de 

09/11/1995,  que  flexibilizou  o  monopólio  do  petróleo,  desde  1953  exercido  pela  Petrobras, 

podendo a União – que permaneceu proprietária dos depósitos de petróleo, gás natural e outros 

hidrocarbonetos fluidos existentes no território nacional – contratar com empresas nacionais e 

estrangeiras  a  exploração das atividades  ligadas  a petróleo e gás relacionadas  no art.  177 da 

Constituição Federal como sendo de seu monopólio, mediante concessão ou autorização.

Os reflexos financeiros foram potencializados em razão do expressivo aumento de produção da 

Bacia de Campos, do aumento nas cotações do petróleo no mercado internacional e da política de 

desvalorização cambial frente ao dólar americano nos idos de 1999. Não obstante o incremento 

nas finanças dos municípios fluminenses em função do ingresso desses recursos, vários estudos 

questionaram a qualidade da sua aplicação, mostrando que os gastos efetuados com essas receitas 

finitas, não têm como foco um desenvolvimento futuro sustentável, e alertaram para a eminência 

do momento em que os valores pagos a título de royalties, royalties excedentes e participações 

especiais declinarão, tendo em vista o progressivo e esperado esgotamento das reservas de longo 

prazo. 

Apesar das recentes descobertas de novos pontos de prospecção (megacampos) com vida útil 

superior a 15 anos bem como a inserção de novas tecnologias de exploração possibilitando a 

exploração na camada chamada de PRÉ-SAL (profundidade superior a 4.000 metros), há alguns 
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anos, e sobretudo nos últimos dois meses, existe um movimento junto ao congresso nacional com 

o propósito de alterar a distribuição dos recursos em questão, com reflexo imediato nas finanças 

dos  municípios  direta  e  indiretamente  beneficiados.  Algumas  destas  discussões  foram 

transformadas em propostas legislativas e apresentadas na Câmara dos Deputados, para que haja 

uma modificação dos critérios atuais, tratando diretamente da modificação de dispositivos da Lei 

nº 9.478/97, que traz em seu corpo a forma para distribuição dos royalties em epígrafe.

Neste  diapasão,  o  estudo  acerca  da  evolução  na  arrecadação  dos  tributos  de  competência 

municipal,  bem  como  a  conseqüente  identificação  dos  efeitos  decorrentes  da  enxurrada  de 

recursos provenientes dos royalties do petróleo culminando em proposta de correção de curso, 

torna-se questão indissociável dos instrumentos de planejamento em termos de finanças públicas 

municipais.

Assim, no âmbito fiscal a redução dessa dependência deve ser constantemente perseguida pela 

Administração Municipal, por meio da intensificação da arrecadação e a recuperação de créditos 

tributários inscritos em dívida ativa, bem como pelo combate à sonegação e à elisão fiscal dos 

tributos  de  sua  competência.  Neste  sentido,  destaca-se  a  receita  inerente  ao  Imposto  sobre 

Propriedade  Predial  e  Territorial  Urbana  (IPTU) que,  indubitavelmente,  representa,  a  receita 

tributária de maior relevância do Município de Cabo Frio.  

Com a  vigência  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  (LRF),  ficaram  claramente  definidas  as 

responsabilidades  dos gestores  municipais  no que tange à previsão e ao acompanhamento  da 

arrecadação. Contudo, a referida Lei não demonstra em seus relatórios oficiais quais foram os 

parâmetros  físicos  utilizados  na  previsão  de  receita,  bem  como  aqueles  que  efetivamente 
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resultaram nos valores arrecadados. Tais elementos são fundamentais para o acompanhamento 

gerencial  da  receita  e  o  dimensionamento  do  potencial  a  tributar,  possibilitando,  ainda,  o 

entendimento  sobre  as  variações  orçamentárias,  por  meio  da  segregação do  efeito  do preço, 

resultante da majoração das alíquotas, base de cálculo, valores fixos, estimativas etc., e o efeito 

quantidade, medido pelo número de contribuintes atingidos pela tributação municipal. 

Notadamente,  o  acompanhamento  gerencial  da  receita  não  é  um  dos  elementos  centrais  na 

elaboração  da  Lei  Orçamentária  Anual  (LOA)  no  Município  de  Cabo Frio  onde  a  estrutura 

fazendária ainda carece de especialistas na elaboração e manutenção do cadastro fazendário, bem 

como de maior capacidade técnica para a interpretação dos fenômenos financeiros e econômicos 

que possam influir na Receita Pública Municipal. Esse cenário leva, invariavelmente, o Gestor 

Municipal  a centrar  suas previsões em um conceito  de verba,  calcadas  em médias históricas, 

método  estimativo  profundamente  danoso  diante  dos  objetivos  de  eficiência  e  transparência 

exigidos  pela  Constituição  Federal  e  pela  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  proporcionando, 

ademais, um quadro desfavorável para os órgãos de controle externo, particularmente o Tribunal 

de Contas do Estado do Rio de janeiro (TCE).

Neste sentido o Gestor, concorre para a aparição de variações significativas entre estimativa e 

arrecadação, ora pelo não ajustamento das metas de arrecadação vis a vis a posição atualizada do 

número de contribuintes e dos imóveis cadastrados no município e, também, por não mapear as 

áreas  de  menor  ação  coercitiva  da  Fazenda  Municipal.  Assim,  o  planejamento  orçamentário 

prioriza normalmente a construção formalista do plano, não dedicando uma maior preocupação 

na criação de mecanismos de implementação e acompanhamento gerencial.  
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1.2. Definição do Problema

A definição do problema de pesquisa é a etapa principal do projeto, segundo Vergara (2006), eis 

que todo estudo é por ele direcionado visando à confecção da dissertação, que culmina o curso de 

mestrado. Assim, o fundamento deste trabalho é o seguinte: Os recursos dos royalties do petróleo 

repassados ao município de Cabo Frio interferem de forma positiva ou negativa no que tange a 

arrecadação  dos  tributos  municipais?  Em caso  positivo  quais  fatores  contribuíram para  esse 

quadro? Em caso negativo, quais medidas devem ser adotadas para minorar tais efeitos?

1.3. Objetivos: Finais e Intermediários

Objetivos Finais:

• Apresentar a evolução quantitativa acerca da arrecadação dos tributos municipais em Cabo 

Frio no período compreendido nos exercícios financeiros de 2002 a 2007;

• Propor medidas a serem adotadas com vistas ao incremento consistente da arrecadação dos 

tributos municipais;

 

  



13

Objetivos Intermediários:

• Analisar,  comparativamente,  a  evolução  da  arrecadação  de  tributos  com  os  recursos 

provenientes dos royalties sobre a exploração do petróleo, testando a hipótese de que quanto 

maior o citado recurso, menor o esforço tributário próprio;

• Comparar as gestões pelas quais a municipalidade foi submetida nesse período, com enfoque 

nos resultados provenientes da arrecadação de tributos;

• Analisar a arrecadação de tributos em relação a inscrição e recuperação de créditos tributários 

constantes em dívida ativa

• Evidenciar  a  atuação  da  fazenda  municipal  no  que  se  refere  à  recuperação  de  créditos 

tributários inscritos na dívida ativa, inclusive mesurando riscos de prescrição por força do 

artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN);

1.4. Delimitação do Estudo

A gestão fazendária apresenta implicações que alcançam diversos tributos e repercute, na maioria 

das  vezes,  em toda  a  sociedade.  Não  obstante,  nosso  estudo  estará  circunscrito  às  ações,  e 

omissões, da fazenda pública municipal na arrecadação de impostos,  e, paralelamente,  de seu 
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impacto na economia local.  A política fazendária voltada aos demais tributos de competência 

municipal não serão objeto de estudo.

Mister ressaltar, que tanto a análise, como as conclusões, estarão referenciadas ao município de 

Cabo Frio, um dos que pertence ao grupo de nove municípios confrontantes com  a Bacia de 

Campos.

 

1.5. Relevância do Estudo

Os municípios  confrontantes  com a  Bacia  de  Campos,  em função dos  royalties  do petróleo, 

possuem uma situação financeira privilegiada levando-se em consideração a quantidade desses 

recursos transferidos aos mesmos. Todavia, ainda assim, a maioria deles lida com problemas de 

ordem estrutural apresentando reflexos nos serviços públicos essenciais aos munícipes. Podemos 

destacar  a  saúde  para  um  entendimento  preliminar.  A  falácia  de  uma  economia  regional 

promissora  em  termos  sociais  aduz  êxodo  populacional  para  essas  áreas,  ensejando  um 

crescimento  demográfico  mais  do  que  proporcional  ao  alargamento  da  estrutura  de  saúde 

existente.  Ainda  que  os  recursos  provenientes  dos  royalties  do  petróleo  mantenham  um 

comportamento  positivo,  as  administrações  municipais  não  demonstram  capacidade  para 

transformar tais recursos em serviços de qualidade ou apenas capaz de suprir as demandas já 

existentes. 

Esta situação demonstra que uma pequena oscilação negativa no comportamento desses recursos 

traria conseqüências trágicas à população de toda a região considerando que o decréscimo na 
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transferência dos recursos em questão afetaria não apenas um município, mas toda a região que 

não investiu em auto-financiamento. 

Ressalte-se  que  este  cenário  não  deve  ser  encarado  com pouca  probabilidade  de  ocorrência 

considerando  que  alterações  na  política  cambial,  aumento  de  produção  por  parte  da  OPEP, 

diminuição de demanda em função de crises, ou até mesmo questões operacionais na exploração 

como acidentes em plataformas de exploração, refletem diretamente no repasse desses recursos. 

Todavia, a questão de maior impacto seria a alteração da legislação no que tange a distribuição 

desses recursos, alterações dos critérios atualmente vigentes na definição da área onde ocorre à 

exploração da qual o município terá direito sobre os royalties,  uma vez que os municípios em 

análise  têm,  em média,  cerca  de  50% de  suas  despesas  totais financiadas  com recursos  dos 

royalties. Esse grau de dependência pode ser visto como indicador para a relevância do assunto.

Diante deste cenário econômico desfavorável, registra-se ainda, que as mudanças introduzidas 

pela Constituição Federal de 1988, no âmbito municipal,  concederam competências tributárias 

exclusivas para legislar  sobre impostos,  taxas e contribuições,  bem como foram dirigidas aos 

municípios  parcelas  da  arrecadação  da  União  e  do  Estado.   Não  obstante,  não  houve  uma 

definição  clara  e  objetiva  de suas  novas  atribuições  levando,  por  conta  disto,  à  assunção de 

responsabilidades além das disponibilidades tributárias definidas, principalmente no que tange à 

cobertura das demandas por educação, saúde e demais políticas publicas necessárias ao alcance 

do desenvolvimento sustentado. 
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Por  conseqüência,  os  municípios  confrontantes  com  a  Bacia  de  Campos  devem  explorar  o 

potencial de sua capacidade de arrecadação, de modo a minimizar sua dependência dos recursos 

provenientes dos royalties do petróleo. Torna-se, portanto, imperativo a prospecção das receitas 

próprias,  especialmente  aquelas  derivadas  dos  tributos  de  sua  competência  exclusiva  para  o 

alcance  do  equilíbrio  fiscal,  face  aos  pressupostos  de  gestão  definidos  pela  Lei  de 

Responsabilidade Fiscal (LRF). 

Destarte  o esforço para reduzir  o grau de dependência  bem como alcançar  a auto-suficiência 

financeira pela receita municipal enseja uma visão de gestão fiscal responsável e realça a busca 

da eficiência na Administração Pública Municipal. Outrossim, contrapõe-se à visão, presente no 

“arquétipo”  coletivo,  do  administrador  público  burocrata  e  perdulário.  A  recuperação  da 

confiança da população diante dos procedimentos e reformas produzidas pela Fazenda Municipal, 

onde prevaleça o critério de progressividade para a justiça fiscal e a transparência na utilização 

dos recursos arrecadados contando,  para tanto,  com a participação da sociedade civil,  é,  sem 

dúvida o principal elemento motivador desse trabalho. Seus resultados poderão ser benéficos à 

sociedade em geral, aos grupos voltados ao controle social, e aos gestores e profissionais do setor 

público participantes do processo decisório.

2 - METODOLOGIA 

Neste capítulo serão apresentados os tipos de pesquisa, o universo e amostra, os instrumentos 

utilizados  na coleta  de dados,  a forma de tratamento dos dados e  as possíveis  limitações  do 

método de pesquisa.
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2.1 – Tipo de Pesquisa

a) Quanto aos fins:

A pesquisa tem cunho descritivo e explicativo,  porque visa esclarecer fatores que contribuem 

para a ocorrência do fraco desempenho da arrecadação de tributos no Município de Cabo Frio.

b) Quanto aos Meios

A pesquisa utilizará de análise bibliográfica, pois envolveu consulta a textos acadêmicos, estudos 

estatísticos  setoriais,  informações  disponíveis  na  internet  e  outras  diversas  publicações, 

objetivando  aprofundar  o  conhecimento  da  matéria  e  o  aprofundamento  do  conhecimento  a 

respeito  do  Município  de  Cabo  Frio  e  suas  atividades,  buscando  responder  a  pergunta  que 

consubstancia  o  problema  da  pesquisa.  Ainda  quanto  aos  meios,  o  trabalho  apresentado 

classifica-se como um estudo de caso posto que o caminho escolhido para responder ao problema 

formulado  consistiu  no  conhecimento  do  Município  selecionado.  Desta  forma,  não  foram 

realizadas entrevistas ou aplicados questionários.
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2.2 – Universo e Amostra

O universo da pesquisa é a Prefeitura Municipal de Cabo Frio, selecionada para o estudo de caso. 

Outrossim, nosso estudo estará circunscrito no período compreendido nos exercícios financeiros 

de 2002 e 2007.

2.3 – Coleta de dados

A coleta de dados compreendeu o acesso a fontes primárias ou secundárias, mormente os bancos 

de dados, estatísticas e trabalhos acadêmicos desenvolvidos pelas seguintes organizações: Escola 

Brasileira de Administração Pública e de Empresas (EBAPE – FGV/RJ), Instituto Brasileiro de 

Economia  (IBRE –  FGV/RJ),  Agência  Nacional  do  Petróleo  (ANP),  Tribunal  de  Contas  do 

Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ),  Instituto  Brasileiro  de Geografia  e  Estatística  (IBGE) e 

Instituto  Brasileiro  de  Administração  Municipal  (IBAM).  Nesta  fase  também  foram obtidas 

informações através dos sites das instituições que acabei de enumerar, e ainda junto ao Sistema 

de Controle e Acompanhamento de Processos (SCAP) e ao Sistema Integrado de Gestão Fiscal 

(SIGFIS) é restrito aos funcionários do TCE/RJ. Destacamos que este autor é servidor daquela 

casa.

Vale ressaltar que o presente trabalho é uma primeira etapa (exploratória) de um assunto mais 

abrangente. Em seu desenvolvimento, outras ferramentas serão adotadas.
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2.4 – Tratamento dos dados

Os dados coletados serão organizados e interpretados por meio de análise de conteúdo. Godoy 

(1995) afirma que a análise de conteúdo consiste em um instrumental metodológico que pode ser 

aplicado a discursos diversos e todas as formas de comunicação, seja qual for a natureza do seu 

suporte.  Segundo a  autora,  a  análise  de  conteúdo prevê  três  fases  fundamentais:  pré-análise, 

exploração do material e tratamento dos resultados.

2.5 – Limitações do método

O  método  escolhido,  apesar  de  nos  parecer  o  mais  adequado  para  a  condução  do  estudo, 

apresenta algumas limitações. Será conveniente discorrermos um pouco sobre elas. Acreditamos 

que a primeira esteja relacionada à amostra escolhida. Havia a impossibilidade de estendermos a 

pesquisa a todos os Municípios confrontantes  com a Bacia  de Campos,  pois,  isso, a tornaria 

abrangente demais, correndo-se o risco de não terminar no prazo previsto ou implicar em perda 

de profundidade. Outro ponto de destaque encontra-se no tratamento dos dados, considerando 

que a análise  de conteúdo é  realizada  em três  fases principais,  podendo haver  equívocos  no 

tratamento dos dados e interpretação.

  



20

3 – O REFERENCIAL TEORICO

Os estudos realizados para a elaboração desta pesquisa são apresentados, de forma consolidada, 

no presente capítulo. Para melhor conhecimento do campo de pesquisa, recorreu-se a trabalhos 

que apresentavam tanto abordagens teóricas quanto resultados de pesquisas empíricas sobre o 

tema.

Com objetivo de oferecer base para melhor compreensão do problema da pesquisa e trazer a tona 

um olhar crítico, utilizaremos o referencial que remeterá as receitas provenientes dos royalties em 

epígrafe  às  questões  teóricas  de  Política  Fiscal,  Teoria  da  Tributação  voltados  para  a  esfera 

Municipal.

3.1 – Sobre o Petróleo Brasileiro

Desde o tempo do Império, até a criação da PETROBRAS, em 1953, a pesquisa de óleo estava 

franqueada a qualquer grupo privado nacional ou estrangeiro. Uma das causas principais da falta 

de interesse das grandes companhias e na demora de transformar o país em produtor de petróleo 

foi a natureza pouco generosa das bacias sedimentares, que exigem um esforço muito grande e 

contínuo para a identificação dos campos petrolíferos e não atingem as dimensões comuns das 

principais zonas produtoras do mundo. 

No século XX, o petróleo transformou-se rapidamente em recurso de importância essencial para 

o desenvolvimento econômico e a segurança do país. Em 1930, o Brasil encontrava-se sob o 
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regime da revolução, período no qual iniciou-se o processo de grandes mudanças sociais. Em 

1934, o governo criou o Código de Minas estabelecendo normas para a pesquisa e lavra das 

jazidas, iniciando o processo de nacionalização. Em 1938, instituiu-se o Conselho Nacional do 

Petróleo  (CNP)  cuja  finalidade  era  apreciar  todos  os  pedidos  de  pesquisa e  lavra  de  jazidas 

petrolíferas. 

A  descoberta  de  petróleo  pelo  CNP  no  campo  de  Lobato,  na  Bahia,  e  posteriormente  em 

Candeias, no Recôncavo Baiano (o primeiro campo de petróleo comercial do país), deixou claro a 

existência do óleo no Brasil. Mas a consolidação desta atividade só deslanchou mesmo na década 

de  1950,  com  a  participação  ativa  de  todas  as  correntes  de  opinião  pública  na  campanha 

nacionalista conhecida como “O Petróleo é Nosso”. 

Devido à mobilização e ao fato das crises ocasionadas pela escassez do petróleo na década de 

1950,  o  Presidente  Getúlio  Vargas  enviou  ao  Congresso  o  Projeto  propondo  a  criação  da 

PETROBRAS (Petróleo Brasileiro S.A.), o que posteriormente culminou, no monopólio estatal 

do petróleo e na criação da empresa (pela Lei n.º 2.004 de 3 de outubro de 1953), a quem ficou 

delegada a responsabilidade de executar as atividades petrolíferas em nome da União. 

A  conseqüente  atividade  de  produção  de  petróleo  propagou-se,  atingindo  elevados  padrões 

técnicos internacionalmente reconhecidos e promoveram-se numerosas realizações nas áreas de 

atuação do monopólio, provocando o surgimento de diversas outras atividades correlatas. 

O monopólio  da  União  na  exploração  e  produção  de  óleo  e  gás  natural  permaneceu  sendo 

exercido  pela  Petrobrás  até  9  de  novembro  de  1995,  quando  foi  promulgada  a  Emenda 
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Constitucional n.º 9, alterando o artigo 177 da Constituição de 1988. O monopólio da União foi 

mantido,  mas  permitiu-se  que  empresas  privadas  pudessem  também  executar  atividades  de 

exploração e produção. 

Em 6 de agosto de 1997, a Lei n.º 9.478, conhecida como Lei do Petróleo, estabeleceu o novo 

modelo de exploração e produção, para o qual o Estado, que é o detentor dos recursos minerais, 

transfere as atividades de exploração e produção à empresas, por meio de contratos de concessão, 

celebrados com a Agência Nacional do Petróleo, entidade reguladora governamental. Entretanto, 

foi  garantida  à  PETROBRAS  condições  de  atuar  como  uma  empresa  privada,  escolhendo, 

livremente, projetos e parceiros e correndo riscos em seus empreendimentos.

3.1.1 – A Bacia de Campos 

De acordo com ARAÚJO (2001), o choque dos preços do petróleo em 1973 lançou o desafio para 

a PETROBRAS de aumentar a produção interna de petróleo e gás natural a fim de reduzir os 

impactos de importação de petróleo sobre a balança comercial. A reorientação dos investimentos 

para a exploração possibilitou a descoberta de petróleo em 1974 na Bacia de Campos, no litoral 

do Estado do Rio de Janeiro.

A área da Bacia de Campos tem cerca de 110 mil km2 e se estende do Estado do Espírito Santo 

até o município de Cabo Frio, no Estado do Rio de Janeiro. O desenvolvimento da produção 

petrolífera na plataforma continental resultou de um grande esforço da PETROBRAS, firmando a 

companhia no cenário internacional e contribuindo para elevar a produção nacional. 
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De acordo com KUPFER et  al.  (2000),  uma das  características  da indústria  do petróleo  é  a 

necessidade contínua do esforço exploratório para garantir o nível de reservas compatível com a 

produção. 

Estudos recentes indicam que 50% das reservas ainda por descobrir no Brasil situam-se em águas 

profundas. Um fato que corrobora esta afirmação foi a recente descoberta de campos gigantes 

entre  as  bacias  de  Campos  e  de  Santos,  confirmando  o  potencial  para  operações  em águas 

profundas.

3.1.2 – A Indústria do Petróleo e a Economia Regional

O setor petrolífero apresenta forte influência na economia, seja pelo seu impacto multiplicador 

sobre as demais cadeias produtivas, seja por seus efeitos sobre o balanço de pagamentos e as 

contas  públicas.  A  política  de  investimentos  e  os  preços  dos  derivados  formam  poderosas 

ferramentas  utilizadas  pelo  governo  brasileiro  para  promover  o  desenvolvimento  nacional 

(ARAÚJO,  2001,  p.260),  dotando  o  setor  do  petróleo  e  gás  brasileiro  de  um  considerável 

potencial de alavancagem econômico-financeira. 

Tal segmento industrial apresenta não somente um potencial de indução de progresso tecnológico 

em importantes setores da indústria, mas também uma enorme capacidade para a multiplicação 

de renda e emprego. Os impactos gerados sobre os setores econômicos são de diversas naturezas, 

porém os mais relevantes nesta análise são os referentes à geração de receita para as três esferas 

de governo. 
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Além  do  desenvolvimento  econômico  e  social  que  as  atividades  das  empresas  petrolíferas 

proporcionam, por meio de novas oportunidades empresariais, abertura de empregos diretos e 

indiretos,  crescimento  do  mercado  consumidor  local  e  aumento  da  arrecadação  municipal  e 

estadual,  elas  pagam compensações  financeiras  sobre o valor  da produção de petróleo  e  gás 

natural aos municípios e estados produtores. 

Tais compensações, juntamente com impostos e taxas federais, estaduais e municipais e outras 

contribuições sociais, estão promovendo um rápido crescimento das receitas orçamentárias.  O 

destaque maior fica por conta dos royalties e das participações especiais, que fazem parte das 

Participações Governamentais e são o principal objeto de análise deste trabalho. 

Os royalties constituem compensação financeira devida, principalmente, a Estados e Municípios, 

pelos  concessionários  de  exploração  e  produção  de  petróleo  ou  gás  natural.  A  participação 

especial é aplicada sobre a receita bruta da produção, deduzindo os royalties, os investimentos na 

exploração, os custos operacionais, a depreciação e os tributos previstos por lei. 

Com um maior  investimento  no  setor  petrolífero,  a  tendência  é  de  que  a  produção venha a 

aumentar, gerando mais recursos, inclusive sob a forma de royalties e participações especiais. 

Estas duas fontes de recursos constituem-se em um dos principais  benefícios  da atividade de 

extração e produção de petróleo e gás, no que se refere ao incremento de receitas das localidades 

afetadas, e já começam a gerar efeitos positivos nas economias dos municípios fluminenses, os 

maiores  beneficiados.  As  prefeituras  passaram  a  dispor  de  fundos  mais  generosos  para 

investimentos em obras de benfeitorias, asfaltamento de ruas, construção de escolas, postos de 

saúde, etc.  Tais  empreendimentos são necessários,  mas é de importância  fundamental  que os 
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gestores  públicos  organizem  metas  de  governo  capazes  de  garantir  a  continuidade  deste 

crescimento econômico e de assegurar a sustentabilidade do desenvolvimento na região, uma vez 

que o petróleo é um recurso natural finito. 

3.1.3 - A Lei do Petróleo e as Participações Governamentais 

O monopólio da União na exploração e produção de petróleo e gás natural, no Brasil, foi exercido 

exclusivamente  pela  PETROBRAS,  de  1953  a  1995,  quando  foi  promulgada  a  Emenda 

Constitucional n.º 9, que alterou o artigo 177 da Constituição Federal de 1988 e, mantendo a 

União com o controle do monopólio, permitiu que as atividades de exploração e produção fossem 

executadas também por empresas privadas, mediante contratos de concessão celebrados com a 

União. 

Com a regulamentação da Emenda Constitucional n.º 9, a Lei n.º 9.478/97 dispôs, em seu art. 1º, 

os  objetivos  da  política  nacional  para  o  aproveitamento  racional  das  fontes  de  energia:  a 

preservação do interesse nacional, a promoção do desenvolvimento, a ampliação do mercado de 

trabalho e a valorização dos recursos energéticos. Além disso, ressaltou-se a preocupação com o 

direito do consumidor, em relação à preço, qualidade e oferta de produtos; à proteção ao meio 

ambiente  e  à  promoção  da  conservação  da  energia;  à  promoção  da  livre  concorrência  e 

competitividade no país, dentre outros. 

A Lei  n.º  9.478 também foi responsável  pela  criação da Agência  Nacional  do Petróleo,  cuja 

finalidade é “promover  a regulação,  a contratação e a fiscalização das atividades econômicas 
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integrantes da indústria do petróleo, de acordo com o estabelecido na legislação, nas diretrizes 

emanadas  do Conselho Nacional  de Política  Energética  – CNPE e em conformidade com os 

interesses do País” (art. 2º, Lei n.º 2.455, de 14 de janeiro de 1998). 

Desta maneira, o Brasil, seguindo uma tendência mundial na área de E&P, passou a adotar o 

monopólio estatal com o exercício aberto à iniciativa privada, através de contratos de concessão 

com a ANP, o órgão regulador governamental. Algumas das razões que levaram à flexibilização 

do monopólio estatal na indústria petrolífera foram a promoção da livre concorrência e a atração 

de investimentos na produção de energia (REGO, op. cit., p.31). 

Segundo este novo padrão, o Estado, que é o detentor dos recursos minerais, transfere à terceiros 

a exploração, inclusive os respectivos ganhos e obtém uma remuneração através das participações 

governamentais, que são exigidas do concessionário. Assim, além de tributos federais, estaduais e 

municipais  exigidos  que  qualquer  empresa  que  opere  sob  a  legislação  brasileira,  cabe  aos 

concessionários das atividades de E&P o pagamento à sociedade de uma compensação financeira 

extraordinária. 

3.1.4 – Os Royalties 

Os royalties constituem-se a mais antiga forma de arrecadação existente no mundo. Em 1910 já 

se pagava royalties por atividades de mineração em libras esterlinas por tonelada. O termo royalty 

é  um anglicismo,  cuja  raiz  “royal”  significa  “da  realeza”  ou  “relativo  ao  rei”  e  refere-se  à 

contrapartida ao direito real  para uso de minerais,  concedido pelo soberano a uma pessoa ou 
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corporação. Atualmente, nos países que não adotaram a monarquia, o Estado assumiu o papel de 

“rei” nesse particular (BARBOSA e BASTOS, 2000, p.23). 

Portanto,  segundo  o  art.  11º  do  Decreto  n.º  2.705/98,  os  royalties  são  uma  compensação 

financeira devida pelos concessionários de exploração e produção de petróleo e gás natural, a ser 

paga  mensalmente  pela  empresa  exploradora  ao  governo.  Representam  uma  apropriação  da 

sociedade da parcela da renda gerada pela exploração do petróleo e gás natural, recursos naturais 

escassos e não renováveis. 

Desde  a  Lei  n.º  2.004/53,  já  existia  o  pagamento  de  royalties  sobre  a  produção  de 

hidrocarbonetos.  Ficou  estabelecido  que  4%  sobre  o  valor  do  petróleo  e/ou  do  gás  natural 

produzidos  em  terra  pela  PETROBRAS  seriam  pagos  ao  Estado  e  1%  seria  destinado  aos 

Municípios, sobre o valor da produção terrestre de petróleo e gás natural em seus territórios. 

Com o subseqüente início da produção offshore, a Lei n.º 7.453, de 27 de dezembro de 1985, 

considerou  também  sujeito  a  royalties  o  petróleo  e  o  gás  natural  extraídos  na  plataforma 

continental, no mesmo percentual de 5%. A distribuição do total arrecadado apresentava-se da 

seguinte forma: 1,5% aos Estados confrontantes com poços produtores;  1,5% aos Municípios 

confrontantes com estes poços e àqueles pertencentes às suas respectivas áreas geoeconômicas; 

1% ao Ministério da Marinha, a fim de atender aos encargos de fiscalização e proteção das áreas 

marítimas produtoras e 1% para constituir um Fundo Especial a ser rateado entre todos Estados e 

Municípios da região. 
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A distribuição  dos royalties  novamente sofreu uma alteração,  com a Lei  n.º  7.990, de 28 de 

dezembro de 1989. Esta estabeleceu que nos municípios onde existissem instalações de embarque 

e desembarque de petróleo e/ou gás natural, deveria haver uma compensação de 0,5% do valor 

arrecadado com os royalties, o que ocasionou uma redução do percentual anteriormente recebido 

pelo Estado (passou para  3,5%) e,  na  produção do mar,  o  percentual  do Fundo especial  foi 

reduzido a 0,5%. 

Finalmente,  a  Lei  do  Petróleo,  além de  aumentar  para  10% a  alíquota  básica  dos  royalties, 

manteve  os  critérios  de  distribuição  aos  Estados,  Municípios  e  Ministérios  para  a  parcela 

correspondente até 5%, e estabeleceu uma nova forma de distribuição para a parcela excedentes a 

5%, incluindo o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) como novo beneficiário, recebendo 

25% da parcela correspondente aos 5% dos royalties excedentes. 

A distribuição dos royalties entre seus beneficiários se dá na forma do disposto nos artigos 48 e 

49 da mesma lei, tal como demonstrado a seguir: 

“Art. 48. A parcela do valor do royalty,  previsto no contrato de concessão, que representar  

cinco por cento da produção, correspondente ao montante mínimo referido no §1º do artigo  

anterior, será distribuído segundo os critérios estipulados pela Lei n.º 7.990, de 28 de dezembro  

de 1989.” (art. 48, Lei n.º 9.478/97). 

Os critérios a que se referem o artigo 48 são os que constam no art. 7º da Lei n.º 7.990/89, a 

saber: 
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a) Quando a lavra ocorrer em terra ou em lagos, rios, ilhas fluviais ou lacustres: 70% aos Estados 

produtores; 20% aos Municípios produtores e 10% aos Municípios com instalações de embarque 

e desembarque de petróleo e gás natural. 

b) Quando a lavra ocorrer na plataforma continental: 30% aos Estados confrontantes com poços; 

30% aos Municípios confrontantes com poços; 20% ao Comando da Marinha; 10% para o Fundo 

Especial  (a ser distribuído entre todos os Estados e Municípios) e 10% para Municípios com 

instalações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural. 

No que se refere à distribuição da parcela de 30% dos royalties aos Municípios confrontantes 

com poços produtores, fica estabelecido o seguinte: 60% rateados entre os Municípios integrantes 

da  Zona  de  Produção  Principal  (garantindo-se,  pelo  menos,  um  terço  ao  Município  que 

concentrar  as  instalações  de  processamento,  tratamento,  armazenamento  e  escoamento  de 

petróleo e gás); 10% rateados entre os Municípios da Zona de Produção Secundária e os 30% 

restantes para os Municípios limítrofes à Zona de Produção Principal. 

Os royalties devido aos Municípios serão calculados com base na produção do Estado do qual 

fazem parte, sendo que o rateio dos royalties devido aos Municípios pertencentes à uma mesma 

zona de produção será  efetuado na razão direta  de suas respectivas  populações  (BARBOSA, 

2001, p.73). 

Em conformidade com o disposto no art. 49 da Lei n.º 9.478/97, a parcela do valor do royalty que 

exceder a 5% da produção terá a seguinte distribuição: 
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a) Quando a lavra ocorrer em terra ou em lagos, rios ilhas fluviais e lacustres: 52,5% aos Estados 

produtores; 25% ao Ministério de Ciência e Tecnologia (para financiar programas de amparo à 

pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico aplicados na indústria petrolífera); 15% aos 

Municípios produtores e 7,5% aos Municípios que sejam afetados por operações nas instalações 

de embarque e desembarque de petróleo e gás natural,  na forma e critérios estabelecidos pela 

ANP. 

b)  Quando a  lavra  ocorrer  na  plataforma  continental:  22,5% aos  Estados  confrontantes  com 

campos;  22,5% aos  Municípios  confrontantes  com campos;  25% ao Ministério  de  Ciência  e 

Tecnologia;  15% ao Comando  da Marinha;  7,5% aos  Municípios  afetados  por  operações  de 

embarque e desembarque de petróleo e gás natural  e 7,5% para o Fundo Especial  (estados e 

municípios). 

3.1.5 – Participação Especial 

A Participação Especial foi introduzida na legislação brasileira com a Lei do Petróleo. Trata-se de 

um pagamento  a  que  estão  sujeitos  os  campos  com grande  volume  de  produção  ou  grande 

rentabilidade, permitindo que sejam repassados à sociedade parte da renda oriunda das atividades 

petrolíferas nestes casos. 

De conformidade com o § 2º do art. 50 da Lei n.º 9.478/97, os recursos da Participação Especial 

são  distribuídos  na  seguinte  proporção:  40%  ao  Ministério  de  Minas  e  Energia;  10%  ao 

Ministério  do  Meio  Ambiente  e,  finalmente,  40% e  10%,  respectivamente,  para  o  Estado  e 
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Município onde ocorrer a produção em terra, ou confrontante com a plataforma continental onde 

se realizar a produção. 

Ao contrário dos royalties, cuja base de cálculo é a receita bruta, a participação especial incide 

sobre o lucro da concessão. A apuração da participação especial é feita trimestralmente, mediante 

a aplicação sobre a base de cálculo (lucro do campo) de alíquotas marginais progressivas, em 

função do volume trimestral de produção.

3.1.6 – Royalties distribuídos aos Municípios Confrontantes

O enorme benefício, oriundo do efeito conjunto do aumento da alíquota, dos novos critérios de 

distribuição e do alinhamento dos preços do petróleo brasileiro aos do mercado internacional, 

introduzidos  pela  nova  legislação,  vêm  promovendo  um  incremento  substancial  nos  cofre 

públicos dos municípios  fluminenses,  em especial  daqueles  localizados  em frente  à Bacia  de 

Campos, a saber: Armação de Búzios, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Carapebus, Casimiro 

de Abreu, Macaé, Quissamã, Rio das Ostras e São João da Barra.

Os  nove  municípios  acima  são  os  maiores  beneficiários  do  recolhimento  de  royalties  e 

participações especiais no Estado do Rio de Janeiro. Tal fato se explica por estarem localizados 

na denominada Zona de Produção Principal, fator que lhes confere uma maior participação no 

rateio final dos recursos. 
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Todavia  devem  ser  levados  em  consideração  questões  operacionais  na  exploração  que 

influenciam diretamente na distribuição dos recursos em tela. À título de exemplificação temos o 

caso do Município de São João da Barra que em 2001, em função do acidente com a Plataforma 

P-36.  Devido  a  este  incidente,  o  município  de  São  João  da  Barra  foi  o  maior  prejudicado, 

passando da condição de produtor para limítrofe dos produtores de petróleo e ocasionando perdas 

de receita. A localidade, que chegou a receber R$ 1,7 milhão de royalties por mês, quando a P-36 

atingiu a produção de 80 mil bpd, teve sua arrecadação diminuída em quase 69%, de 2001 para 

2002.  Outro  acidente,  em  outubro  de  2002,  causou  a  paralisação  da  produção  do  navio-

plataforma  P-34 no  campo  de  Barracuda-Caratinga,  prejudicando  os  Municípios  de  Campos, 

Cabo Frio, Búzios e Rio das Ostras, no que se refere ao recebimento de royalties e participações 

especiais.  Tais  incidentes  demonstram  a  influência  e  imprevisibilidade  destes  recursos  nas 

receitas  municipais,  constituindo-se  uma  dificuldade  a  mais  à  eficiente  gestão  dos  recursos 

municipais. 

Outro fato importante foi o súbito crescimento destas receitas em um curto espaço temporal. De 

2001  a  2002,  algumas  localidades  apresentaram  crescimentos  entre  70%  e  90%, 

aproximadamente, demonstrando a importância destes recursos para a administração municipal e 

sua  gestão  orçamentária,  já  que,  praticamente,  nenhum  outro  tributo  ou  arrecadação, 

componentes  das  receitas  municipais,  possui  um  valor  tão  expressivo  acompanhado  de  um 

crescimento tão acelerado. Origina-se daí, pois, toda uma preocupação na maneira de como estes 

recursos devem ser utilizados e a responsabilidade de se exercer uma rigorosa fiscalização.
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3.1.7 – Receitas Tributárias Municipais 

O  sistema  tributário  proposto  pela  Constituição  de  1988  instituiu  os  pilares  de  uma 

descentralização  fiscal  baseada  no  aumento  da  capacidade  de  gasto  municipal,  tendo  como 

contrapartida o correspondente aumento da receita. A elevação da receita disponível ocorreu pela 

estrutura  do  sistema  de  Transferências  Intergovernamentais  e  pelo  aumento  da  arrecadação 

própria, através das Receitas Tributárias. 

A Receita Tributária Municipal constitui uma das mais importantes fontes de arrecadação dos 

municípios, uma vez que, juntamente com as Receitas Não-Tributárias, formam a Receita Própria 

do  Município.  Esta  determina  o  nível  de  dependência  da  Receita  Municipal  com os  demais 

recursos, oriundos das transferências de outras esferas de governo. 

Fazem parte da Receita Tributária o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbanos 

(IPTU); o Imposto sobre Transmissão “Intervivos” por ato oneroso de bens imóveis (ITBI); o 

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS); Taxas e Contribuições de Melhoria. 

3.1.8 – Transferências Intergovernamentais 

Além  das  Receitas  Tributárias,  os  municípios  recebem  os  repasses  correspondentes  às 

arrecadações auferidas pelo Estado e pela União. Os impostos arrecadados por cada esfera de 

governo compõe a Receita Tributária bruta, diferentemente da receita disponível, a qual depende 

do balanço entre o que cada esfera recebe e repassa para as outras. No caso da União, a receita 
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disponível é menor que a bruta, pois ela transfere recursos para as demais unidades. Com os 

Municípios, ocorre o contrário, pois recebem transferências tanto da União como dos Estados, 

enquanto que nestes o efeito líquido depende do balanço entre recebimentos da União e repasses 

para os Municípios (GIAMBIAGI, 1999, p.191). 

As  Transferências  Intergovernamentais  podem  ser  subdivididas  em  Transferências 

Constitucionais e Repasses. Das Transferências Constitucionais, destacam-se o FPM, a quota-

parte  do  Imposto  sobre  Circulação  de  Mercadorias  e  Serviços  (ICMS),  o  Imposto  sobre 

Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), o Imposto Territorial Rural (ITR), dentre outras. 

Além da receita tributária e repasses estaduais, há de se considerar também a parcela transferida 

pela União, formada pelos seguintes impostos: Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), ITR, 

ICMS exportação e o FPM, fundo através do qual a União faz os repasses de recursos por ela 

arrecadados, que são parcialmente transferidos aos Municípios. Seu valor total correspondente a 

22,5% da arrecadação da receita líquida do IRRF e do IPI, e é distribuído entre os Municípios 

aplicando-se os coeficientes individuais. 

Como os royalties não eram expressivos, a principal fonte de recursos eram as transferências do 

Estado, seguidas pelas transferências da União. O problema que reside neste fato, é que uma 

baixa disponibilidade de receitais municipais leva a um aumento das dependências de políticas de 

âmbito  nacional,  a  fim  de  melhorar  a  situação  atual  do  município,  contribuindo  para  a 

manutenção  da  dependência  e  de  mecanismos  clientelistas  nas  relações  com  os  governos 

estaduais ou federal. 
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Além  da  maior  participação  das  indenizações  do  petróleo,  na  composição  total  da  receita 

corrente, colaboram para esta redução do percentual tributário municipal, a condescendência dos 

prefeitos em relação à cobrança de impostos. Como estão arrecadando mais com os royalties, não 

está havendo preocupação em garantir receitas próprias, permanecendo dependentes de repasses 

das  outras  esferas  de  governo  e  ampliando  a  dependência  em  relação  às  participações 

governamentais.  Não há interesse em oprimir o contribuinte com impostos,  já que é possível 

arrecadar  com facilidade,  recursos  das  indenizações  do petróleo.  No longo prazo,  quando os 

royalties acabarem, caso seja dada pouca atenção à arrecadação tributária municipal, haverá uma 

cidade sem estrutura fiscal atualizada (SERRA in LISBOA, 2003). 

Também contribui para esta situação, a disputa entre os municípios para a instalação de empresas 

fornecedoras de equipamentos e serviços à indústria petrolífera, gerando uma situação de guerra 

fiscal. Dependendo do tipo de empreendimento, oferecem desde a isenção parcial de ISS, como é 

o caso de Rio das Ostras (fixado em 2%), até a cessão do terreno por 25 anos, para empresas que 

a escolherem como base de operações. Carapebus, por exemplo, reduziu para 0,25% a alíquota de 

ISS, quando o percentual médio cobrado em todo o Estado é de 5%. Em Casimiro de Abreu, a 

prefeitura realiza doação de terrenos e isenção de IPTU por 20 anos (PAMPLONA, 2003, p.18). 

Apenas  Campos  dos  Goytacazes  não  abriu  mão  dos  benefícios  fiscais,  optando por  oferecer 

crédito financeiro aos investidores (NASCIMENTO e NUNES, 2002, p.1). 

Em comum, as Prefeituras têm o interesse de gerar empregos e o desenvolvimento local a partir 

da “abertura” do mercado, esperando que, no longo prazo, estas concessões tributárias venham a 

ser  compensadas  com  maior  arrecadação  de  impostos  e  benefícios  sociais.  Municípios  que 
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possuem uma economia baseada no turismo e agropecuária (como Rio das Ostras e Casimiro de 

Abreu), visam atrair mais companhias do segmento petrolífero, seguindo o rastro de Macaé, que 

se tornou um pólo petrolífero. Todavia, muitas empresas acabam não conseguindo se sustentar, 

abandonando a região, gerando desemprego, reduzindo a arrecadação de impostos e revertendo as 

expectativas positivas. 

Atualmente, os municípios vêm assumindo responsabilidades que eram de competência de outras 

esferas governamentais, particularmente, em um momento onde as Administrações Municipais 

estão sendo cobradas no sentido de melhorar seu desempenho. É mister obter mais recursos, não 

somente pelo aumento das atividades empresariais, mas implementando ações com objetivos de 

elevar a arrecadação, independentemente dos repasses dos royalties. 

Um dos instrumentos que aumentaram as responsabilidades dos gestores públicos, foi a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), que traz implicações para o Estado ou Município que deixa de 

cumprir  com suas exigências,  causando prejuízos à sociedade.  A função maior  do controle é 

evitar o desperdício de dinheiro público, orientando o gestor quanto a melhor forma de aplicação 

dos recursos em favor da sociedade (TCU, 2000). Ademais, a Lei reforça a necessidade de cada 

ente da federação explorar da melhor forma possível sua base tributária, não se limitando a uma 

arrecadação  eficiente  de  ISS  e  IPTU.  A  ênfase  na  exploração  dos  tributos  visa  alcançar  o 

equilíbrio intertemporal, que depende também de outras variáveis. 

Deste modo, os  royalties, na maioria das ocasiões, constituem-se um importante complemento 

das receitas para o cumprimento de regras estabelecidas pela LRF, pois passaram a ser usados 

para cobrir deficiências tributárias. A Lei restringe a ação dos governantes, estabelecendo quanto 
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e onde poderão ser efetuados os gastos, além de estabelecer as prioridades de pagamentos que 

precisam ser feitos pelas Prefeituras.

No que diz respeito ao governo estadual, além de terem sidos utilizados para promover o ajuste 

das contas públicas (referente à negociação da dívida do Estado do Rio de Janeiro com a União, 

realizada  pelo  ex-governador  Garotinho),  os  royalties  estariam  compensando  perdas  com  a 

isenção  constitucional  de  cobrança  do  ICMS no Rio  de  Janeiro.  Todo  sistema  tributário  foi 

construído com o ICMS pago na origem, exceto petróleo e energia elétrica, em que o imposto é 

pago no  destino.  Isto  significa  que  o  Estado  do  Rio  de  Janeiro  vem perdendo,  desde  1988, 

vultosos recursos. De acordo com cálculos do TCE-RJ, as perdas estão estimadas entre dois a 

quatro bilhões de reais por ano. Esta é uma questão controversa que vem gerando discussões, 

inclusive com propostas de elevação dos royalties para 13%, a fim de compensar as perdas com 

a não cobrança do ICMS (MATAIS, 2003, p.9). 

De acordo com SERRA (2003), o pagamento dos royalties, neste contexto, se encontraria fora 

da lógica interna da atividade petrolífera, que seria de oferecer condições para a sustentabilidade 

econômica das regiões atingidas pelas atividades de E&P (exploração e produção), num período 

posterior ao esgotamento das jazidas de petróleo e gás natural,  uma vez que gerações futuras 

devem ser compensadas por não poder usufruir destas riquezas exauríveis. Segundo seu exame, a 

destinação dos  royalties aos municípios somente encontraria argumentos válidos no espaço da 

análise política, referente ao recente processo de descentralização fiscal experimentado pelo país 

(SERRA,  op. cit.,  p.4),  já  que,  tais  recursos  estariam  sendo  utilizados  para  fornecer,  aos 

governos locais, auxílios necessários ao atendimento da demanda por serviços públicos. 
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O ideal seria proporcionar um aumento do fluxo de renda local e regional, que promovesse o 

crescimento  da  base  tributária,  aumentando,  conseqüentemente,  a  arrecadação  através  dos 

impostos, como o ICMS e receitas tributárias municipais. Na concepção de SERRA (op. cit., 

p.9), uma vez que isto não acontece, os royalties acabam por ser utilizados para correção desta 

lacuna, tornando-os meramente parte do fluxo de receitas correntes dos Estados e Municípios, e 

deturpando o seu sentido econômico original. De acordo com os resultados obtidos, referentes à 

arrecadação dos tributos dos  royalties, e os originários das receitas tributárias, percebeu-se que 

aqueles estão fortemente para o incremento da receita municipal, a qual, cada vez mais, se torna 

dependente destes recursos. 

Demonstrou-se, da mesma maneira, a redução das receitas tributárias na composição da Receita 

Total  Municipal,  levando à  crer  que os  municípios  podem estar  utilizando  os  royalties  para 

promover ajustes em suas contas, a fim de que se enquadrem na regulação estabelecida pela LRF. 

É indiscutível  a afirmação que o pagamento dos  royalties  está sendo essencial  para a gestão 

municipal,  e  que  o  uso adequado destes  recursos  representa  um auxílio  incontestável  para  a 

melhoria  das  condições  socioeconômicas.  Com saúde  financeira,  e  apresentando perspectivas 

favoráveis à solvência dos seus orçamentos, os municípios possuem maior capacidade de efetuar 

gastos, nas áreas onde existem as maiores carências. 
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3.2 – Os objetivos da política fiscal 

Segundo Musgrave (1980), a ação do governo através da política  fiscal  abrange três funções 

básicas. A função alocativa diz respeito ao fornecimento de bens públicos. A função distributiva, 

por sua vez, está associada a ajustes na distribuição de renda que permitam que a distribuição 

prevalecente  seja aquela  considerada justa pela sociedade.  A  função estabilizadora  tem como 

objetivo o uso da política econômica visando a um alto nível de emprego, à estabilidade dos 

preços e à obtenção de uma taxa apropriada de crescimento econômico.  Por serem de suma 

importância para o entendimento do problema, iremos discorrer sobre cada função da Política 

Fiscal.

3.2.1 - A função alocativa

Os  bens  públicos  não  podem  ser  fornecidos  de  forma  compatível  com  as  necessidades  da 

sociedade através do sistema de mercado. O fato de os benefícios gerados pelos bens públicos 

estarem disponíveis para todos os consumidores faz com que não haja pagamentos voluntários 

aos fornecedores desses bens. Sendo assim, perde-se o vínculo entre produtores e consumidores, 

o  que  leva  à  necessidade  de  intervenção  do governo para  garantir  o  fornecimento  dos  bens 

públicos.

Isto  posto,  o  governo  deve:  a)  determinar  o  tipo  e  a  quantidade  de  bens  públicos  a  serem 

ofertados e b) calcular o nível de contribuição de cada consumidor. Em relação a este último 
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ponto, um determinado consumidor não tem motivos para se "apresentar" ao governo e declarar 

o valor "justo" que ele atribui aos serviços prestados pelo setor público,  a não ser que tenha 

certeza de que os demais indivíduos beneficiados pelo fornecimento dos bens públicos façam o 

mesmo. Neste caso, há um espaço claro de ação dos "caronas", que preferirão utilizar-se dos bens 

públicos  sem pagar  por  isso,  na  esperança  de  que  outros  consumidores  contribuam  para  o 

governo,  financiando  a  produção  desses  bens.  Tendo  em  vista  que  grande  parte  dos 

consumidores,  de  forma  racional,  provavelmente  agiriam desta  maneira,  o  financiamento  da 

produção dos bens públicos não pode dar-se de forma voluntária. De fato, o financiamento da 

produção dos bens públicos depende da obtenção compulsória de recursos, através da cobrança 

de impostos. 

É neste  sentido que o processo político  surge como substituto  do mecanismo do sistema de 

mercado. A decisão por um determinado governante através do processo eleitoral funciona como 

uma espécie de revelação de preferências por parte da sociedade. De forma indireta,  a eleição 

mostra  não  apenas  quais  bens  públicos  são  considerados  prioritários,  como  o  quanto  os 

indivíduos estarão dispostos a contribuir sob a forma de impostos para o financiamento da oferta 

de bens públicos.  Por exemplo, uma sociedade que esteja buscando uma redução da violência, 

tenderá a eleger um candidato que tenha como prioridade o aumento da segurança das ruas, ainda 

que isto signifique, necessariamente, um aumento dos impostos para arcar com o aumento do 

contingente de policiais.

Em  nível local,  conforme evidenciado em Campello e Matias (2000), essa função deveria ser 

exercida  em sua  totalidade,  pelos  orçamentos.  Todavia,  indicam desvios  mais  pela  falta  de 

informação  associada  à  falta  de  vontade  política,  do  que  pela  ausência  de  instrumentos  e 
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processos que permitam uma determinação adequada da alocação de recursos.

3.2.2 -A função distributiva

A  distribuição  de  renda  resultante,  em  determinado  momento,  das  dotações  dos  fatores  de 

produção - capital, trabalho e terra - e da venda dos serviços desses fatores no mercado pode não 

ser a desejada pela sociedade. Cabem, portanto, alguns ajustes distributivos feitos pelo governo, 

no sentido de promover uma distribuição considerada justa pela sociedade. Para isso, o governo 

se utiliza de alguns instrumentos principais: a) as transferências; b) os impostos e c) os subsídios. 

De fato,  esses  três  instrumentos  estão  estreitamente  relacionados,  havendo  várias  formas  de 

promover uma redistribuição da renda.

Em  primeiro  lugar,  através  do  esquema  de  transferências  o  governo  pode  promover  uma 

redistribuição  direta  da  renda,  tributando  em  maior  medida  os  indivíduos  pertencentes  às 

camadas de renda mais alta, e subsidiando os indivíduos de baixa renda. Um exemplo desse tipo 

de política é o imposto de renda negativo, utilizado em alguns países desenvolvidos, que implica 

uma transferência de renda para as pessoas que ganhem menos do que um determinado nível 

mínimo de rendimentos.

Em segundo lugar, os recursos captados pela tributação dos indivíduos de renda mais alta podem 

ser utilizados para o financiamento de programas voltados para a parcela da população de baixa 

renda; como o de construção de moradias populares.
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Finalmente, o governo pode impor alíquotas de impostos mais altas aos bens considerados de 

"luxo" ou "supérfluos", consumidos pelos indivíduos de renda mais alta, e cobrar alíquotas mais 

baixas dos bens que compõem a cesta básica, subsidiando, desta forma, a produção dos bens de 

primeira necessidade, com alta participação no consumo da população de baixa renda.

Em nível municipal, essa função é determinante pois “a forma de alocação de recursos determina 

não somente a realização ou não de determinados projetos e atividades, como viabiliza ou não a 

execução de projetos e atividades para determinadas parcelas da população” (Campello e Matias: 

2000, p. 42). 

3.2.3 - A função estabilizadora

Como já foi comentado, o funcionamento do sistema de mercado não é, por vezes, capaz de 

assegurar  altos  níveis  de  emprego,  estabilidade  dos  preços  e  altas  taxas  de  crescimento 

econômico. Sendo assim, a intervenção do governo pode ser importante no sentido de proteger a 

economia de flutuações bruscas, caracterizadas por alto nível de desemprego e/ou alto nível de 

inflação. Para isso, os principais instrumentos macroeconômicos à disposição do governo são as 

políticas fiscal e monetária.

Supondo que as flutuações da economia decorram de uma insuficiência ou de um excesso de 

demanda agregada, o controle da demanda é a forma de intervenção do governo mais indicada 

para garantir a estabilidade do sistema econômico. O governo age sobre a demanda agregada da 

economia para manter altas taxas de crescimento e de emprego e baixa inflação.
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A política  fiscal  pode se manifestar  diretamente,  através da variação dos gastos públicos em 

consumo e investimento, ou indiretamente, pela redução das alíquotas de impostos, que eleva a 

renda disponível do setor privado. Por exemplo,  em uma situação recessiva,  o governo pode 

promover um crescimento de seus gastos em consumo e/ou investimento e com isso incentivar 

um aumento da demanda agregada, tendo como resultado um maior nível de emprego e da renda 

da economia. Alternativamente, o governo pode reduzir as alíquotas de impostos, aumentando, 

desta forma, o multiplicador de renda da economia.

No caso da existência de um alto nível de inflação, por sua vez, decorrente de um excesso de 

demanda  agregada  na  economia,  o  governo  pode  agir  de  forma  inversa  ao  caso  anterior, 

promovendo uma redução da demanda agregada, através da diminuição dos seus gastos e/ou do 

aumento das alíquotas dos impostos - que reduziria a renda disponível e, conseqüentemente, o 

nível de consumo da economia.

Na esfera municipal, essa função é exercida pela intervenção nos níveis de despesa pública, de 

subsídios e de auxílios destinados ao desenvolvimento local. 

Portanto, para que o governo local possa dispor de recursos com fito a cumprir as funções já 

examinadas, cumpre papel fundamental o nível de arrecadação.  Neste sentido, precisamos de 

uma teoria de tributação.

 

3.3 – Teoria da Tributação

Para poder arcar com as funções anteriormente descritas, o governo precisa gerar recursos. A 
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principal fonte de receita do setor público é a arrecadação tributária. Segundo Rezende (1981), 

no  âmbito  municipal,  o  principal  tributo  é  o  IPTU,  espécie  do  gênero  tributação  sobre 

patrimônio.  Com a finalidade de aproximar um sistema tributário do "ideal", é importante que 

alguns aspectos principais sejam levados em consideração: a) o conceito da eqüidade, ou seja, a 

idéia de que a distribuição do ônus tributário deve ser eqüitativa entre os diversos indivíduos de 

uma sociedade; b) o conceito da progressividade, isto é, o princípio de que se deve tributar mais 

quem tem uma renda mais alta; c) o conceito da neutralidade, pelo qual os impostos devem ser 

tais que minimizem os possíveis impactos negativos da tributação sobre a eficiência econômica e 

d) o conceito da simplicidade, segundo o qual o sistema tributário deve ser de fácil compreensão 

para o contribuinte e de fácil arrecadação para o governo.

3.3.1 - Os conceitos de eqüidade, progressividade e neutralidade 

Pelo conceito de eqüidade, cada contribuinte deve contribuir com uma parcela "justa" para cobrir 

os  custos do governo.  Mas como definir qual é esta parcela justa? Uma das formas utilizadas 

para calculá-la  baseia-se no "princípio do benefício",  segundo o qual cada indivíduo deveria 

contribuir com uma quantia proporcional aos benefícios gerados pelo consumo do bem público. 

Esse método de cálculo não é de fácil implementação, pois a avaliação dos indivíduos sobre os 

benefícios gerados pelo consumo dos bens públicos não é conhecida pelo governo e precisa ser 

revelada  através  de  um  processo  eleitoral.  Além  disso,  levando  em  consideração  que  as 

preferências diferem entre os indivíduos, não se pode aplicar qualquer fórmula tributária geral à 

sociedade como um todo. De qualquer forma, uma aplicação parcial do princípio do benefício é 

possível em situações onde o financiamento do serviço público ocorre diretamente através do 
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pagamento de tarifas ou taxas de utilização.

Outra forma de calcular o quanto cada indivíduo deve pagar de impostos segue o princípio da 

capacidade de pagamento - medida, preferencialmente, pelo nível de renda - que ao contrário do 

anterior, permite a formulação de uma regra geral de tributação para a sociedade como um todo. 

Segundo este  princípio,  o  ônus  tributário  deve ser tal  que garanta  as eqüidades  horizontal  e 

vertical.  Conforme a primeira,  os contribuintes com mesma capacidade de pagamento devem 

pagar o mesmo nível de impostos. Já de acordo com o segundo conceito, as contribuições dos 

indivíduos devem diferenciar-se conforme suas diversas capacidades de pagamento.

Aqui deve ser introduzida a definição do conceito de progressividade dos tributos. Um imposto é 

progressivo quando a alíquota de tributação se eleva quando aumenta o nível de renda. A idéia 

que justifica uma tributação progressiva é a de que quem recebe mais renda deve pagar uma 

proporção maior de impostos relativamente às pessoas de baixa renda.  Em contraposição, um 

imposto regressivo é aquele que implica uma contribuição maior da parcela da população de 

baixa renda relativamente ao segmento de renda mais alta. 

O objetivo da neutralidade é que o sistema tributário não provoque uma distorção da alocação de 

recursos, prejudicando, desta forma, a eficiência do sistema. Por exemplo, no caso do imposto de 

renda,  a  redução  da  renda  disponível  dos  indivíduos  diminui  de  forma  homogênea  as  suas 

possibilidades  de  consumo,  não  causando  nenhum  viés  em  relação  ao  consumo  -  e, 

conseqüentemente, à produção - de nenhum bem específico. Neste caso, o imposto é neutro, na 

medida em que não afeta a eficiência nas decisões de alocação de recursos para a produção e o 

consumo de mercadorias e serviços. 

  



46

Finalmente, o  conceito de simplicidade relaciona-se com a facilidade da  operacionalização da 

cobrança do tributo.  Por um lado, é importante que o imposto seja de fácil entendimento para 

quem tiver que pagá-lo. Por outro, a cobrança e arrecadação do imposto, bem como o processo 

de fiscalização, não devem representar custos administrativos elevados para o governo.

3.3.2 – Tributação sobre o patrimônio

Em princípio,  impostos  sobre  o  patrimônio  podem englobar  uma  gama  bastante  variada  de 

tributos,  conforme os itens  do patrimônio individual  ou empresarial  submetidos  à tributação. 

Assim,  embora  o  IPTU  seja  a  forma  mais  conhecida  de  tributação  do  patrimônio,  ele  não 

constitui o único exemplo dessa categoria de impostos, embora seja o objeto de nosso estudo. 

A tributação do patrimônio pode ser imposta regularmente em função do simples ato de posse 

dos ativos durante um determinado período, ou apenas no momento em que os ativos mudam de 

proprietário em virtude de venda, doação ou herança. Em qualquer dessas hipóteses a tributação 

pode ser geral (um imposto sobre o total do patrimônio líquido) ou parcial (impostos Predial, 

Territorial, sobre a Transmissão de Propriedade etc.).

De um ponto de vista individual, a tributação parcial do patrimônio sob a forma de impostos que 

incidem  apenas  sobre  a  propriedade  imobiliária  discrimina  em  favor  dos  indivíduos  que 

desfrutam de uma posição mais elevada em termos de renda e riqueza, uma vez que é de se supor 

que o grau de diversificação do patrimônio aumenta com o aumento na renda individual e que a 

aquisição  de  imóveis  é  a  forma  primitiva  de acumulação  de riqueza.  De um ponto  de vista 
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empresarial,  a  tributação  apenas  da  parcela  do  patrimônio  representada  por  propriedades 

imobiliárias beneficia as empresas que requerem equipamentos mais sofisticados (e mais caros) e 

que  exigem  menos  espaço  para  funcionamento.  Note-se  que  ambas  as  implicações  seriam 

negativas do ponto de vista de critérios mais amplos de eqüidade na tributação.

3.3.3 - Imposto Sobre a Propriedade Imobiliaria

Segundo  Rezende  (1981),  uma  das  características  próprias  do  Imposto  sobre  a  Propriedade 

Imobiliária é a imobilidade da base tributária. Essa é, provavelmente, a principal razão pela qual 

esse tipo de tributo é historicamente o mais utilizado em todo o mundo em nível dos governos 

locais.

As vantagens  teoricamente  associadas  ao argumento  de que a imobilidade  da base tributária 

constitui justificativas suficientes para que o imposto sobre a propriedade seja utilizado a nível 

municipal, referem-se à minimização de conflitos de competência para cobrança do tributo e a 

uma maior autonomia local.  De um lado,  como o imposto incide sobre unidades fisicamente 

localizadas dentro dos limites geográficos do município, conflitos tributários entre municípios 

vizinhos seriam praticamente inexistentes. Do outro, maior autonomia financeira dos Governos 

locais seria obtida na medida em que o valor da propriedade não sofresse oscilações de curto 

prazo em decorrência de flutuações no nível geral de atividade econômica do País.

Ademais, as possibilidades de o proprietário evitar o pagamento do imposto pela mudança de 

domicílio seria praticamente impossível, pela própria impossibilidade física de transferência da 
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propriedade.

Um terceiro  aspecto  refere-se  a  uma possível  associação  entre  a  natureza  da  base  tributária 

correspondente a esse tipo de impostos e às necessidades de prestação de serviços em nível dos 

Governos locais. O argumento consiste em que a urbanização aumenta a demanda de serviços 

urbanos ao mesmo tempo em que alarga a base tributária  local pelo aumento do número de 

imóveis e pela própria valorização de imóveis existentes, de forma a produzir um crescimento 

equilibrado entre recursos e necessidades de serviços urbanos.

Fatores  institucionais  também  se  relacionam  diretamente  ao  problema  de  administração  do 

imposto. A questão mais importante a esse respeito refere-se a, qual critério a ser utilizado para 

cobrança  do  tributo.  É  certo  que  a  base  tributária  legal  do  imposto  deve  crescer  com  o 

desenvolvimento econômico do município. Como proceder, entretanto, para fazer que este seja 

refletido na arrecadação? A esse respeito, os problemas a serem considerados são, portanto, de 

dois tipos:

a) Que  critério  deve  ser  estabelecido  para  a  avaliação  do  valor  venal  de  cada  propriedade 

localizada no município? 

b) Como  introduzir,  nesse  mesmo  critério,  um mecanismo  automático  de  reajuste  do  valor 

tributado, em virtude de efeitos provocados pela inflação e pelo crescimento econômico do 

País?
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Duas  alternativas  básicas  para  cobrança  do  imposto  têm  sido  experimentadas.  A  primeira 

consiste em cobrar o imposto com base no seu valor locativo (renda anual), e a segunda com base 

no valor venal da propriedade. Na forma como são tradicionalmente aplicadas, nenhuma dessas 

alternativas fornece solução satisfatória para os problemas apontados, segundo Resende (1981). 

O critério do valor locativo, por exemplo, é particularmente afetado por medidas de contenção do 

preço dos aluguéis  residenciais,  distanciando o valor efetivamente  tributado do valor  real  do 

imóvel  e condicionando a taxa de crescimento da arrecadação ao comportamento da política 

habitacional  do Governo (sem levar  em conta  que a  própria  obtenção de informações  sobre 

aluguéis é difícil de ser conseguida a nível municipal). O critério do Valor venal, por sua vez, 

esbarra em dificuldades semelhantes. Como obter informação atualizada sobre o valor venal de 

todas  as  propriedades  existentes  no  município?  A  opção  no  caso  parece  residir  em  uma 

participação  voluntária  do  contribuinte  ou  em  um  amplo  –  e  dispendioso  –  trabalho  de 

cadastramento.  Ainda  assim,  mesmo  admitindo  que  os  municípios  arcassem com os  custos 

financeiros  de  um  trabalho  de  cadastramento  que  garantisse  uma  avaliação  correta  em  um 

determinado ano, o problema de atualização do valor não ficaria resolvido. 

Resende (1981) acrescenta também que a complexidade administrativa desse tipo de tributo pode 

ser considerada como o principal fator responsável pela sua incapacidade em fornecer recursos 

aos  Governos  locais  a  um  ritmo  correspondente  às  necessidades  de  expansão  dos  serviços 

urbanos.
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3.4 – A Dívida Ativa Tributária

Em Machado (2005), na linguagem da Ciência das Finanças Públicas, e da contabilidade pública, 

dívida ativa significa crédito da Fazenda Pública não pago no respectivo vencimento e por isso 

inscrito no órgão competente para viabilizar a execução fiscal.

A  Lei  5172  de  outubro  de  1966,  recepcionada  no  sistema  constitucional  vigente  como  lei 

complementar  (CTN), dispôs sobre o sistema tributário  nacional  bem como instituiu  normas 

gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios, conceitua a Dívida Ativa 

"In verbis":

"Art.201  -  Constitui  Dívida  Ativa  Tributária  a  proveniente  de  crédito  dessa  natureza,  

regularmente  inscrita  na  repartição  administrativa  competente,  depois  de  esgotado o  prazo 

fixado para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular. 

Conforme disposto no § 2º do artigo 39 da Lei Federal nº 4.320/64, que estatuiu normas gerais de 

direito  financeiro  para  a  elaboração  e  controle  dos  orçamentos  aplicáveis  também  aos 

municípios,  “Divida  Ativa  Tributária  é  o  crédito  da  Fazenda  Pública  dessa  natureza,  

proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas...”

No âmbito dos municípios a cobrança Judicial da dívida ativa, mediante execução fiscal, deve ser 

motivada pelo executivo municipal adotando as medidas pertinentes contidas no CTN com vistas 

a  constituição  dos  créditos  tributários  de  maneira  adequada  com  vistas  a  não  cometer 
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irregularidades  que impliquem em nulidade  de tal  procedimento  administrativo.  Desta  forma 

evitará casos de renúncia das receitas provenientes da não cobrança da dívida ativa tributária.

Os municípios brasileiros, regra geral, têm demonstrado pouco interesse na efetiva instituição e 

arrecadação dos seus tributos, bem como na cobrança dos devedores inscritos em dívida ativa. A 

relutância é observada principalmente nos pequenos municípios,  onde é maior a proximidade 

com os cidadãos com os vereadores e o prefeito, o que desmotiva a adoção de medidas em prol 

do erário público, mas em geral antipáticas e desagradáveis ao bolso do contribuinte-eleitor. A 

LRF,  contudo,  pretende  alterar  este  quadro  de  negligência  e  favorecimento  político  com  o 

dinheiro  público.  O administrador  que  continuar  inerte  no  gerenciamento  da  receita  pública 

estará sujeito a sanções pessoais, além de privar o município de recursos financeiros enviados 

pelos Estados e União. 

4 – Município Selecionado: Descrição e Análise

Alguns fatores me conduziram a escolher o Município de Cabo Frio como objeto deste estudo. O 

primeiro deles reside no fato do mesmo pertencer ao grupo de nove Municípios confrontantes 

com a Bacia de Campos que, conforme dados extraídos do site da Agência Nacional do Petróleo 

(ANP), no exercício financeiro de 2007 foi responsável pelo recebimento de 75,67% dos recursos 

provenientes dos royalties do petróleo transferidos para os 92 Municípios do Estado do Rio de 

Janeiro.  Ou seja,  menos  de  10% do total  de  municípios  deste  Estado são  responsáveis  pela 

aplicação de mais de 75% dos recursos em questão. Some-se a isso o fato de que o município em 
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análise não é o maior nem o menor recebedor destes recursos e nem mesmo se constitui em base 

operacional  de apoio off-shore o que elevaria  naturalmente a arrecadação de tributos.  Dentre 

outros fatores destaco ainda o fato de ter fixado residência em Cabo Frio, desde 1999, o que me 

possibilitou acompanhar de perto os investimentos realizados na cidade bem como a adoção de 

políticas  tributárias  em  sentido  oposto  às  diretrizes  fixadas  a  partir  da  edição  da  Lei  de 

Responsabilidade Fiscal (LRF).

4.1 – Perfil Sócioeconômico de Cabo Frio

O município de Cabo Frio, conforme estudo realizado pelo TCE/RJ, tem uma área total de 410,6 

km2, correspondentes a 0,94% do Estado do Rio de Janeiro. A densidade demográfica de seus 

165.591 habitantes em 2006 foi de 403 pessoas por km2, a 16ª maior do Estado. De acordo com o 

Censo 2000, a taxa de urbanização alcançava 83,8% de sua população, distribuídas em 70.161 

domicílios, dos quais 53,4% têm acesso à rede geral de abastecimento de água, 28,0% estavam 

ligados  à  rede  geral  de  esgoto  sanitário,  e  93,9% tinham  coleta  regular  de  lixo.  Quanto  à 

educação, Cabo Frio teve 44.408 alunos matriculados em 2006, uma variação de 2,5% em relação 

ao ano anterior. O PIB a preços básicos de 2005 alcançou R$ 1.165 milhões, 19ª posição entre os 

92 municípios do Estado, com uma variação de 29,8% em relação ao ano anterior. O PIB total 

per capita foi  de R$ 8.289,26. Se considerarmos a média do PIB per capita  do Estado como 

índice 100, o de Cabo Frio ficou em 45,85 o que representa a 33ª colocação. O Produto Interno 

Bruto do município teve as seguintes contribuições, por setor da economia:
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COMPOSIÇÃO DO PRODUTO INTERNO BRUTO DE CABO FRIO

Extração Mineral Agropecuária
Instituições Financeiras Indústria de transformação
Comunicações Serviços Industriais de Utilidade Pública
Transportes Construção Civil
Administração Pública Outros Serviços
Aluguéis Comércio

Fonte:Estudo Socieconômico 2007 do TCE

Novamente reportando-nos ao estudo realizado em 2007 pelo TCE/RJ, Cabo Frio em 2006, não 

apresentou equilíbrio orçamentário. Suas receitas correntes foram comprometidas em 80% com o 

custeio da máquina administrativa. Sua autonomia financeira é de 10,7% e seu esforço tributário 

alcançou 17,1% da receita total. A carga tributária per capita de R$ 198,38 é a 18ª do Estado, 

sendo R$ 90,15 em IPTU (10ª posição) e R$ 62,34 em ISS (28º lugar). Municípios com muitas 

residências de veraneio podem apresentar uma distorção no IPTU per capita, em virtude de sua 

população residente não representar o total da população flutuante que ali reside eventualmente e 

paga este tributo.

Por sua vez, o custeio per capita de R$ 1.850,82 é o 18º do Estado, contra um investimento per 

capita de R$ 447,55, posição de número 5 dentre os demais 91 municípios. Esse investimento 

representou 19,4% da receita total. Tal quadro resultou numa liquidez corrente de 1,677. 

  



54

A  dependência  de  transferências  da  União,  do  Estado  e  dos  royalties  atingiu  85%. 

Especificamente com relação às participações governamentais (royalties, royalties excedentes e 

participações especiais, conforme o caso), o município de Cabo Frio tem nelas 45,62 % de sua 

receita total,  que no exercício financeiro de 2007 foi de R$ 390,2 milhões (sem considerar o 

Regime Próprio de Previdência), ocupando a 6ª colocação em valor recebido, não variando de 

posição  no  ranking  de  2005,  2006  e  2007,  dentre  os  91  entes  analisados.  Tais  cifras 

correspondem a R$ 1.074,94 por habitante apenas dos recursos provenientes dos royalties em 

questão.

4.2 – Dados sobre a Execução Orçamentária

Atualmente  o  Plano  Plurianual  (PPA),  a  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  (LDO)  e  a  Lei 

Orçamentária  Anual  (LOA)  se  constituem  nos  principais  instrumentos  de  Planejamento  e 

Controle dos Orçamentos Públicos nas três esferas de governo. No PPA são previstas as ações 

para um período de 4 anos e anualmente a LDO traça as diretrizes, fazendo parte integrante o 

Anexo de Metas  Fiscais  (AMF),  para que a  LOA balise  a  execução dos  programas  daquele 

exercício ao qual o município teve suas receitas estimadas e suas despesas fixadas em igual valor, 

observando assim um dos princípios fundamentais que as LOA’s devem suportar, qual seja: o 

equilíbrio orçamentário.

Ainda  assim,  não  é  incomum  verificarmos  déficits  na  execução  das  receitas  e  despesas 

orçamentárias. Muito disso se deve pela falta de preparo das pessoas, envolvidas na elaboração e 

execução dos orçamentos, que na maioria das vezes entendem o planejamento como um jogo de 
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azar, estimando receitas e fixando despesas sem qualquer base metodológica. Entretanto a maior 

parcela  de  responsabilidade  recai  sobre  os  Prefeitos  Municipais  que  além  de  não  criarem 

mecanismos de controle adequados, autorizam o empenhamento de despesas sem o respectivo 

suporte  financeiro,  acumulando  dívidas  flutuantes,  fundadas  bem  como  utilizando-se  de 

mecanismos que trazem reflexos nos exercícios subseqüentes.

Entretanto,  apesar  da importância  do assunto,  focaremos  nossa análise  na execução das Leis 

Orçamentárias  Anuais  no  período  de  2002  a  2007,  como  segue,  realizando  em  disversos 

momentos comparações que nos levem a entender o problema, bem como perseguir os objetivos 

finais e intermediários.

Há que se destacar que o período abordado 2002-2007 passa por gestões distintas à frente daquele 

executivo  municipal,  a  saber:  2001/2004 tendo por  Prefeito  Municipal  o  Sr.  Alair  Francisco 

Corrêa e, estando à frente do Executivo Municipal entre 2005 e 2008 o Sr. Marcos da Rocha 

Mendes.

Efetuamos o levantamento das receitas totais arrecadadas no período em análise tendo por base 

os relatórios publicados por força da Lei de Responsabilidade Fiscal bem como as prestações de 

contas de administração financeira dos exercícios compreendidos no período em análise, como 

segue,  todavia  ressaltamos  que  não  foram  encaminhados  ao  TCE/RJ  documentos  que 

permitissem  avaliar  se  foram  adotadas  providências  eficazes  no  âmbito  da  fiscalização  das 

receitas e combate à sonegação, bem como as demais medidas para o incremento da arrecadação 

de todos os tributos sob sua competência.
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4.2.1 – O Exercício Financeiro de 2002

O orçamento do Município de Cabo Frio para o exercício de 2002, foi aprovado pela Lei do 

Orçamento Anual, nº 1609/2001, estimando a receita em R$ 145.000.000,00 e fixando a despesa 

no mesmo montante. Após alterações ocorridas durante o exercício o orçamento final registrou 

créditos da ordem de R$ 173.264.100,72 perfazendo desta forma um acréscimo equivalente a 

19,5 % sobre o valor inicialmente fixado como despesa.

Resumindo-se  a  execução  orçamentária da  receita  e  da  despesa  do  exercício  em  análise, 

verificamos um superávit orçamentário equivalente a 1,18 % da despesa realizada, como a seguir 

demonstrado:

Descrição Valor (R$)

Receitas Arrecadadas 171.258.962,33

Despesas Realizadas 169.263.499,08

Superávit Orçamentário 1.995.463,25
Fonte: SIGFIS – Sistema de Gestão Fiscal e Prestação de Contas da Administração Financeira do Município de Cabo 
Frio referente ao exercício de 2002.

Sobre  a  gestão  financeira,  a  análise  do  anexo  13  da  Lei  Federal  n°  4.320/64  (Balanço 

Financeiro), dentre outras constatações, demonstrou que as disponibilidades líquidas de Caixa e 

Bancos transferidas do exercício de 2001, que totalizaram a importância de R$  8.436.127,59, 

passaram, em 31/12/02, a ser de R$ 9.709.220,47 ocorrendo assim um acréscimo equivalente a 15 

% em comparação ao exercício anterior.
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No que tange à gestão patrimonial verificamos que as contas do Ativo (representativas de bens e 

direitos)  e  do  Passivo  (que  representam  compromissos  assumidos  com  terceiros  e  o  saldo 

patrimonial),  apresentaram  em  31/12/2002  um  resultado  superavitário  conforme  a  seguir 

demonstrado:

ITEM VALOR (R$)

Variações Ativas 145.538.400,00

Variações Passivas 138.091.100,00

Resultado Patrimonial - Superávit 7.447.300,00
Fonte: SIGFIS – Sistema de Gestão Fiscal e Prestação de Contas da Administração Financeira do Município de Cabo 
Frio referente ao exercício de 2002.

Acerca dos  tributos de competência municipal, temos que o artigo 11 da Lei Complementar 

Federal nº 101/00 (LRF) prevê a obrigatoriedade de efetiva arrecadação dos mesmos, vedando a 

realização de transferências voluntárias ao Município que não observe este dispositivo.

Demonstraremos  a  seguir,  o  comportamento  da  receita  tributária  municipal  efetivamente 

arrecadada no exercício em tela:

  



58

Tributos Receita Arrecadada

Impostos 18.103.954,04

    IPTU 8.272.454,78

    ISS 4.933.301,71

    ITBI 2.523.004,32

    IRRF 2.375.193,23

Taxas 4.140.352,80

Contribuição de Melhoria 0,00

TOTAL 22.244.306,84
Fonte: SIGFIS – Sistema de Gestão Fiscal e Prestação de Contas da Administração Financeira do Município de Cabo 
Frio referente ao exercício de 2002.

Durante  o  exercício,  a  Dívida Ativa sofreu  um acréscimo da  ordem de  12,75 %,  conforme 

exposição abaixo:

Descrição Valor (R$)

Saldo do Exercício Anterior 63.248.476,34

Inscrições no Exercício 16.273.738,49

Cobrança 1.312.460,21

Cancelamento 6.893.200,37

Saldo para o exercício seguinte 71.316.554,25
Fonte: SIGFIS – Sistema de Gestão Fiscal e Prestação de Contas da Administração Financeira do Município de Cabo 
Frio referente ao exercício de 2002.
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A cobrança da Dívida Ativa pela Prefeitura representou 2% do saldo inscrito até 2001, enquanto 

a inscrição no período representou 25,72 % do referido saldo. Desta forma, verificamos um baixo 

índice de arrecadação e um alto índice de inscrição da Dívida Ativa, deixando indícios que o 

Município não vem tomando providências eficazes para as ações de recuperação de créditos nas 

instâncias  administrativas  e  judicial,  podendo  desta  forma,  provocar  prejuízos  ao  Erário 

Municipal.

Conforme  apontado  no  quadro  acima  houve  cancelamentos  de  Dívida  Ativa  equivalente  a 

10,90 % do valor relativo ao saldo anterior. Destaque-se a ausência de informações acerca do 

motivo do cancelamento, fato que indica possível dano ao Erário Municipal.

No que concerne aos recursos provenientes dos royalties do petróleo em função da exploração 

na Bacia de Campos, lembramos que o artigo 8º da Lei nº 7.990, de 28.12.89 veda a aplicação 

dos citados recursos no quadro permanente de pessoal e no pagamento da dívida, à exceção do 

pagamento de dívida com a União, bem como para capitalização de fundos de previdência, aberta 

pela Lei Federal nº 10.195/01.

Verificamos  que,  no exercício  em tela,  tais  receitas  foram da ordem de R$ 59.153.321,60 e 

representa 34,54 % da receita total arrecadada.

No que tange às vedações legais os elementos que constituem a prestação de contas encaminhada 

ao TCE/RJ não apresentaram indícios de aplicação nas referidas despesas.

  



60

4.2.2 – O Exercício Financeiro de 2003

O orçamento do Município para o exercício de 2003 foi aprovado pela Lei dos Orçamentos 

Anuais nº 1.643/2003, estimando a receita em R$ 170.000.000,00 e fixando a despesa no mesmo 

valor.  Após  alterações  ocorridas  durante  o  exercício  o  orçamento  final  registrou  créditos  da 

ordem de R$ 215.321.958,66 perfazendo desta forma um acréscimo equivalente a 26,65 % sobre 

o valor inicialmente fixado como despesa.

Resumindo-se  a  execução  orçamentária da  receita  e  da  despesa  do  exercício  em  análise, 

verificamos um superávit orçamentário equivalente a 3,09 % da despesa realizada como a seguir 

demonstrado:

Descrição Valor (R$)

Receitas Arrecadadas 218.057.600,00

Despesas Realizadas 211.519.300,00

Superávit Orçamentário 6.538.300,00
Fonte: SIGFIS – Sistema de Gestão Fiscal e Prestação de Contas da Administração Financeira do Município de Cabo 
Frio referente ao exercício de 2003.

Sobre  a  gestão  financeira,  a  análise  do  anexo  13  da  Lei  Federal  n°  4.320/64  (Balanço 

Financeiro), dentre outras constatações, demonstrou que as disponibilidades líquidas de Caixa e 

Bancos transferidas  do exercício de 2002, que totalizaram a importância  de R$  9.709.220,47 

passaram, em 31/12/03, a ser de R$ 16.025.796,87 ocorrendo assim um acréscimo equivalente a 

65 % em comparação ao exercício anterior.
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No que tange à gestão patrimonial verificamos que as contas do Ativo (representativas de bens e 

direitos)  e  do  Passivo  (que  representam  compromissos  assumidos  com  terceiros  e  o  saldo 

patrimonial),  apresentaram  em  31/12/2003  um  resultado  superavitário  conforme  a  seguir 

demonstrado:

ITEM VALOR (R$)

Variações Ativas 293.992.988,40

Variações Passivas 274.992.575,92

Resultado Patrimonial - Superávit 19.000.412,48
Fonte: SIGFIS – Sistema de Gestão Fiscal e Prestação de Contas da Administração Financeira do Município de Cabo 
Frio referente ao exercício de 2003.

Acerca dos  tributos de competência municipal, temos que o artigo 11 da Lei Complementar 

Federal nº 101/00 (LRF) prevê a obrigatoriedade de efetiva arrecadação dos mesmos, vedando a 

realização de transferências voluntárias ao Município que não observe este dispositivo.

Demonstraremos  a  seguir,  o  comportamento  da  receita  tributária  municipal  efetivamente 

arrecadada no exercício em tela:
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Tributos Receita Arrecadada

Impostos 20.736.763,44

    IPTU 11.218.755,16

    ISS 5.192.513,63

    ITBI 2.419.612,29

    IRRF 1.905.882,36

Taxas 2.838.006,33

Contribuição de Melhoria 0,00

TOTAL 23.574.769,77
Fonte: SIGFIS – Sistema de Gestão Fiscal e Prestação de Contas da Administração Financeira do Município de Cabo 
Frio referente ao exercício de 2003.

Durante  o  exercício,  a  Dívida  Ativa sofreu  um  acréscimo  da  ordem  de  13,44%,  conforme 

exposição abaixo:

Descrição Valor (R$)

Saldo do Exercício Anterior 71.316.554,25

Inscrições no Exercício 18.280.074,32

Cobrança 1.632.630,50

Cancelamento 7.064.691,90

Saldo para o exercício seguinte 80.899.306,17
Fonte: SIGFIS – Sistema de Gestão Fiscal e Prestação de Contas da Administração Financeira do Município de Cabo 
Frio referente ao exercício de 2003.
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A cobrança  da  Dívida  Ativa  pela  Prefeitura  representou  2,29  % do saldo  inscrito  até  2002, 

enquanto a inscrição no período representou 25,63 % do referido saldo. Desta forma, verificamos 

um baixo índice de arrecadação e um alto índice de inscrição da Dívida Ativa, deixando indícios 

que o Município não vem tomando providências eficazes na Arrecadação, podendo desta forma, 

provocar prejuízos ao Erário Municipal.

Conforme apontado no quadro acima houve cancelamentos de Dívida Ativa equivalente a 9,91 % 

do valor relativo ao saldo anterior. Destaque-se a ausência de informações acerca do motivo do 

cancelamento, fato que indica possível dano ao Erário Municipal.

No que concerne aos recursos provenientes dos royalties do petróleo em função da exploração 

na Bacia de Campos, lembramos que o artigo 8º da Lei nº 7.990, de 28.12.89 veda a aplicação 

dos citados recursos no quadro permanente de pessoal e no pagamento da dívida, à exceção do 

pagamento de dívida com a União, bem como para capitalização de fundos de previdência, aberta 

pela Lei Federal nº 10.195/01.

Verificamos  que,  no exercício  em tela,  tais  receitas  foram da ordem de R$ 91.354.484,35 e 

representa 41,89 % da receita total arrecadada.

No que tange às vedações legais os elementos que constituem a prestação de contas encaminhada 

ao TCE/RJ não foram suficientes para a verificação de aplicação nas referidas despesas.
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4.2.3 – O Exercício Financeiro de 2004

O orçamento do Município de Cabo Frio para o exercício de 2004 foi aprovado pela Lei do 

Orçamento Anual, nº 1.734/2003, estimando a receita em R$ 213.000.000,00 e fixando a despesa 

no mesmo montante. Após alterações ocorridas durante o exercício o orçamento final registrou 

créditos da ordem de R$ 250.875.907,99 perfazendo desta forma um acréscimo equivalente a 

17,8 % sobre o valor inicialmente fixado como despesa.

Resumindo-se  a  execução  orçamentária da  receita  e  da  despesa  do  exercício  em  análise, 

verificamos um superávit orçamentário equivalente a 2,60 % da despesa realizada como segue:

Descrição Valor (R$)

Receitas Arrecadadas 244.118.359,62

Despesas Realizadas 237.940.496,85

Superávit Orçamentário 6.177.862,77
Fonte: SIGFIS – Sistema de Gestão Fiscal e Prestação de Contas da Administração Financeira do Município de Cabo 
Frio referente ao exercício de 2004.

Sobre  a  gestão  financeira,  a  análise  do  anexo  13  da  Lei  Federal  n°  4.320/64  (Balanço 

Financeiro), dentre outras constatações, demonstrou que as disponibilidades líquidas de Caixa e 

Bancos transferidas do exercício de 2003, que totalizaram a importância de R$ 16.025.796,87, 

passaram, em 31/12/04, a ser de R$ 15.733.032,75 ocorrendo assim um decréscimo equivalente a 

1,83 % em comparação ao exercício anterior.
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No que tange à gestão patrimonial verificamos que as contas do Ativo (representativas de bens e 

direitos)  e  do  Passivo  (que  representam  compromissos  assumidos  com  terceiros  e  o  saldo 

patrimonial),  apresentaram  em  31/12/2004  um  resultado  deficitário  conforme  a  seguir 

demonstrado:

ITEM VALOR (R$)

Variações Ativas 356.664.681,15

Variações Passivas 387.136.584,03

Resultado Patrimonial - Déficit 30.471.902,88
Fonte: SIGFIS – Sistema de Gestão Fiscal e Prestação de Contas da Administração Financeira do Município de Cabo 
Frio referente ao exercício de 2004.

Acerca dos  tributos de competência municipal,  temos que o artigo 11 da Lei Complementar 

Federal nº 101/00 (LRF) prevê a obrigatoriedade de efetiva arrecadação dos mesmos, vedando a 

realização de transferências voluntárias ao Município que não observe este dispositivo.

Demonstraremos  a  seguir,  o  comportamento  da  receita  tributária  municipal  efetivamente 

arrecadada no exercício em tela:
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Tributos Receita Arrecadada

Impostos 25.389.920,13

    IPTU 13.355.734,76

    ISS 6.415.133,84

    ITBI 2.827.725,77

    IRRF 2.791.325,76

Taxas 2.037.904,21

Contribuição de Melhoria 0,00

TOTAL 27.427.824,34
Fonte: SIGFIS – Sistema de Gestão Fiscal e Prestação de Contas da Administração Financeira do Município de Cabo 
Frio referente ao exercício de 2004.

Durante  o  exercício,  a  Dívida  Ativa sofreu  um  acréscimo  da  ordem  de  21,6%,  conforme 

exposição abaixo:

Descrição Valor (R$)

Saldo do Exercício Anterior 80.899.306,17

Inscrições no Exercício 21.077.772,26

Cobrança 3.568.608,16

Cancelamento 0,00

Saldo para o exercício seguinte 98.408.470,27
Fonte: SIGFIS – Sistema de Gestão Fiscal e Prestação de Contas da Administração Financeira do Município de Cabo 
Frio referente ao exercício de 2004.
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A  cobrança  da  Dívida  Ativa  pela  Prefeitura  representou  4,4%  do  saldo  inscrito  até  2003, 

enquanto a inscrição no período representou 26,05 % do referido saldo. Desta forma, verificamos 

um baixo índice de arrecadação e um alto índice de inscrição da Dívida Ativa, deixando indícios 

que o Município não vem tomando providências eficazes na Arrecadação, podendo desta forma, 

provocar prejuízos ao Erário Municipal.

Conforme apontado no quadro acima não houve cancelamentos de Dívida Ativa o que de certa 

forma, considerando a fidedignidade desta informação, indica que o Executivo Municipal adotou 

medidas com vistas a recuperação desses créditos.

No que concerne aos recursos provenientes dos royalties do petróleo em função da exploração 

na Bacia de Campos, lembramos que o artigo 8º da Lei nº 7.990, de 28.12.89 veda a aplicação 

dos citados recursos no quadro permanente de pessoal e no pagamento da dívida, à exceção do 

pagamento de dívida com a União, bem como para capitalização de fundos de previdência, aberta 

pela Lei Federal nº 10.195/01.

Verificamos  que,  no exercício  em tela,  tais  receitas  foram da ordem de R$ 99.523.590,84 e 

representa 40,77 % da receita total arrecadada.

No que tange às vedações legais os elementos que constituem a prestação de contas encaminhada 

ao TCE/RJ não apresentou indícios de aplicação nas referidas despesas.
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4.2.4 – O Exercício Financeiro de 2005

O orçamento do Município de Cabo Frio para o exercício de 2005 foi aprovado pela Lei dos 

Orçamentos  Anuais  nº  1.802/2004,  estimando  a  receita  em  R$  240.000.000,00  e  fixando  a 

despesa  no  mesmo  valor.  Após  alterações  ocorridas  durante  o  exercício  o  orçamento  final 

registrou  créditos  da  ordem  de  R$  312.136.611,66  perfazendo  desta  forma  um  acréscimo 

equivalente a 30,06 % sobre o valor inicialmente fixado como despesa.

Resumindo-se  a  execução  orçamentária da  receita  e  da  despesa  do  exercício  em  análise, 

verificamos um superávit orçamentário equivalente a 3,30 % da despesa realizada como a seguir 

demonstrado:

Descrição Valor (R$)

Receitas Arrecadadas 310.090.460,96

Despesas Realizadas 300.166.330,05

Superávit Orçamentário 9.924.130,91
Fonte: SIGFIS – Sistema de Gestão Fiscal e Prestação de Contas da Administração Financeira do Município de Cabo 
Frio referente ao exercício de 2005.

Sobre  a  gestão  financeira,  a  análise  do  anexo  13  da  Lei  Federal  n°  4.320/64  (Balanço 

Financeiro), dentre outras constatações, demonstrou que as disponibilidades líquidas de Caixa e 

Bancos transferidas do exercício de 2004, que totalizaram a importância de R$ 15.482.385,87 

passaram, em 31/12/05, a ser de R$ 39.613.456,64 ocorrendo assim um acréscimo equivalente a 

256 % em comparação ao exercício anterior.
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No que tange à gestão patrimonial verificamos que as contas do Ativo (representativas de bens e 

direitos)  e  do  Passivo  (que  representam  compromissos  assumidos  com  terceiros  e  o  saldo 

patrimonial),  apresentaram  em  31/12/2005  um  resultado  superavitário  conforme  a  seguir 

demonstrado:

ITEM VALOR (R$)

Variações Ativas 439.483.559,52

Variações Passivas 409.428.097,60

Resultado Patrimonial - Superávit 30.055.461,92
Fonte: SIGFIS – Sistema de Gestão Fiscal e Prestação de Contas da Administração Financeira do Município de Cabo 
Frio referente ao exercício de 2005.

Acerca dos  tributos de competência municipal, temos que o artigo 11 da Lei Complementar 

Federal nº 101/00 (LRF) prevê a obrigatoriedade de efetiva arrecadação dos mesmos, vedando a 

realização de transferências voluntárias ao Município que não observe este dispositivo.

Demonstraremos  a  seguir,  o  comportamento  da  receita  tributária  municipal  efetivamente 

arrecadada no exercício em tela:
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Tributos Receita Arrecadada

Impostos 29.522.355,83

    IPTU 13.911.058,09

    ISS 8.070.619,25

    ITBI 3.409.557,55

    IRRF 4.131.120,94

Taxas 3.410.996,21

Contribuição de Melhoria 0,00

TOTAL 32.933.352,04
Fonte: SIGFIS – Sistema de Gestão Fiscal e Prestação de Contas da Administração Financeira do Município de Cabo 
Frio referente ao exercício de 2005.

Durante  o  exercício,  a  Dívida Ativa sofreu  um acréscimo da  ordem de  10,77 %,  conforme 

exposição abaixo:

Descrição Valor (R$)

Saldo do Exercício Anterior 98.408.470,27

Inscrições no Exercício 21.942.734,85

Cobrança 2.990.748,84

Cancelamento 8.355.856,26

Saldo para o exercício seguinte 109.004.600,02
Fonte: SIGFIS – Sistema de Gestão Fiscal e Prestação de Contas da Administração Financeira do Município de Cabo 
Frio referente ao exercício de 2005.
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A cobrança  da  Dívida  Ativa  pela  Prefeitura  representou  3,04  % do saldo  inscrito  até  2004, 

enquanto a inscrição no período representou 22,30 % do referido saldo. Desta forma, verificamos 

um  baixíssimo  índice  de  arrecadação  e  um  altíssimo  índice  de  inscrição  da  Dívida  Ativa, 

deixando indícios  que o Município  não vem tomando  providências  eficazes  na Arrecadação, 

podendo desta forma, provocar prejuízos ao Erário Municipal.

Conforme apontado no quadro acima houve cancelamentos de Dívida Ativa equivalente a 8,49 % 

do valor relativo ao saldo anterior. Destaque-se a ausência de informações acerca do motivo do 

cancelamento, fato que indica possível dano ao Erário Municipal.

No que concerne aos recursos provenientes dos royalties do petróleo em função da exploração 

na Bacia de Campos, lembramos que o artigo 8º da Lei nº 7.990, de 28.12.89 veda a aplicação 

dos citados recursos no quadro permanente de pessoal e no pagamento da dívida, à exceção do 

pagamento de dívida com a União, bem como para capitalização de fundos de previdência, aberta 

pela Lei Federal nº 10.195/01.

Verificamos que, no exercício em tela,  tais receitas foram da ordem de R$ 146.323.000,00 e 

representa 47,19 % da receita total arrecadada.

No tocante às vedações legais os elementos que constituem a prestação de contas encaminhada ao 

TCE/RJ demonstraram a realização de pagamento de pessoal, entretanto não foram suficientes 

para a verificação de pagamentos de dívidas.
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4.2.5 – O Exercício Financeiro de 2006

O orçamento do Município de Cabo Frio para o exercício de 2006 foi aprovado pela Lei dos 

Orçamentos  Anuais  nº  1.879/2005,  estimando  a  receita  em  R$  288.280.000,00  e  fixando  a 

despesa  no  mesmo  valor.  Após  alterações  ocorridas  durante  o  exercício  o  orçamento  final 

registrou  créditos  da  ordem  de  R$  419.437.121,79  perfazendo  desta  forma  um  acréscimo 

equivalente a 45,5 % sobre o valor inicialmente fixado como despesa.

Resumindo-se  a  execução  orçamentária da  receita  e  da  despesa  do  exercício  em  análise, 

verificamos um superávit orçamentário equivalente a 3,95 % da despesa realizada como a seguir 

demonstrado:

Descrição Valor (R$)

Receitas Arrecadadas 404.683.048,58

Despesas Realizadas 406.291.795,77

Superávit Orçamentário 1.608.747,19
Fonte: SIGFIS – Sistema de Gestão Fiscal e Prestação de Contas da Administração Financeira do Município de Cabo 
Frio referente ao exercício de 2006.

Sobre  a  gestão  financeira,  a  análise  do  anexo  13  da  Lei  Federal  n°  4.320/64  (Balanço 

Financeiro), dentre outras constatações, demonstrou que as disponibilidades líquidas de Caixa e 

Bancos transferidas do exercício de 2005, que totalizaram a importância de R$ 39.613.456,64 

passaram, em 31/12/06, a ser de R$ 54.618.285,66 ocorrendo assim um acréscimo equivalente a 

256 % em comparação ao exercício anterior.
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No que tange à gestão patrimonial verificamos que as contas do Ativo (representativas de bens e 

direitos)  e  do  Passivo  (que  representam  compromissos  assumidos  com  terceiros  e  o  saldo 

patrimonial),  apresentaram  em  31/12/2006  um  resultado  superavitário  conforme  a  seguir 

demonstrado:

ITEM VALOR (R$)

Variações Ativas 577.858.674,90

Variações Passivas 545.002.756,42
Resultado Patrimonial – Superávit 32.855.918,48

Fonte: SIGFIS – Sistema de Gestão Fiscal e Prestação de Contas da Administração Financeira do Município de Cabo 
Frio referente ao exercício de 2006.

Acerca dos  tributos de competência municipal, temos que o artigo 11 da Lei Complementar 

Federal nº 101/00 (LRF) prevê a obrigatoriedade de efetiva arrecadação dos mesmos, vedando a 

realização de transferências voluntárias ao Município que não observe este dispositivo.

Demonstraremos  a  seguir,  o  comportamento  da  receita  tributária  municipal  efetivamente 

arrecadada no exercício em tela:
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Tributos Receita Arrecadada

Impostos 36.825.573,54

    IPTU 14.924.332,19

    ISS 10.323.275,59

    ITBI 3.808.304,18

    IRRF 7.769.661,58

Taxas 3.790.713,51

Contribuição de Melhoria 0,00

TOTAL 40.616.287,05
Fonte: SIGFIS – Sistema de Gestão Fiscal e Prestação de Contas da Administração Financeira do Município de Cabo 
Frio referente ao exercício de 2006.

Durante  o  exercício,  a  Dívida Ativa sofreu  um acréscimo  da  ordem de  30,10  % conforme 

exposição abaixo:

Descrição Valor (R$)

Saldo do Exercício Anterior 109.004.600,02

Inscrições no Exercício 32.811.516,77

Cobrança 6.227.763,03

Cancelamento 202.622,00

Saldo para o exercício seguinte 135.385.731,76
Fonte: SIGFIS – Sistema de Gestão Fiscal e Prestação de Contas da Administração Financeira do Município de Cabo 
Frio referente ao exercício de 2006.
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A cobrança  da  Dívida  Ativa  pela  Prefeitura  representou  5,71  % do saldo  inscrito  até  2005, 

enquanto a inscrição no período representou 30,10 % do referido saldo. 

Conforme apontado no quadro acima houve cancelamentos de Dívida Ativa equivalente a 0,19 % 

do valor relativo ao saldo anterior. Destaque-se a ausência de informações acerca do motivo do 

cancelamento, fato que indica possível dano ao Erário Municipal.

Quanto  às  providências  adotadas  no  âmbito  da  fiscalização  das  receitas  e  no  combate  à 

sonegação, segundo TCE/RJ a Administração informou que implantou o sistema de Nota Fiscal 

Eletrônica, cuja finalidade é combater a sonegação fiscal no âmbito da receita ISS e concessão de 

Alvará.  Em relação  ao  IPTU e  Dívida  Ativa,  esclarece  que  além dos  aperfeiçoamentos  dos 

softwares existentes, foi implantado um Terminal de Consultas e Emissão de Guias para agilizar 

os contribuintes  a quitar  seus débitos junto à Fazenda Municipal.  Foi realizada também uma 

atualização no IPTU, com base no IPCA, em atendimento a Lei de Responsabilidade Fiscal.

No que concerne aos recursos provenientes dos royalties do petróleo em função da exploração 

na Bacia de Campos, lembramos que o artigo 8º da Lei nº 7.990, de 28.12.89 veda a aplicação 

dos citados recursos no quadro permanente de pessoal  e no pagamento da dívida, à exceção do 

pagamento de dívida com a União, bem como para capitalização de fundos de previdência, aberta 

pela Lei Federal nº 10.195/01.

Verificamos que, no exercício em tela,  tais receitas foram da ordem de R$ 223.636.439,74 e 

representa 55,26 % da receita total arrecadada.
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No que tange às vedações legais os elementos que constituem a prestação de contas encaminhada 

ao TCE/RJ demonstraram a realização de pagamento de pessoal, entretanto não foram suficientes 

para a verificação de pagamentos de dívidas.

4.2.6 – O Exercício Financeiro de 2007

O orçamento do Município de Cabo Frio para o exercício de 2007 foi aprovado pela Lei dos 

Orçamentos  Anuais  nº  1.980/2006,  estimando  a  receita  em  R$  405.920.000,00  e  fixando  a 

despesa  no  mesmo  valor.  Após  alterações  ocorridas  durante  o  exercício  o  orçamento  final 

registrou  créditos  da  ordem  de  R$  427.474.869,33  ocorrendo  desta  forma  um  acréscimo 

equivalente a 5,31 % sobre o valor inicialmente fixado como despesa.

Resumindo-se  a  execução  orçamentária da  receita  e  da  despesa  do  exercício  em  análise, 

verificamos um superávit orçamentário equivalente a 2,66 % da despesa realizada como a seguir 

demonstrado:

Descrição Valor (R$)

Receitas Arrecadadas 403.622.373,61

Despesas Realizadas 393.164.659,26

Superávit Orçamentário 10.457.714,35
Fonte: SIGFIS – Sistema de Gestão Fiscal e Prestação de Contas da Administração Financeira do Município de Cabo 
Frio referente ao exercício de 2007.
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Sobre  a  gestão  financeira,  a  análise  do  anexo  13  da  Lei  Federal  n°  4.320/64  (Balanço 

Financeiro), dentre outras constatações, demonstrou que as disponibilidades líquidas de Caixa e 

Bancos transferidas do exercício de 2006, que totalizaram a importância de R$  54.618.285,66 

passaram, em 31/12/07, a ser de R$ 59.953.747,17 ocorrendo assim um acréscimo equivalente a 

10,68 % em comparação ao exercício anterior.

No que tange à gestão patrimonial verificamos que as contas do Ativo (representativas de bens e 

direitos)  e  do  Passivo  (que  representam  compromissos  assumidos  com  terceiros  e  o  saldo 

patrimonial),  apresentaram  em  31/12/2007  um  resultado  superavitário  conforme  a  seguir 

demonstrado:

ITEM VALOR (R$)

Variações Ativas 580.965.111,22

Variações Passivas 519.276.608,11

Resultado Patrimonial – Superávit 61.688.503,11
Fonte: SIGFIS – Sistema de Gestão Fiscal e Prestação de Contas da Administração Financeira do Município de Cabo 
Frio referente ao exercício de 2007.

Acerca dos  tributos de competência municipal, temos que o artigo 11 da Lei Complementar 

Federal nº 101/00 (LRF) prevê a obrigatoriedade de efetiva arrecadação dos mesmos, vedando a 

realização  de  transferências  voluntárias  ao  Município  que  não  observe  este  dispositivo. 

Demonstraremos  a  seguir,  o  comportamento  da  receita  tributária  municipal  efetivamente 

arrecadada no exercício em tela:
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Tributos Receita Arrecadada

Impostos 42.011.826,03

    IPTU 16.837.392,36

    ISS 13.077.006,98

    ITBI 5.465.801,06

    IRRF 6.631.625,63

Taxas 4.502.580,17

Contribuição de Melhoria 0,00

TOTAL 46.514.406,20
Fonte: SIGFIS – Sistema de Gestão Fiscal e Prestação de Contas da Administração Financeira do Município de Cabo 
Frio referente ao exercício de 2007.

Durante  o  exercício,  a  Dívida Ativa sofreu  um acréscimo da  ordem de  19,36 %,  conforme 

exposição abaixo:

Descrição Valor (R$)

Saldo do Exercício Anterior 135.385.731,36

Inscrições no Exercício 32.718.949,04

Cobrança 5.426.458,78

Cancelamento 1.075.585,99

Saldo para o exercício seguinte 161.602.636,03
Fonte: SIGFIS – Sistema de Gestão Fiscal e Prestação de Contas da Administração Financeira do Município de Cabo 
Frio referente ao exercício de 2007.
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A cobrança  da  Dívida  Ativa  pela  Prefeitura  representou  4,01  % do saldo  inscrito  até  2006, 

enquanto a inscrição no período representou 24,17 % do referido saldo. Desta forma, verificamos 

um baixo índice de arrecadação e um alto índice de inscrição da Dívida Ativa, deixando indícios 

que o Município não vem tomando providências eficazes na Arrecadação, podendo desta forma, 

provocar prejuízos ao Erário Municipal.

Conforme apontado no quadro acima houve cancelamentos de Dívida Ativa equivalente a 0,79 % 

do valor relativo ao saldo do exercício anterior. Destaque-se a ausência de informações acerca do 

motivo do cancelamento, fato que indica possível dano ao Erário Municipal.

Não há informações quanto às providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e no 

combate à sonegação, não tendo sido apresentado ao TCE/RJ o relatório acerca das providências 

adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e no combate à sonegação, a quantidade e valores 

das ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa nas instâncias administrativas e judicial, a 

evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa e as demais 

medidas para o incremento das receitas tributárias, na forma do artigo 13 da Lei Complementar 

Federal n.º 101/00

No que concerne aos recursos provenientes dos royalties do petróleo em função da exploração 

na Bacia de Campos, lembramos que o artigo 8º da Lei nº 7.990, de 28.12.89 veda a aplicação 

dos citados recursos no quadro permanente de pessoal e no pagamento da dívida, à exceção do 

pagamento de dívida com a União, bem como para capitalização de fundos de previdência, aberta 

pela Lei Federal nº 10.195/01.
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Verificamos que, no exercício em tela,  tais receitas foram da ordem de R$ 181.542.563,74 e 

representa 44,98 % da receita total arrecadada.

No tocante às vedações legais os elementos que constituem a prestação de contas encaminhada ao 

TCE/RJ demonstraram a realização de pagamento de pessoal, entretanto não foram suficientes 

para a verificação de pagamentos de dívidas.

4.3 – Enfoque sobre os resultados apurados

Dos  pontos  abordados  na  síntese  da  execução  orçamentária  do  Município  de  Cabo  Frio  no 

período de 2002-2006, destacaremos a seguir aqueles que nos ajudaram a atingir os objetivos 

finais e intermediários desta pesquisa.

4.3.1 – Evolução e execução das receitas e despesas (2002-2007)

O  quadro  a  seguir  demonstra  as  previsões  de  receitas  e  de  despesas  contidas  nas  Leis 

Orçamentárias, as alterações ocorridas durante os exercícios e a efetiva execução das mesmas no 

período de 2002 a 2007.
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ITEM/

EXERCÍCIO

                  

2.002 

                  

2.003 

                  

2.004 

                  

2.005 

                  

2.006 

  

2.007 
ORÇ. INICIAL 145.000.000,00 170.000.000,00 213.000.000,00 240.000.000,00 288.280.000,00 405.920.000,00

ORÇ. FINAL 173.264.100,72 215.321.958,66 250.875.907,99 312.136.611,66 419.437.121,79 427.474.869,33

ALTERAÇÕES 28.264.100,72 45.321.958,66 37.875.907,99 72.136.611,66 131.157.121,79 21.554.869,33

19,49% 26,66% 17,78% 30,06% 45,50% 5,31%

REC. ARREC. 171.258.962,33 218.057.600,00 244.118.359,62 310.090.460,96 404.683.048,58 403.622.373,61

DESP. REAL. 169.263.499,08 211.519.300,00 237.940.496,85 300.166.330,05 406.291.795,77 393.164.659,26

SUPERÁVIT/

DÉFICIT

1.995.463,25 6.538.300,00 6.177.862,77 9.924.130,91 -1.608.747,19 10.457.714,35

1,18% 3,09% 2,60% 3,31% -0,40% 2,66%

TRIBUTOS 22.244.306,84 23.574.769,77 27.427.824,34 32.933.352,04 40.616.287,05 46.514.406,20

TRIBUTOS/

ROYALTIES 37,60% 25,81% 27,56% 22,51% 18,16% 23,14%

ROYALTIES 59.153.321,60 91.354.484,35 99.523.590,84 146.323.000,00 223.636.439,74 181.542.563,74

ROYALTIES /

RECEITA TOTAL

34,54% 41,89% 40,77% 47,19% 55,26% 44,98%

Fonte: Quadros e informações dos tópicos 4.2.1 a 4.2.6

O quadro acima nos permite traçar diversas considerações acerca das finanças do Município de 

Cabo Frio.

Em todos  os  exercícios  analisados  as  receitas  estimadas  nas  Leis  Orçamentárias  Anuais  não 

apenas foram atingidas bem como ultrapassadas tendo sido observados casos em que a receita 

arrecada foi superior em 45%;

Apenas no exercício financeiro de 2006 foi verificada uma situação deficitária entre as receitas 

arrecadadas e as despesas realizadas. Considerando que no referido exercício a arrecadação foi a 

maior de todo o período analisado, tendo os royalties do petróleo representado cerca de 55% de 

toda  a  receita  arrecadada.  Assim  fica  claramente  demonstrado  o  descontrole  para  gerenciar 
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superávits. Conforme abordado no referencial teórico, tal situação se deve a falta de metodologia 

na elaboração dos instrumentos balisadores das finanças públicas municipais, a saber: PPA, LDO 

e LOA.

Se compararmos as receitas tributárias arrecadadas com aquelas provenientes dos royalties do 

petróleo  constataremos  que  os  tributos  arrecadados,  em  termos  percentuais,  adotavam  uma 

trajetória descendente em relação aos royalties. Como a questão central desta pesquisa tem por 

objetivo verificar se os recursos provenientes dos royalties do petróleo trazem impactos positivos 

ou negativos sobre a arrecadação de tributos, temos aí um forte indício de que o esforço tributário 

fica  demasiadamente  comprometido  quando  os  referidos  recursos  punjam  nos  cofres  do 

Município em análise.

Para  ilustrar  esta  situação,  bem  como  outras,  foram  elaborados  diversos  gráficos  os  quais 

apresento a seguir:
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Fonte: Quadros e informações constantes nos tópicos 4.2.1 a 4.2.6
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No gráfico acima torna-se de fácil visualização a representatividade das duas fontes de receita 

bem como a retração dos tributos arrecadados em contraposição a expansão dos royalties. 

Entretanto o gráfico a seguir a situação em questão fica mais visível.

ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS EM RELAÇÃO A RECEITA DE ROYALTIES
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 Fonte: Quadros e informações constantes nos tópicos 4.2.1 a 4.2.6

Apesar da pesquisa restringir os dados em análise ao Município escolhido para o estudo de caso, 

a título de ilustração verificamos junto às prestações de contas de administração financeira do 

Município de Campos dos Goytacazes, tendo sido verificada situação semelhante como a seguir 

demonstrada graficamente, o que vem a robustecer o posicionamento verificado:
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ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS EM RELAÇÃO A RECEITA DE 
ROYALTIES EM CAMPOS DOS GOYTACAZES
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Fonte: Prestações de contas da administração financeira do Município de Campos dos Goytacazes dos exercícios de 
2002 a 2007. 

Destaque-se que no caso do Município de Campos dos Goytacazes as receitas provenientes dos 

royalties do petróleo no período de 2002 a 2007 montou aproximadamente R$ 3.671.665.000,00 

e  o  Município  de  Cabo Frio obteve no mesmo período apenas  22% disso,  ou seja  cerca  de 

R$ 801.533.000,00.  Assim temos  mais  um fato identificado,  qual seja,  quanto mais  royalties 

menor o esforço tributário.

4.3.2 – Evolução da Dívida Ativa 

A evolução da inscrição, cobrança e cancelamento da dívida ativa municipal, está demonstrada na 

tabela a seguir:
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Exer-

cício

Saldo Inicial 

(A)

Inscrição 

(B)

Cobrança 

(C)

Cancelamento 

(D)

Saldo Final 

(E)
2002

63.248.476,34 16.273.738,49 1.312.460,21 6.893.200,37 71.316.554,25

2003
71.316.554,25 18.280.074,32 1.632.630,50 7.064.691,90 80.899.306,17

2004
80.899.306,17 21.077.772,26 3.568.608,16 0,00 98.408.470,27

ST 1 63.248.476,34 55.631.585,07 6.513.698,87 13.957.892,27 98.408.470,27
2005

98.408.470,27 21.942.734,85 2.990.748,84 8.355.856,26 109.004.600,02

2006
109.004.600,02 32.811.516,77 6.227.763,03 202.622,00 135.385.731,76

2007
135.385.731,76 32.718.949,04 5.426.458,78 1.075.585,99 161.602.636,03

ST 2 98.408.470,27 87.473.200,66 14.644.970,65 9.634.064,25 161.602.636,03
TOTAL 63.248.476,34 143.104.785,73 21.158.669,52 23.591.956,52 161.602.636,03

Fonte: Quadros e informações dos tópicos 4.2.1 a 4.2.6

A  divisão  em  resultados  parciais  constantes  nas  linhas  ST1  e  ST2  foi  necessária  para  que 

pudéssemos avaliar as gestões que compreenderam aqueles períodos.

O quadro a seguir foi elaborado com vistas a ilustrar o resultado das gestões responsáveis por 

aquele Executivo Municipal no período analisado, tendo sido utilizado como orientação o saldo 

inicial dos valores inscritos em Dívida Ativa, como segue:
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ITEM/PERÍODO 2002/2004 2005/2007
INSCRIÇÃO
B/A 87,96% 88,89%
COBRANÇA
C/A 10,30% 14,88%
CANCELAMENTO
D/A 22,07% 9,79%
AUMENTO DO SALDO FINAL
E/A 155,59% 164,22%
AUMENTO DO SALO FINAL (SEMCANCELAMENTOS)
A+B-C/A 177,66% 174,01%

Fonte: Quadros e informações constantes nos tópicos 4.2.1 a 4.2.6

Assim  constatamos  que  a  gestão  que  abrangeu  o  período  estudado  de  2002-2004  teve  um 

desempenho aquém daquela que abrangeu o período estudado de 2005-2007 nos itens relativos a 

cobrança, cancelamentos e aumento do saldo final excluindo os cancelamentos. Entretanto teve 

desempenho  superior  no  que  concerne  a  inscrição  e  aumento  no  saldo  final  incluindo 

cancelamentos.

Destacamos que, conforme apontado no estudo das execuções orçamentárias dos períodos em 

análise, os cancelamentos não foram justificados o que se traduz em forte indício de ocorrência 

de perda do crédito tributário por prescrição ou outras ocorrências.

O  levantamento  em  questão  permite-nos  verificar  que  o  saldo  da  Dívida  Ativa  em  2007 

representa  40  % do  total  da  receita  arrecada  naquele  exercício  financeiro.  Se  levarmos  em 

consideração os indícios de que os cancelamentos efetuados no período em análise ocorreu por 

falha da administração pública municipal, teríamos cerca de R$ 185.000.000,00 em créditos, na 
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maioria  tributário,  que  o  Executivo  Municipal  não  demonstrou  ter  adotado  as  providências 

cabíveis nas épocas próprias, deixando de arrecadar tal cifra.

O gráfico a seguir permite-nos estimar visualmente o quanto de tributos que aquele Executivo 

Municipal  deixa  de  arrecadar  visto  que as  inscrições  em Dívida  Ativa  são,  em sua  maioria, 

decorrente de créditos tributários exigíveis pelo transcurso do prazo. Podemos perceber que as 

inscrições se aproximam da arrecadação em todos os exercícios.
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Fonte: Quadros e informações constantes nos tópicos 4.2.1 a 4.2.6

Os resultados  apresentados  no quadro  acima demonstram que a  administração  municipal  em 

Cabo Frio não vem adotando medidas eficientes para efetuar a cobrança dos créditos inscritos em 

dívida ativa. Lembramos que o Administrador Público deve cuidar para que tais  créditos não 
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sejam  prescritos,  para  que  não  seja  configurada  a  ocorrência  de  ato  de  improbidade 

administrativa na forma do inciso X do art. 10 da Lei Federal 8.429/92.

Se a inscrição dos créditos tributários em dívida ativa encontra-se muito próximo da arrecadação 

dos tributos, o mesmo não ocorre com a recuperação desses créditos que não passam de 15% da 

inscrição  que  anualmente  ocorre.  Desta  forma,  constata  com  mais  ênfase  o  descaso  da 

administração  pública  municipal  em  Cabo  Frio  no  que  tange  a  recuperação  dos  créditos 

tributários, conforme evidenciado no gráfico a seguir:
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Fonte: Quadros e informações constantes nos tópicos 4.2.1 a 4.2.6
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5 – Conclusão

A análise  isolada das finanças  do município  de Cabo Frio apresenta  conclusões importantes. 

Neste momento entendo que devo ater-me a duas delas, deixando as outras para projetos futuros. 

A  primeira  relativa  à  evolução  dos  recursos  provenientes  dos  royalties  do  petróleo  em 

contraposição a involução das receitas advindas dos tributos. A segunda refere-se ao pequeno 

esforço  tributário  caracterizado  pelo  aumento  constante  das  inscrições  em  dívida  ativa  (na 

maioria tributária) bem como pela cobrança inexpressiva e cancelamento das mesmas.

Verificamos no capítulo  anterior  que,  apesar  de não ser o  único condicionante,  os punjantes 

recursos  provenientes  dos  royalties  do  petróleo  recebidos  pelo  Município  de  Cabo  Frio,  se 

comparado aos valores arrecadados à título de tributos, demonstraram uma relação prejudicial, 

que neste  momento  não  foi  medida  se  em maior  ou menor  grau que outros  fatores,  todavia 

apresentou-se, tendo sido identificada de forma inversamente proporcional.

A relação tributos/royalties que em 2002 apresentava o percentual de 37% passou para 23% em 

2007. Tal constatação ficou mais visível nos gráficos apresentados.

Apesar da presente pesquisa restar alicerçada no estudo de caso do Município de Cabo Frio, para 

fins de ratificação acerca da relação que ora se apresenta negativa entre os royalties do petróleo e 

a arrecadação de tributos, efetuei levantamento junto ao município que mais recebe royalties no 

Estado do Rio de Janeiro, a saber, Campos dos Goytacazes, tendo sido verificado que a relação 

em questão não passa de 10% no mesmo período analisado para Cabo Frio (2002-2006) sendo os 

repasses de royalties cerca de 450% maior nesses seis exercícios financeiros.
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Enfim,  se  nossa  pergunta-problema  era  saber  se  os  recursos  provenientes  dos  royalties  do 

petróleo explorado na Bacia de Campos interferem de forma positiva ou negativa no que tange a 

arrecadação dos tributos municipais, podemos concluir que a interferência é negativa. Entretanto, 

retirando  o  véu  da  ignorância,  sabemos  que  existem  outros  fatores  mais  determinantes  no 

comportamento  da  arrecadação  dos  tributos  municipais,  mesmo  naqueles  municípios  que 

recebem grandes quantias em royalties.

Algumas medidas devem ser adotadas imediatamente visando a reversão desse comportamento. 

Uma delas refere-se a uma avaliação minuciosa acerca dos créditos tributários inscritos em dívida 

ativa bem como o ajuizamento dos mesmos para que não haja prescrição.

O assunto não se encerra nesse ponto do trabalho. Um dos fatores que me motivaram a abordar o 

tema  há  cerca  de  dois  anos  foi  a  possibilidade  de  alteração  na  legislação  que  determina  os 

parâmetros de distribuição dos royalties do petróleo. Caso isso ocorra haverá um conseqüente 

desequilíbrio nas finanças publicas de Cabo Frio visto que as gestões vem tratando a arrecadação 

própria com verdadeira desídia.
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6 - Referências

No que tange à bibliografia, temos a destacar que algumas obras (livros e artigos) encontram-se 
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formação que me permitiu abordar o assunto alvo desta pesquisa foi sendo construída ao longo de 
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Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro (CIDE). Banco de Dados. Disponível em: 

http://www.cide.rj.gov.br

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Disponível em: http://www.ibge.gov.br

PETROBRAS. Disponível em: http://www.petrobras.com.br

Prefeitura Municipal de Cabo Frio. Disponível em: http://www.cabofrio.rj.gov.br

Presidência da República Federativa do Brasil. Disponível em http://www.planalto.gov.br

Secretaria de Estado e Fazenda. Disponível em: http://www.sef.rj.gov.br

Secretaria de Estado de Finanças do Rio de Janeiro. Disponível em http://www.financas.rj.gov.br

Secretaria do Tesouro Nacional. Disponível em: http://www.stn.fazenda.gov.br

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: http://www.tce.rj.gov.br

Tribunal de Contas da União. Disponível em: http://www.tcu.gov.br

  

http://www.anp.gov.br/
http://www.tcu.gov.br/
http://www.tce.rj.gov.br/
http://www.stn.fazenda.gov.br/
http://www.financas.rj.gov.br/
http://www.sef.rj.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/
http://www.cabofrio.rj.gov.br/
http://www.petrobras.com.br/
http://www.ibge.gov.br/
http://www.cide.rj.gov.br/

	3.1 – Sobre o Petróleo Brasileiro								20
	3.1.1 - A Bacia de Campos 								22
	2 - METODOLOGIA 
	2.1 – Tipo de Pesquisa
	2.2 – Universo e Amostra
	2.3 – Coleta de dados
	2.5 – Limitações do método

	3 – O REFERENCIAL TEORICO
	3.1 – Sobre o Petróleo Brasileiro
	3.1.1 – A Bacia de Campos 
	3.2 – Os objetivos da política fiscal 
	3.3.3 - Imposto Sobre a Propriedade Imobiliaria
	3.4 – A Dívida Ativa Tributária
	4 – Município Selecionado: Descrição e Análise


