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RESUMO: A descoberta do pré-sal motivou intensa atividade legislativa que alterou 

o regime sob o qual o petróleo é explorado no Brasil. Neste contexto, foram 
instituídas mudanças na distribuição das participações governamentais, 

notadamente no que se refere ao pagamento dos royalties e participações especiais 
aos Estados e Municípios produtores de petróleo. Representantes de alguns destes 
Estados, insatisfeitos frente ao novo marco regulatório, ajuizaram Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADI nº 4.917, ADI nº. 4.916, ADI nº. 4.492 e ADI nº. 4.920) 
perante o Supremo Tribunal Federal, questionando, em suma, a violação ao pacto 

federativo, ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido, à segurança jurídica e ao 
princípio da isonomia.  

 

PALAVRAS CHAVE: Pré-sal. Lei n.º 12.734/2012. Novo regime de exploração de 
petróleo. Royalties. Concessões vigentes. Direito Constitucional. ADIs (ADI nº. 

4.917, ADI nº. 4.916, ADI nº. 4.492 and ADI nº. 4.920). Direito Constitucional. Direito 
Administrativo Regulatório. Óleo e gás. Segurança jurídica. Isonomia. Pacto 
federativo.  



ABSTRACT: The discovery of the pre-salt layer arouse intense legislative activity that 

modified the petroleum exploration system in Brazil. Many changes to the distribution 
of government take were established, notably regarding how royalties should be paid 

to states and municipalities that produce petroleum. Some of these states 
representatives, unsatisfied with the new regulatory framework, have challenged its 
constitutionality before the Brazilian Supreme Court on many occasions (ADIs n.º 

4.916, 4.492 and 4.920) under claims of violation of the Constitution regarding the 
federal system and equal treatment under the law, among others principles.  

 

KEY WORDS: Pre-salt layer. Act. n.º 12.734/2012. New petroleum exploration legal 
framework. Royalties. Ongoing concessions. Constitutional Injunctions (ADI nº. 

4.917, ADI nº. 4.916, ADI nº. 4.492 and ADI nº. 4.920). Constitutional Law. 
Regulatory Administrative Law. Oil and Gas. Legal certainty. Equal treatment under 

the Law. Federal system. 
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Introdução 

Desde a descoberta do pré-sal, o Brasil vivencia um período de intensa 

discussão jurídico-política a respeito de um dos bens mais valiosos da União: o 

petróleo. Isto porque, no ano de 2009, a Presidência da República encaminhou ao 

Congresso Nacional quatro projetos de lei 1 que pretendiam instituir um novo marco 

regulatório ao regime exploratório de petróleo no país. Por meio deles, sugeriu-se a 

introdução da Partilha como espécie de contrato substitutivo ao atual, de 

Concessão. Tal proposta foi incorporada ao ordenamento jurídico em 2010, quando 

o Poder Executivo sancionou a Lei nº. 12.351/10, instituindo o regime de Partilha de 

produção, já previsto no art. 20 §1º da Constituição da República. 

Tal lei, que realizou alteração no sistema de pagamento das participações 

governamentais, arbitra novas regras a respeito da exploração e produção do 

petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos para as áreas estratégicas e 

do pré-sal. A ratio legis era marcada pela orientação política presidencial da época, 

que pretendia ampliar a intervenção do Estado na economia 2  e maximizar o 

resultado econômico dos novos contratos de Concessão, visto que a descoberta de 

petróleo nas camadas do pré-sal era inegável fonte de riquezas para o país.  

Para tanto, criou-se uma empresa pública denominada “Empresa Brasileira de 

Administração de Petróleo e Gás Natural S.A” - Pré-Sal Petróleo S.A. – PPSA3, 

organizada sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, vinculada ao 

Ministério de Minas e Energia - MME, e cujo objeto é “a gestão dos contratos de 

Partilha de produção celebrados pelo MME e a gestão dos contratos para a 

comercialização de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos da 

União”4.  

Posteriormente, em 2012, foi editada a Lei nº. 12.734/12, que modificou as 

Leis nº. 9.478/97 e nº. 12.351/10 ao dispor, de maneira mais efetiva, a respeito das 

participações governamentais no regime de Partilha de produção. O referido diploma 

                                                 
1
 Projetos de Lei nº. 5.938/09, nº. 5.941/09, nº. 5.939/09 e nº. 5.940/09 

2
 A discussão dos royalties do petróleo e o domínio jurídico-consti tucional do mar no Brasil, 

27/05/2013. Disponível em: < http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI179274,21048-
A+discussao+dos+royalties+do+petroleo+e+o+dominio>. Acesso em: Acesso em 08/10/2014. 

3
 Criada por meio da Lei 12.304/10. 

4
 Art 2º, Lei 12.304/10. 
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normativo reduziu os valores recebidos pelos Estados produtores a título de royalties 

e participações especiais em favor da generalidade de Estados que compõem a 

federação, e tal orientação do Congresso Nacional despertou um profundo 

sentimento de insatisfação nos Estados e Municípios produtores e confrontantes5. 

A amplitude das controvérsias geradas em torno de tais novas regras de 

distribuição culminou na submissão de tal matéria à apreciação pelo Supremo 

Tribunal Federal – STF, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, 

por meio de quatro Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADI. Questionava-se, 

basicamente, a lógica inapropriada de distribuição das participações 

governamentais, bem como a pretensão de retroatividade da lei, o que afetaria as 

concessões vigentes e fatalmente acarretaria em violações ao ato jurídico perfeito, 

ao direito adquirido, à segurança jurídica, ao princípio da isonomia e , principalmente, 

ao pacto federativo. 

Diante da flagrante violação à Constituição Federal (CF/88) em benefício 

meramente arrecadatório da enormidade de Estados que passaram a se beneficiar 

da nova lei, a Ministra Carmen Lúcia, Relatora, deferiu a medida cautelar requerida 

na ADI nº. 4.917, no sentido de suspender os efeitos do diploma normativo 

questionado, ante a plausibilidade jurídica do pedido e a verificação da necessidade 

de uma prestação jurisdicional célere e eficiente. 

Entretanto, as consequências da vigência do novo marco regulatório do 

petróleo não se restringem ao âmbito abstrato da discussão da constitucionalidade 

das normas. Para exemplificar um dos desafios práticos, mas de ordem jurídica, 

decorrentes de eventual declaração de constitucionalidade da lei impugnada, 

questiona-se: se para os contratos vigentes é mantido o regime de Concessão, e 

para os futuros será adotado o regime de parti lha, qual será o regramento jurídico 

apto a regular os blocos licitados cuja fase de produção se exaure em 2015 (quando 

poderá haver renovação de tais concessões)? 

Outro impasse que permanece sem resposta é a situação vivenciada pela 

Shell, operadora do campo licitado e em operação (sob o regime de Concessão) 

“Gato do Mato”, onde, por questões que envolvem a alteração da pressão dos 

                                                 
5
 Governadores de estados produtores de petróleo defendem veto ao projeto dos royalties, 

07/11/2012. Disponível em: 
<http://www.ebc.com.br/noticias/brasil/galeria/audios/2012/11/governadores -de-estados-produtores-

de-petroleo-defendem-veto>. Acesso em: 08/10/2014. 
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reservatórios, a atividade exploratória acabou provocando o deslocamento de parte 

do petróleo para profundidade atinente a outro campo, operado pela PPSA e 

Petrobras (obrigatoriamente sob o regime de partilha). 

Neste caso, seria esperado que a Shell e a PPSA e Petrobras celebrassem 

um Acordo de Individualização de Produção, também conhecido por Unitização, por 

meio do qual se comprometeriam a explorar a jazida de forma conjunta, arbitrando 

uma das partes para ser o operador do campo. A questão sensível é: nesta situação 

de vigência de dois regimes, de Concessão e de partilha – cada qual em uma 

profundidade distinta do campo – deveria a Petrobras ser, obrigatoriamente, a 

operadora, visto que se trata de área de pré-sal, ou haveria espaço à negociação 

para a Shell poder operar? 

A instabilidade jurídica que marca o momento vivido pelo setor não permite 

que se chegue a uma conclusão simples a respeito do tema. A coexistência de 

blocos licitados cujos regimes jurídicos são de parti lha e Concessão não foi 

problema até o momento em que surgiu a necessidade de operarem em conjunto. 

Neste sentido, aguarda-se uma resposta que satisfaça os aspectos legais 

envolvidos, bem como as expectativas financeiras dos celebrantes do acordo de 

Unitização, de modo a conciliá-las com o devido cumprimento dos contratos 

celebrados. 

Diante da impossibilidade de atribuir prontas respostas aos questionamentos 

de ordem prática como os mencionados acima, devem a atenção voltar-se ao 

julgamento das ADIs pela Suprema Corte. Caberá ao Plenário do STF referendar ou 

não a cautelar concedida e decidir, num futuro próximo, quais serão os contornos do 

marco regulatório da exploração de petróleo no Brasil. O desfecho desta matéria, 

não obstante ser de ordem constitucional, envolve aspectos políticos, financeiros, 

econômicos e contratuais cuja dimensão não se pode prever de antemão. Passa-se, 

portanto, à exposição das razões da inconstitucionalidade da Lei nº. 12.734/12. 

Capítulo 1: Histórico  

 Como visto, uma controvérsia que gera acalorada discussão entre os entes 

federados brasileiros funda-se na disputa por valores decorrentes da exploração do 

petróleo. Entretanto, a obsessão por tal riqueza mineral não é recente, merecendo 
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destaque alguns eventos que demonstram a razão da competitividade e do conflito 

de interesses que permeiam a história dessa antiga indústria. 

Dentre aqueles que podem ser considerados os primeiros empresários do 

ramo, merece destaque o professor e advogado George Henry Bissell6, que segundo 

narra a história, teve seu primeiro contato com o então denominado “óleo de pedra”  

ao observar a extração insipiente do líquido viscoso destinado à utilização como 

lubrificante e também como remédio. 

Suscitou, então, a hipótese de que tal líquido, inflamável, pudesse ser 

utilizado como i luminante, e tal fato chamou a atenção de outros investidores. 

Estudos técnicos comprovaram a viabilidade da arrojada aposta de Bissell, que 

disseminou a expectativa de uma nova fonte de energia em plena Revolução 

Industrial. Nesta época, como se sabe, necessitava-se de “uma iluminação artificial 

superior ao simples pavio impregnado de alguma gordura animal ou óleo vegetal”7. 

Bissell pretendia adaptar da técnica de perfuração de poços de sal para 

viabilizar a extração do petróleo, e foi com base em tal noção que em 1859 que o 

“coronel” americano Edwin Drake furou o primeiro poço de petróleo8, em Titusville, 

onde se instaurou um alvoroço em torno do líquido iluminante que prometia ser a 

melhor fonte de geração de luz daquela época. A perfuração de Drake garantia a 

disponibilidade do petróleo, e a corrida passou a ser, então, no sentido de otimizar a 

produção de modo a realizá-la em escala suficiente para suprir a demanda que 

surgia.  

  Imperava, à época, a “regra de captura”, que garantia aos vários proprietários 

da superfície de um poço, individualmente, o direito de explorá -lo à exaustão. Tal 

prática, aliada ao baixo grau de conhecimento geológico, danificava e exauria, 

prematuramente, a capacidade produtora dos poços9.  

                                                 
6

Como surgiu a indústria do Petróleo, 16/07/2007. Disponível em: < 
http://ohomemhorizontal.blogspot.com.br/2007/07/como-surgiu-indstria-do-petrleo.html >. Acesso em: 

08/10/2014. 

7
 Yergin, Daniel. O Petróleo.  Ed. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2010. p. 23.  

 

8
 Hoje na História: 1859 - Perfurado o primeiro poço de petróleo nos EUA, 27/08/2010.  

Disponível em: <http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/5976/hoje+na+historia+1859+-
+perfurado+o+primeiro+poco+de+petroleo+ nos+eua.shtml>. Acesso em 08/10/2014. 

9
 Yergin, Daniel. O Petróleo.  Ed. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2010. p. 34.  

http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/5976/hoje+na+historia+1859+-+perfurado+o+primeiro+poco+de+petroleo+nos+eua.shtml
http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/5976/hoje+na+historia+1859+-+perfurado+o+primeiro+poco+de+petroleo+nos+eua.shtml
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O futuro do petróleo quedava-se incerto quanto à modelagem do negócio a 

ser implementado, e foi John Davison Rockefeller10, em 1870, quem trouxe à tona a 

mentalidade hegemônica de valorização do óleo, fundando a Standard Oil Company. 

Suas atividades – não a de exploração, mas a de refino –, foram marcadas por 

práticas no sentido de eliminar a concorrência e dominar o mercado11.   

O magnata só não instaurou um efetivo monopólio na indústria petroleira dos 

Estados Unidos em razão de uma pequena fatia remanescente de mercado, 

aproximadamente 15% 12 , atinente a pequenas empresas que sobreviveram. 

Entretanto, o que não se esperava era a existência de novas companhias instaladas 

do outro lado do mundo, que, paralelamente, desenvolviam suas atividades no 

sentido de se tornarem poderosos concorrentes à Standard Oil Company.  

A dificuldade em transportar o líquido inflamável era, sobretudo, psicológica, 

em razão do risco de explosão, que apavorava os tripulantes dos navios. Entretanto, 

com o passar do tempo, a exportação se deu sem apresentar maiores riscos, e 

demonstrava ter ocorrido, gradualmente, a consolidação da internacionalização do 

negócio do petróleo, proveniente, basicamente, da Pensilvânia. 

Uma iniciativa de destaque – na época da rivalidade entre Grã-Bretanha e o 

Império Russo pelo domínio do mercado das refinarias –, marcada por sorte e 

coincidências na história, foi a especialização da família londrina Samuel em 

transportes marítimos. Isto porque Marcus Samuel, o pai, importador de conchas 

para fins decorativos, desenvolveu um empreendimento que garantiu subsídios para 

que seus filhos pudessem disponibilizar uma frota de navios movidos a vapor, aptos 

a transportar o petróleo bruto. Daí por diante, desenvolveu-se a empresa 

                                                 
10

 Cofres Cheios. Novos magnatas revolucionam a maneira de ganhar dinheiro , 20/11/1889.  

Disponível em: < http://veja.abril.com.br/historia/republica/fortuna-rockefeller-novos-magnatas.shtml>. 
Acesso em 08/10/2014. 
11

 Neste sentido, Daniel Yergin: “Enquanto os tribunais e a opinião pública tinham de ser enfrentados, 

uma ordem e um controle engenhosos eram criados no vasto império que Rockefeller tinha 
conquistado. Para começar, não havia nenhuma base legal clara para a associação dessas várias  
refinarias em todo país. Assim, numa declaração escrita e juramentada, Rockefeller mais tarde 

poderia dizer, com a cara mais séria e sem cometer perjúrio contra si mesmo, que a Standard Oil não 
adquiriu ou controlou um grande número de empresas que ela evidentemente controlava (...).” Yergin, 
Daniel. O Petróleo.  Ed. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2010. p. 49.  
12

 Yergin, Daniel. O Petróleo.  Ed. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2010. p. 58. 
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denominada Shell Transport and Trading Company 13 , cuja logomarca, 

sugestivamente, era uma concha. 

Tal fato foi seguido do advento da invenção da luz elétrica, por Thomas 

Edison14, que desconstituiu a mentalidade de uti lização do petróleo como fonte de 

iluminação. A energia elétrica apresentava inúmeras vantagens comparativas ao 

óleo, que gradualmente foi adaptado à indústria automobilística, por força da 

invenção do automóvel, por Henry Ford, em 189615. Gerou-se, assim, um aumento 

do consumo de combustíveis e a consequente necessidade de investimento na 

prospecção de petróleo em novos poços, para suprir a nova demanda. 

Neste mesmo sentido, na Primeira Guerra Mundial, a iniciativa de Winston 

Churchill em substituir o carvão, então combustível de seus navios de guerra, pelo 

petróleo, foi importante input ao mercado petroleiro. A importância estratégica 

decorrente desta percepção de Churchill foi fator propulsor à transformação do 

petróleo como material de guerra e navegação, bem como seus derivados. 

Ressalte-se o fato de, neste movimento de supervalorização do petróleo, 

terem ocorrido intensos movimentos no Brasil no sentido de incentivar a exploração 

do combustível por empresas brasileiras. O famoso slogan “O petróleo é nosso”16 

mobilizou nacionalistas na época do governo de Getulio Vargas, ao fim da II Guerra 

Mundial17.  

Consagrada sua utilidade para diversos fins e, principalmente, seu potencial 

para gerar enriquecimento, o petróleo teve sua história marcada por diversos 

conflitos. Por tal razão, os países produtores, em um movimento de alinhamento de 

                                                 
13

 Shell, 15/05/2005. Disponível em: < http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/05/shell-waves-
of-change.html>. Acesso em 08/10/2014. 
14

 Hoje na História: Thomas Edison inventa a lâmpada elétrica , 21/10/2009. Disponível em: < 
http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/1665/conteudo+opera.shtml>. Acesso em 08/10/2014.  
15

Carvão: a coisa está a ficar preta!, 30/11/2009. Disponível em: < 

http://poscarbono.blogspot.com.br/2009/11/carvao-coisa-esta-ficar-preta.html>. Acesso em 
08/10/2014. 
16

 Campanha ‘O petróleo é nosso’ mobilizou o Brasil no final da década de 40 , 17/10/13. 

Disponível em: < http://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/campanha-petroleo-nosso-mobilizou-
brasil-no-final-da-decada-de-40-10401791>. Acesso em 08/10/2014. 
17

 “Os trusts sabem tudo e sorriem lá entre si. Sabem que a partir de 1930 o brasileiro cada vez 

menos se utiliza do cérebro para pensar, como fazem todos os povos. Sabem que os nossos 
estadistas dos últimos tempos positivamente pensam com outros órgãos que não o cérebro – com o 
calcanhar, com o cotovelo, com certos penduricalhos – raramente com os miolos (...)” LOBATO, José 

Bento Monteiro apud LEITE, FABRICIO DO ROZARIO VALLE DANTAS. As participações 
governamentais a indústria do petróleo sob a perspectiva do Estado-Membro: importância 
econômica, natureza jurídica e possibilidade de fiscalização direta. São Paulo: Revista Direito 

GV, 2009, p. 528. 
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interesses, criaram uma organização governamental destinada à proteção de seus 

status naquele vasto mercado. Surgiu, assim, a Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo – OPEP, com fundação em 1960 18 . Há de se notar, 

entretanto, que a reunião dos representantes destes países instituiu um verdadeiro 

cartel internacional destinado a ditar os contornos daquele tão valorizado negócio, 

em seus mais diversos aspectos.  

Enquanto isso, no Brasil, com a flexibilização do monopólio da Petrobras19, 

abriram-se as portas para a entrada de multinacionais no setor, que foi contemplado, 

ainda, pela criação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

– ANP, em 1997, destinada a regulá-lo20.  

O petróleo brasileiro figura o centro das atenções mundiais desde o momento 

em que foram descobertas as enormes reservas do pré-sal, que representam reais 

                                                 
18

 Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo), Disponível em: 
<http://www.infoescola.com/geografia/opep-organizacao-dos-paises-exportadores-de-petroleo/>. 

Acesso em 08/10/2014. 
19

 “Visando a promover a flexibilização do monopólio do petróleo para a exploração por capitais 
privados (nacionais ou estrangeiros), dada a premissa de esgotamento da capacidade de 

investimento do Estado nas áreas de infra-estrutura e serviços públicos até então operadas 
exclusivamente ou parcialmente pelo Estado (energia, telecomunicações, gás natural e petróleo), o 
governo Fernando Henrique Cardoso encaminhou ao Congresso Nacional,  em 16 de fevereiro de 

1995, uma proposta de emenda constitucional, a PEC 06/95 que, entre outros dispositivos, alteraria o 
Parágrafo 1º do artigo 177 da Constituição Federal de 1988 – cuja redação vedava à União a venda 
ou Concessão de exploração de jazidas de petróleo ou gás natural –, permitindo à União contratar 

com empresas privadas a exploração das atividades previstas na Constituição Federal. (...)”  in 
NUNES, Edson de O.; NOGUEIRA, André M.; COSTA, Cátia C. da; ANDRADE, Helenice V. de; e 
RIBEIRO, Leandro M. Agências Reguladoras e Reforma do Estado no Brasil: Inovação e 

Continuidade no Sistema Político Institucional. Rio de Janeiro: Garamond, 2007, p. 17. 
20

 Ressalte-se o fato de já estar superada a questão da legitimidade democrática da regulação 
promovida pela ANP, motivo pelo qual não serão discutidas no presente trabalho as implicações, 

tampouco os aspectos controvertidos, das atividades que a referida Agência desempenha no 
mercado do petróleo, gás natural e biocombustíveis. Neste sentido, confira-se esclarecimento: “É 
possível, portanto, destacar duas características essenciais a um conceito normativo de legitimidade 

democrática. Em primeiro lugar, o poder considerado legítimo deve contar com o reconhecimento por 
parte dos cidadãos da existência de bons argumentos – argumentos racionais – que sejam capazes 
de sustentar suas decisões. Em segundo lugar, deve estar sempre aberta aos cidadãos a 

possibilidade de alteração (ou, ao menos, de influência) das decisões tomadas pelo Estado – e, em 
última análise, dos próprios detentores do poder estatal – caso não se reconheça nelas razões boas o 
suficiente para sustentá-las. Somente se verificadas essas duas características seria possível afirmar 

que o poder exercido pelo Estado é democraticamente legítimo.” in LENNERTZ, Marcelo Rangel. A 
legitimidade democrática das agências reguladoras: uma questão mal colocada. 2005. Trabalho 
de Conclusão de Curso (Especialização) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, Brasil 

(2005). 
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chances de lucratividade consagradas em 2013, a partir do leilão do campo de 

libra21. 

Neste contexto do recente marco regulatório da indústria do petróleo, insere-

se o presente trabalho, que pretende explorar o aspecto constitucional do novo 

arcabouço legal. 

Capítulo 2: Regimes contratuais para exploração do 

Petróleo 

2.1. Regime de Concessão - Formas de Remuneração dos Entes 

e o Caráter Compensatório dos Royalties 

A titularidade dos depósitos de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos 

fluidos existentes no território nacional é atribuída à União, por força do art. 3º da Lei 

nº. 9.478/97. A Constituição Federal assegura, ainda, nos termos do  seu art. 177, 

bem como no texto do art. 4º da referida lei, o monopólio da União em relação a:  

“I - a pesquisa e lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros 
hidrocarbonetos fluidos; 

II - a refinação de petróleo nacional ou estrangeiro; 

III - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos 
resultantes das atividades previstas nos incisos anteriores; 

IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de 
derivados básicos de petróleo produzidos no País, bem como o 
transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e 
de gás natural.” 

Tais atividades são reguladas e fiscalizadas pela União, que pode celebrar 

contrato de Concessão, autorização ou Partilha com particulares para exercê-las. 

Neste sentido, verifica-se que o fundamento constitucional básico que disciplina a 

ordem econômica brasileira, encontrado no art. 1º, IV e no at. 170 da Constituição, é 

a livre iniciativa. Segundo tal preceito, o Estado fica proibido de explorar atividades 

econômicas que requeiram a competição de agentes privados, exceto se houver 

relevante interesse coletivo – quando haverá o regime de intervenção concorrencial 

                                                 
21

 Grupo com Petrobras, Shell, Total e chineses vence 1º leilão do pré-sal, 21/10/2013.  
Disponível em: < http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2013/10/21/resultado-leilao-pre-sal-

libra.htm >. Acesso em 08/10/2014. 
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do Estado na economia – ou imperativos de segurança nacional – haverá 

intervenção monopolística –, que podem ser definidos na própria carta constitucional 

(art. 177, CF/88) ou em lei (art. 173, CF/88).  

Sabe-se que a atuação estatal na exploração do petróleo se deu, ao longo da 

história, por meio da Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A), peça relevante nos 

interesses geopolíticos do país. Esta, na qualidade de sociedade de economia mista 

cujo acionista majoritário é a União, não obstante ter perdido o monopólio da 

indústria petroleira no Brasil com o advento da Lei nº. 9.478/97, continua tendo 

atuação estratégica e significativa no setor, que desempenha suas atividades em 

três etapas: a exploração, a produção e o refino de petróleo e gás natural, o que 

acarreta em graves impactos ambientais e socioeconômicos 22  às localidades 

produtoras. 

A estratégia legislativa brasileira para equilibrar as finanças foi instituir o 

regime de Concessão, que contém inegável aspecto de bilateralidade nas 

manifestações de vontade dos contratantes, visto que pretende atender, sobretudo, 

às demandas da coletividade e do próprio Estado.  

Na lição de Fabricio do Rozario Valle Dantas Leite23, em parecer elaborado 

para a Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro: 

“Neste contexto, a estrutura legislativa brasileira não inovou muito em 
relação ao que normalmente se pratica em outros países que adotam 
o modelo de Concessão, exigindo-se do concessionário, ao lado de 
tributos, o pagamento de participações governamentais, pelo custo 
socioeconômico desta exploração, em um sistema mundialmente 
conhecido como Royalty and Tax - R/T”.  

Tais participações governamentais possuem base constitucional no art. 20, 

§1º, da CF/88, segundo o qual os entes federativos terão participação no resultado  

da exploração de recursos naturais ou compensação financeira por tal atividade, nos 

termos da Lei nº. 9.478/97. Neste sentido, confira-se a literalidade do dispositivo: 

                                                 
22

 “O foco exclusivo de investimentos em unidades de processamento, terminais, oleodutos e 
plataformas promove verdadeiras distorções na economia local, que são sentidas a cada queda do 
preço do barril ou, de maneira mais profunda, quando as reservas começam a secar, e se percebe 

que atividades mais sustentáveis foram abandonadas totalmente ou deixadas de lado pela ilusão 
imediatista de se apostar apenas em uma indústria finita como única fonte de desenvolvimento 
regional.” in LEITE, Fabrício do Rosário Valle Dantas. O petróleo e a ilusão do golpe de sorte . 

Revista Justiça & Cidadania. Editora: Justiça JC, 31/08/2009. Edição 109. p. 20.  
23

 LEITE, Fabrício do Rosário Valle Dantas. Parecer n° 39/08 – FDL - Fabrício do Rosário Valle 
Dantas Leite. Revista de Direito da Procuradoria Geral. Rio de Janeiro. Edição Especial: Publicação 

do Centro de Estudos Jurídicos – CEJUR, 2013. p. 169 e 170. 
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“Art. 20 § 1º - É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da 
administração direta da União, participação no resultado da 
exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins 
de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no 
respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona 
econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa 
exploração.” 

As participações governamentais, espécie do gênero compensações 

financeiras, são receitas originárias de cada ente público ao qual a Constituição 

garantiu o direito de auferir. O STF, em diversas oportunidades 24, determinou o 

caráter indenizatório de tais participações, tratando-se de verdadeira compensação 

financeira pelos problemas gerados na exploração de recursos energéticos e 

minerais, cuja extração requer, em regra, infraestrutura cara e especializada. 

No que se refere especificamente às participações especiais da indústria do 

petróleo, o mesmo entendimento acerca do caráter indenizatório, ao lado da 

natureza jurídica de receita originária dos Estados, se firmou, quando do julgamento 

do MS 24.312-1/DF e do Ag. Reg. nº. AI nº. 453.025-1/DF. Neste sentido, confira-se 

trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes: 

“MANDADO DE SEGURANÇA. ATO CONCRETO. CABIMENTO. 
EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, XISTO BETUMINOSO E GÁS 
NATURAL. PARTICIPAÇÃO, EM SEU RESULTADO, DOS 
ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS. CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, ART. 20, § 1º. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA A 
FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS 
DESTA EXPLORAÇÃO NO TERRITÓRIO FLUMINENSE. 1 - Não 
tendo sido atacada lei em tese, mas ato concreto do Tribunal de 
Contas da União que autoriza a realização de auditorias nos 
Municípios e Estado do Rio de Janeiro, não tem aplicação a Súmula 
266 do STF. 2 - Embora os recursos naturais da plataforma 
continental e os recursos minerais sejam bens da União (CF, art. 20, 

                                                 
24 

“Com efeito, a exploração de recursos minerais e de potenciais de energia elétrica é a atividade 

potencialmente geradora de um sem número de problemas para os entes públicos, especialmente 
para os Municípios onde se situam as minas e as represas. Problemas ambientais – como a remoção 
da cobertura vegetal do solo, poluição, inundação de extensas áreas, comprometimento da paisagem 

e que tais, sócios e econômicos, advindos do crescimento da população e da demanda por serviços 
públicos. Além disso, a Concessão de uma lavra e a implantação de uma represa inviabilizaria o 
desenvolvimento de atividades produtivas na superfície, privando Estados e Municípios das 

vantagens delas decorrentes. Pois bem. Dos recursos despendidos com esses outros efeitos da 
exploração é que devem ser compensadas as pessoas referidas no dispositivo. (...)” - BRASIL.  
Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 228.800-5/DF, 1ª T - DJU 16.11.2001. Relator:  

PERTENCE, Sepúlveda.  Publicação on-line do Supremo Tribunal Federal. Acesso em 08/11/2014. 
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V e IX), a participação ou compensação aos Estados, Distrito Federal 
e Municípios no resultado da exploração de petróleo, xisto 
betuminoso e gás natural são receitas originárias destes últimos 
entes federativos (CF, art. 20, § 1º). 3 - É inaplicável, ao caso, o 
disposto no art. 71, VI da Carta Magna que se refere, 
especificamente, ao repasse efetuado pela União - mediante 
convênio, acordo ou ajuste - de recursos originariamente federais. 4 - 
Entendimento original da Relatora, em sentido contrário, abandonado 
para participar das razões prevalecentes. 5 - Segurança concedida e, 
ainda, declarada a inconstitucionalidade do arts. 1º, inc. XI e 198, inc. 
III, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, 
além do art. 25, parte final, do Decreto nº 1, de 11 de janeiro de 
1991.”25  

“Naquele precedente (MS 24.312-1/DF) também foi 
expressamente consignado nos votos dos Ministros Sepúlveda 
Pertence e Nelson Jobim, cujos fundamentos foram incorporados 
pela relatora e pela integridade do Plenário, que a causa à 
compensação não é propriedade do bem, pertencente 
exclusivamente à União, mas sim a sua exploração e o dano por ele 
causado”

26
.  

Neste sentido, José Alberto Bucheb define que:  

“Tais participações têm natureza indenizatória e constituem, assim, 
uma forma de compensação aos Municípios, aos Estados e ao 
Distrito Federal, e à União, pelos inevitáveis transtornos causados 
em face das atividades de exploração e produção”27. 

No regime de Concessão, regido pela Lei nº. 9.478/97, a determinação dos 

critérios de cálculo e cobrança dessas participações ficou a cargo do Decreto nº. 

2.705/98, que as diferenciou em quatro espécies. A primeira delas, conhecida como 

bônus de assinatura28, corresponde ao valor pago pela concessionária no ato da 

assinatura do contrato de Concessão, e lhe confere o direito de realizar suas 

atividades no bloco licitado. 

A segunda categoria corresponde à participação especial29, cuja base de 

cálculo é a receita líquida da produção de petróleo e gás natural do bloco no 

                                                 
25

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandando de Segurança n. 24312/DF, Relator: GRACIE, 
ELLEN. Data de Julgamento: 19/02/2003, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 19-12-2003 PP-
00050 EMENT VOL-02137-02 PP-00350. 
26

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental n. 453.025 -1/DF, Relator: GRACIE, 
ELLEN. Data de Julgamento: 19/02/2003, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 19-12-2003 PP-
00050 EMENT VOL-02137-02 PP-00350. 
27

 BUCHEB, José Alberto. Direito do Petróleo: a regulação das atividades de exploração e 
produção do petróleo e gás natural no Brasil . Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p.105. 
28

 Art. 46 da Lei nº. 9.478/97. 
29

 Art. 50 da Lei nº. 9.478/97. 
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período-base de incidência. O intuito deste pagamento ao Poder Público é que, por 

meio de sua distribuição, realizada pela ANP aos Municípios, Estados e União, 

sejam os cofres públicos remunerados pelos campos petrolíferos de elevada 

produção e rentabilidade. 

Na terceira espécie, o concessionário deve remunerar o Estado, anualmente, 

pela ocupação ou retenção da área30, em valor fixado por quilômetro quadrado ou 

fração da superfície do bloco. O objetivo desta participação governamental é, 

basicamente, custear o funcionamento da ANP. 

A quarta categoria de participações governamentais refere-se aos royalties31, 

para os quais a CF/88 faz uma associação direta entre o pagamento de 

compensação e o fato de haver produção situada no ente. Além da literalidade do 

mencionado art. 20 §1º, a lógica da compensação aos produtores é justificada por 

diversas razões objetivas, tais como os impactos sociais e ambientais e a assunção 

de todos os riscos decorrentes da exploração, bem como os efeitos da inversão 

constitucional à regra geral do ICMS 32 , cuja receita advinda da tributação é 

destinada aos Estados de destino, e não aos produtores de petróleo, conforme regra 

constitucional:  

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir 
impostos sobre: 

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 
de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem 
no exterior; 

§ 2.º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 

X - não incidirá: 

b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, 
inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele 
derivados, e energia elétrica”.  

                                                 
30

 Art. 51 da Lei nº. 9.478/97. 
31

 Art. 47 da Lei nº. 9.478/97. 
32 

Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação. 
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 Como visto, tal norma excepcionalmente orienta a incidência tributária 

segundo o local de destino, e não de origem do produto, tratando-se de mecanismo 

que se combina ao sistema de pagamento de royalties. 

O pagamento das participações governamentais recebe regulamentação 

infraconstitucional específica pela Lei do Petróleo (Lei º. 9.478/97). Entretanto, o art. 

7º da Lei nº. 7.990/89 explicita ainda o dever de se compensar financeiramente os 

Estados e Municípios em cujo território se fizesse a lavra, sendo que a parcela 

básica de 5% de royalties continua a ser distribuída segundo os critérios estipulados 

por esta lei, sendo que a repartição do percentual que exceder a 5% segue critérios 

próprios, nele definidos. 

O regime de Concessão, que atribui a propriedade das jazidas à União, 

determinando que ao concessionário reste apenas o direito de explorar o petróleo – 

passando a ser, contudo, proprietário do produto da extração –, determina uma 

forma de remuneração do Estados pelos tributos e participações governamentais 

pagas pelo licitante vencedor. 

Sendo assim, tais participações governamentais adquirem natureza jurídica 

de receita originária33 de cada ente federado que tem direito ao seu recebimento, o 

que não olvida, entretanto, a caracterização de tais verbas como indenizatórias por 

todos os reflexos negativos gerados pela produção. A alteração dos critérios 

constitucionais de repartição de tais receitas na exploração de recursos minerais e 

hídricos, previstos no art. 20 §1º, CF/88, não deve ser objeto de alteração, visto que 

os entes beneficiários devem ser continuamente remunerados na medida em que 

participam da atividade exploratória.  

Daí porque se entende que tais verbas são “direitos subjetivos da unidade 

federada”34, como bem apontado pelo Ministro Gilmar Mendes no já mencionado 

                                                 

33
 LEITE, FABRICIO DO ROZARIO VALLE DANTAS. As participações governamentais na 

indústria do petróleo sob a perspectiva do estado-membro: importância econômica, natureza 

jurídica e possibilidade de fiscalização direta. Revista de Direito GV. Vol.5 nº 02. São Paulo: julho 
de 2009.  
34

 Como decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do MS nº 24.312-RJ - que será analisado 

com maior detalhe no próximo item -, as participações governamentais são compensações 
financeiras previstas no § 1º do artigo 20 da Constituição, configurando receita originária dos entes 
federativos. Não se trata, pois, de verba de repasse voluntário por parte da União, sendo a repartição 

entre Estados, Distrito Federal e Municípios obrigatória. Em seu voto, o Ministro Gilmar Mendes 
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julgamento do MS 24.312-1/DF. A modificação de tais critérios ofende a federação, 

protegida na forma de cláusula pétrea35, e tal razão impede sua operacionalização, 

seja por lei ou por Proposta de Emenda Constitucional. 

2.2. Regime de Partilha – O Novo Marco Regulatório 

No que se refere às recentes tentativas de modificação do regime jurídico das 

participações governamentais, destaca-se a descoberta de riquezas petrolíferas na 

área do pré-sal como motivadora à propositura de diversos projetos de lei 

encaminhados pelo Poder Executivo ao Congresso, com a pretensão de modificar o 

regime jurídico de exploração e produção no Brasil.  

Tais projetos estabeleciam regramento jurídico próprio às áreas do pré-sal, e 

acabaram materializados na Lei nº. 12.351/10. Instituiu-se, assim, uma alternativa ao 

regime de Concessão, sob o argumento de que o pré-sal constituía riqueza jamais 

conhecida na história, devendo contemplar igualmente a população do país por meio 

das benesses financeiras que pode gerar36. 

A ratio desta modalidade contratual é, além de maximizar a participação da 

União, minimizar o desequilíbrio entre os entes produtores e aqueles não 

produtores, sendo: 

                                                                                                                                                         
chega a afirmar: "que se trata de um direito subjetivo da unidade federada. Trata-se de receita 
originária que lhe é confiada diretamente pela Constituição. Cabe à lei disciplinar todo esse 
procedimento (...) Não há nenhuma dúvida, inclusive para o legislador, de que não se trata de um 

repasse voluntário (...)" in LEITE, FABRICIO DO ROZARIO VALLE DANTAS. As participações 
governamentais na indústria do petróleo sob a perspectiva do estado-membro: importância 
econômica, natureza jurídica e possibilidade de fiscalização direta. Revista de Direito GV. 
Vol.5 nº 02. São Paulo: julho de 2009.  

 
35

 Art. 60 §4º, I, CF/88. 
36

 “Com base nos pontos destacados acima, propomos a criação do Fundo Social - FS, fundo 

especial de natureza contábil e financeira vinculado à Presidência da República, cabendo a ele a 
responsabilidade pela centralização dos recursos advindos da exploração econômica das áreas do 
pré-sal e estratégicas, cujos resultados serão aplicados em projetos e programas nas áreas de 

combate à pobreza e de desenvolvimento da educação, da cultura, da ciência e tecnologia e da 
sustentabilidade ambiental (...). Os recursos do FS se constituem de parcela do valor do bônus de 
assinatura dos contratos de Partilha de produção, da parcela dos royalties dos contratos de Partilha 

de produção que couber à União, da receita advinda da comercialização do petróleo e do gás natural 
da União, dos resultados de aplicações financeiras sobre suas disponibilidades e de outros recursos  
que lhe sejam destinados na Lei Orçamentária Anual” in Justi ficação ao Projeto de Lei nº. 5.940/09 

transformada na Lei nº. 12.351/10. Disponível em: < 
http://www.camara.leg.br/sileg/Prop_lista.asp?Pagina=2&sigla=PL&Numero=&Ano=&Autor=&OrgaoO
rigem=todos&Comissao=0&Situacao=&dtInicio=&dtFim=&Ass1=royalties&co1=+AND+&Ass2=&co2=

+AND+&Ass3=&Submit=Pesquisar&Relator=&pesqCompleta=1>. 01/09/2009. 
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“a propriedade do produto da lavra “petróleo e/ou gás natural) da 
empresa estatal (delegatária do Estado), que reparte com a empresa 
contratada os volumes produzidos para compensar os custos e os 
riscos incorridos pelas empresas contratadas nas atividades de E&P 
[exploração e produção] e os pagamentos realizados ao próprio 
governo na forma de participações governamentais e tributos”37.  

No que se refere à assunção dos riscos exploratórios, estes cabem 

integralmente ao particular, que apenas será ressarcido quando houver efetiva 

descoberta comercial. Sendo a lavra de propriedade do Estado, o licitante vencedor 

será, em regra, aquele que conferir maior participação ao Poder Público por meio da 

atividade exploratória que pretende desenvolver ou aquele que pagar o maior bônus 

de assinatura, já abordado em tópico anterior. 

Com base nas possibilidades acima mencionadas, o Governo Federal 

manifestou sua intenção em adotar um modelo misto, segundo o qual, os contratos 

já vigentes continuariam a adotar o modelo de Concessão, mas os contratos futuros, 

notadamente os que envolvem exploração em áreas do pré-sal e nas áreas 

estratégicas, reger-se-iam pelas regras de Partilha. O arranjo institucional constitui  

iniciativa que fortalece o poder de tomada de decisão da Presidência da República 

no que tange aos aspectos regulatórios do setor.  

Neste movimento de resgate de poderes e competências ao Governo 

Federal, criou-se uma empresa pública, de capital integralmente pertencente à 

União, para atuar na exploração do pré-sal. Como já mencionado, a Pré-Sal Petróleo 

S.A – PPSA, tem por objeto “a gestão dos contratos de Partilha de produção 

celebrados pelo MME e a gestão dos contratos para a comercialização de petróleo, 

de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos da União”38. 

A Lei nº. 12.304/10 foi o instrumento legal utilizado para a criação de tal 

empresa, que tem, dentre as suas prerrogativas, a representação da União nos 

consórcios, participação em comitês operacionais, avaliação de planos exploratórios 

e monitoramento da execução dos projetos já licitados. Tais atribuições denotam, 

por óbvio, caráter mais representativo da União do que de empresa, propriamente 

dita. 

                                                 
37

 TOMALSQUIM, Maurício Tiomno; PINTO JUNIOR, Helder Queiroz (org.). Marcos regulatórios da 
indústria mundial do petróleo. Rio de Janeiro: Synergia: EPE, 2011. p. 34. 
38

 Art. 2º, Lei nº. 12.304/10. 
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Conclui-se, então, que com o advento da Lei n. 12.351/10 passaram a 

coexistir dois regimes de exploração de produção de petróleo: (i) a Concessão, 

regida pela Lei do Petróleo (Lei nº. 9.487/97) e (ii) a Parti lha, instituído pela 

mencionada Lei nº. 12.351/10. 

Não obstante a existência de novo regramento, a nova lei manteve o sistema 

pagamento dos royalties em vigor, apesar de ter suprimido as participações 

especiais. Ressalte-se, ainda, o fato de o regime de Partilha ter implementado 

relevantes alterações no que se refere à remuneração estatal, prevendo como 

receitas governamentais somente duas das espécies adotadas no regime de 

Concessão: os royalties e os bônus de assinatura.  

Inexistia dispositivo que tratasse dos royalties pagos no regime de 

Concessão, que permaneceu regulado pela Lei do Petróleo (Lei nº. 9.478), mas um 

evento superveniente acabou por aquecer as discussões: no Congresso Nacional, 

foram apresentadas Emendas ao projeto de lei do governo. Referidas como 

“Emenda Ibsen”, na Câmara dos Deputados, e como “Emenda Simon”, no Senado 

Federal, tais alterações pretendiam suprimir dos Estados e Municípios as receitas a 

eles atribuídas por desempenharem a atividade de produção do petróleo na 

plataforma continental, no mar territorial e na zona econômica exclusiva. 

Neste sentido, as participações ou compensações previstas no art. 20 §1º, 

CF/88 seriam distribuídas, indistintamente, a todos os Estados e Municípios da 

federação, através de fundos de participações. Como as propostas legislativas 

encaminhadas pelo Poder Executivo pretendiam alterar a fórmula de distribuição das 

participações devidas aos entes em razão da exploração marítima de petróleo, as 

emendas aproveitaram o contexto para tentar a supressão das receitas devidas aos 

Estados produtores. A intenção era redirecionar tais valores a dois fundos, para que 

posteriormente ocorresse a repartição entre todos os entes federados, segundo 

critérios estabelecidos pelo Fundo de Participação dos Estados – FPE e pelo Fundo 

de Participação dos Municípios – FPM. 

Destaca-se os dispositivos pertinentes, respectivamente ao PLC n. 16/2010 

(Emenda Ibsen) e no PLC n. 7/2010 (Emenda Simon):  
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Emenda Ibsen 

Artigo 45. Ressalvada a participação da União, a parcela restante 
dos royalties e participações especiais oriundos dos contratos de 
Partilha de produção e de Concessão de que trata a Lei 9.478, de 6 
de agosto de 1997, quando a lavra ocorrer na plataforma continental, 
mar territorial ou zona econômica exclusiva, será dividida entre 
Estados, Distrito Federal e Municípios da seguinte forma: 50% para 
constituição de Fundo Especial a ser distribuído entre todos os 
Estados e o Distrito Federal, de acordo com os critérios de repartição 
do fundo de Participação dos Estados (FPE); e 50% para 
constituição de Fundo Especial a ser distribuído entre todos os 
Municípios, de acordo com os critérios de repartição do Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM). 

 

Emenda Simon 

Artigo 64. Ressalvada a participação da União, bem como a 
destinação prevista na alínea ‘d’ do inciso II do artigo 49 da Lei 
9.478, de 1997, a parcela restante dos royalties e participações 
especiais oriunda dos contratos de Partilha de produção ou de 
Concessão de que trata a mesma lei, quando a lavra ocorrer na 
plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, 
será dividida entre Estados, Distrito Federal e Municípios da seguinte 
forma: 50% para constituição de fundo especial a ser distribuído 
entre todos os Estados e Distrito Federal, de acordo com os critérios 
de repartição do Fundo de Participação dos Estados (FPE); e 50% 
para constituição de fundo especial a ser distribuído entre todos os 
Municípios, de acordo com os critérios de repartição do Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM)”. 

Tais emendas, que configuravam afronta direta à Constituição e aos direitos 

dos Estados produtores, foi vetada pelo chefe do Poder Executivo, que suprimiu do 

texto o mencionado art. 64, que continha tais inovações jurídicas. A controvérsia, 

contudo, não se extinguiu nesta oportunidade.  

Nova tentativa de suprimir substantiva parcela das participações 

governamentais surgiu com a Lei nº. 12.734/12 que, embora não retirasse 

inteiramente as participações devidas aos Estados produtores, promovia um 

recálculo das receitas auferidas. Deste modo, a nova lei realizou verdadeira 

alteração do sistema constitucional de pagamento de royalties e participações 

especiais, beneficiando Estados e Municípios não produtores, que passaram a 

usufruir um aumento progressivo nas receitas auferidas às custas dos produtores.  

Diante da equivocada redistribuição das participações governamentais aos 

Estados e Municípios não contemplados constitucionalmente pela regra do art. 20 
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§1º, a Presidência da República vetou parcialmente39 a referida lei por contrariedade 

ao interesse público e, principalmente, por se tratarem de disposições 

inconstitucionais. Entretanto, em manobra de força do Congresso, por maioria, 

derrubou-se 40  o veto da Presidente, concretizando normas inconstitucionais em 

forma de lei. 

Não restou aos entes produtores alternativa se não o acionamento do Poder 

Judiciário, mais precisamente do Tribunal guardião da Constituição, por meio do 

ajuizamento de Ações Diretas de Inconstitucionalidade. Tais ações tinham por 

fundamento, basicamente, o desrespeito à regra do art. 20 §1º, CF/88, que 

associava o pagamento dos royalties e participações especiais a uma compensação 

financeira devida a quem suporta os ônus de ser um Estado produtor. 

Outro aspecto controvertido era a pretensão de que os efeitos da lei 

retroagissem, de modo a atingir também as concessões já celebradas, que 

constituem contratos vigentes cuja atividade está em plena operação. 

Capítulo 3: A dificuldade em conciliar os interesses dos 

entes federados é levada a Juízo 

3.1. Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADI nº. 4.492, ADI 

nº. 4.916, ADI nº. 4.920 e ADI nº. 4.917 

Em 16 de novembro de 2010 foi levada ao Supremo Tribunal Federal, pela 

primeira vez, a demanda que alegava a inconstitucionalidade da nova distribuição de 

participações governamentais  do petróleo. Por meio da ADI nº. 4.492, o Requerente, 

o Governador do Estado do Rio de Janeiro, questionou a cessão onerosa da União à 

Petrobras das atividades de pesquisa e lavra de petróleo, e pediu que ao art. 5º da 

Lei nº. 12.276/10 fosse dada interpretação conforme41 à Constituição.  

                                                 
39

 Dilma veta parte da Lei dos Royalties e reserva dinheiro para educação, 30/11/2012.  
Disponível em: <http://g1.globo.com/politica/noticia/2012/11/dilma -veta-mudanca-na-divisao-dos-
royalties-de-contratos-em-vigor.html>. Acesso em: Acesso em 15/11/2014. 
40

 Congresso derruba veto de Dilma sobre royalties do petróleo, 07/03/2013. Disponível em: < 
http://oglobo.globo.com/economia/congresso-derruba-veto-de-dilma-sobre-royalties -de-petroleo-
7767408>. Acesso em: 15/11/2014. 

41
 Tal técnica de decisão do STF no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade – não 

obstante possa ser aplicado também no controle difuso – permite que se parta de uma norma 
plurissignificativa, dotada de vários significados, para encontrar pelo menos uma interpretação que 

esteja de acordo com o texto constitucional. Diante disto, sugeriu-se que o Supremo afastasse toda e 
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No suporte às suas pretensões, o Requerente suscitou o impacto que a 

supressão de parte de sua receita decorrente do pagamento de royalties geraria 

sobre o Estado de sua representação. Isto porque, caso a Petrobras, dispensada de 

licitação, pudesse exercer as atividades de pesquisa e lavra de petróleo em áreas 

ainda não concedidas do pré-sal até determinado volume42, seria afetado o regime 

de pagamento de participações especiais dos Estados e Municípios produtores. 

Diante da indefinição da lei acerca de quais áreas do pré-sal poderiam ser 

abarcadas pela cessão onerosa à Petrobras, o Requerente ajuizou a referida ADI 

com pedido de liminar de modo a assegurar que o Rio de Janeiro continuasse a 

receber as participações governamentais com base na Lei do Petróleo, e não na 

nova lei. Requereu, ainda, a manutenção do pagamento das participações 

especiais43, uma vez que não foram contempladas pela literalidade da lei. Alegou-se, 

no mérito, violação ao art. 20 §1º, CF/88 e ao art. 177 §2º, CF/88, ao princípio 

federativo e ao Estado democrático de direito. 

A ADI nº. 4.492 encontra-se, desde março do presente ano, conclusa ao 

Relator, o Ministro Gilmar Mendes. 

Posteriormente, em 15 de março de 2013, três Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade foram recebidas pelo STF. A ADI autuada sob o nº. 4.916, cujo 

Requerente era o Governador do Estado do Espírito Santo, suscitou a 

impossibilidade de a maior parte dos royalties serem destinados aos Estados não 

produtores, conforme estabelecido pela Lei nº. 12.734/12. 

Tal dispositivo era problemático também pelo fato de pretender produzir seus 

efeitos sobre as concessões já celebradas, em áreas já licitadas e em plena 

produção. Por esta impossibilidade de o regime de Partilha ser regulado por norma 

                                                                                                                                                         
qualquer interpretação de viés inconstitucional, fixando uma única forma válida de se aplicar a lei,  

qual seja, respeitando as regras de distribuição de royalties e p articipações fixadas pelo art. 20 §1º 
CF/88. Isto seria possível porque nenhum dos dispositivos da Lei nº. 12.734/12 previa,  
expressamente, a imposição do novo regime às concessões vigentes, pelo menos no que diz respeito 

às participações que cabem aos Estados produtores. BAHIA, FLÁVIA. Direito Consti tucional. 2013.  
Niterói: Editora Impetus, 3ª edição. 

42
 Art. 1º. § 2º, Lei nº. 12.276/10. “A cessão de que trata o caput deverá produzir efeitos até que a 

Petrobras extraia o número de barris equivalentes de petróleo definido em respectivo contrato de 
cessão, não podendo tal número exceder a 5.000.000.000 (cinco bilhões) de barris equivalentes de 
petróleo.”.  
43 

Previstas no Art. 45, III, da Lei 9.478/97. 
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inconstitucional44, requereu-se fosse dada interpretação conforme a Constituição à 

lei impugnada. 

A Lei nº. 12.734/12 foi reputada inconstitucional nesta Ação Direta pelo fato 

de, do ponto de vista do Requerente, violar o princípio da isonomia, o princípio 

federativo e a segurança jurídica. 

Na mesma data, o Governador de São Paulo ajuizou a ADI nº. 4.920 45 , 

concentrando suas pretensões na necessidade de que a Lei nº. 12.734/12 não 

retroagisse, pois caso ocorresse, produziria efeitos sobre as concessões vigentes, 

instituindo novas regras de distribuição de royalties. 

Tal medida frustraria a expectativa de receita dos entes afetados em pleno 

exercício orçamentário, violando os princípios do equilíbrio orçamentário e a própria 

autonomia dos Estados. 

 O Governador do Estado do Rio de Janeiro ajuizou, também em 15 de março 

de 2013, a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 4.917, pleiteando a declaração 

de inconstitucionalidade da Lei nº. 12.734/12, especificamente no que se refere à 

distribuição dos royalties do petróleo.  

A irresignação que motivou a propositura da referida ADI repousava no fato 

de ter sido tal lei editada para modificar o mecanismo de repartição das 

participações governamentais constitucionalmente garantidas aos Estados e 

Municípios em cujos territórios ocorresse a prospecção de petróleo. Aduziu, ainda, 

                                                 
44

 “(...) a Lei 12.734/2012, republicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta sexta-feira, estipula 
novos percentuais para a distribuição dos royalties relativos a operações regidas pela Lei 

12.351/2010, sobre regime de Partilha de produção, e para a distribuição dos royalties e participais  
especiais previstas na Lei 9.948/1997, que trata do regime de Concessão. Nesse tipo de regime, a 
nova lei prevê ainda a redução anual dos percentuais fixados até 2020.  ” Governadores do ES e RJ 

ajuízam ADIs contra Lei dos Royalties. 15/03/2013. Disponível em: < 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=233573>. Acesso em 15/11/2014.  
45

 Também a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro apresentou ADI em 15 de março de 

2013. Como exposto em publicação do próprio STF, “Já o pedido ajuizado pela Mesa da Assembleia 
Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) pede a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos 
atacados na Lei 12.734/2012 com efeito ex-tunc, ou seja, retroativo. Para a Alerj, as modificações 

impostas pela nova lei subtraem propriedade do Estado do Rio de Janeiro, garantida pelo pacto 
federativo. “Em 5 de outubro de 1988, promulgou -se um contrato, usualmente denominado 
Constituição da República, por meio do qual os Estados produtores de petróleo aceitaram abrir mão 

das receitas decorrentes do ICMS sobre operações que se destinassem a Estados consumidores de 
petróleo”, diz a Alerj, sustentando que essa garantia foi feita em troca da obtenção 
dos royalties decorrentes da extração. Segundo a ADI, o Congresso Nacional, ao alte rar essas regras 

de distribuição dos royalties, “rasgou esse contrato e traiu o pacto federativo”.” Governador de São 
Paulo e Assembleia do Rio questionam regras dos royalties. 15/03/2013. Disponível em: < 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=233625>. Acesso em 15/11/2014. 
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ser inadmissível que, no silêncio da lei, se entendesse por haver uma ordem 

implícita, restritiva de direitos, que pudesse ser aplicada a atos jurídicos celebrados 

no passado, posto que tal interpretação contrariava frontalmente a hermenêutica 

constitucional. 

Neste sentido, note-se que, especificamente em relação aos Municípios, o 

novo art. 49-A da lei impugnada determinou que a redução de percentuais 

começasse no ano de 2013, no intuito de contemplar – negativamente, ressalte-se – 

as concessões já existentes. Foi estabelecido um período de transição para os 

Municípios produtores, cujo regime previa supressão gradual em suas participações. 

Por outro lado, inexistiam dispositivos análogos em relação aos Estados, mas 

tão somente a regra que denota, em certo grau, aplicação retroativa da lei no que se 

refere às participações especiais. Não sendo possível utilizar a técnica da 

interpretação conforme neste caso, a ADI pleiteou a declaração de 

inconstitucionalidade deste artigo. 

Ressaltou-se, portanto, a explícita manifestação de vontade da lei quanto à 

pretensão de retroatividade em situações específicas, o que demonstra que o termo 

inicial de novas regras não foi negligenciado pelo legislador. Para o Requerente, a 

ausência de previsão de retroatividade para as regras que restringem o pagamento 

de participações demonstrou, tão somente, que a lei jamais pretendeu instituir tal 

norma. 

Destaque-se o relevante fato de ter sido formulado pedido cautelar 

requerendo a suspensão imediata da lei impugnada, nos termos do art. 10 §3º da Lei 

nº. 9.868/99 46 . Como cumprimento aos requisitos à Concessão da medida, 

demonstrou-se haver fumus boni iuris pela plausibilidade do conjunto de teses 

jurídicas apresentadas, e periculum in mora pelo risco de irreparabilidade dos danos 

decorrentes da vigência da lei inconstituciona l. Mais adiante, será feita uma análise 

pormenorizada das justificativas que motivaram a Concessão de tal cautelar pela 

Relatora, a Ministra Carmen Lúcia. 

Não obstante a exploração dos fundamentos constitucionais que 

impossibilitam a aplicação da lei impugnada ao regime jurídico já instituído no Brasil, 

                                                 
46

 Lei nº. 9.868/99, Art. 10 §3º. “Em caso de excepcional urgência, o Tribunal poderá deferir a medida 
cautelar sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo 

impugnado.” 
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foram exploradas razões que sustentam a tese da invalidade da aplicação das novas 

regras aos contratos de Concessão, especificamente àqueles já celebrados. Tratam-

se, pois, das violações aos princípios da responsabilidade fiscal, do equilíbrio 

orçamentário e da boa-fé objetiva, baseadas no fato de que tão drástica mudança 

poderia impedir o cumprimento de inúmeras obrigações legais, contratuais e 

constitucionais assumidas pelos entes produtores. 

A responsabilidade fiscal, consubstanciada na Lei Complementar nº. 

101/2000, é uma espécie de código de conduta que orienta a atividade do 

administrador público.  Seu descumprimento decorre do fato de a supressão de 

receitas instituída pelo novo marco regulatório interferir diretamente no planejamento 

fiscal dos Estados e Municípios produtores, que se programaram para usufruir dos 

recursos oriundos da compensação a eles garantida, por meio do pagamento de 

participações governamentais. 

Compromete-se, assim, o equilíbrio orçamentário dos Estados e Municípios 

produtores que, já acostumados a empregar determinada parcela de suas receitas 

para garantir o devido funcionamento à máquina estatal, passarão por tão 

expressiva supressão de valores, a ponto de provavelmente incorrer em uma 

extrema situação de desequilíbrio orçamentário.  

Se as drásticas consequências daí decorrentes levarem tais entes a situação 

de tamanha gravidade, que os impeça de honrar com suas obrigações contratuais – 

tudo isto em virtude do seu repentino desequilíbrio contábil –, violar-se-á a boa-fé 

objetiva que orienta toda e qualquer celebração de contrato. Tal princípio, apesar de 

não estar previsto expressamente na Carta Constitucional, é corolário do próprio 

Estado democrático de direito, e merece ser observado, principalmente, no âmbito 

das contratações realizadas pela Administração Pública.  

Para tornar mais palpáveis os argumentos supramencionados por meio de 

valores concretos, confira-se abaixo um quadro 47 que consolida as modificações 

trazidas pela Lei nº. 12.734/2012, servindo de instrumento apto a elucidar a nova 

regra de distribuição dos royalties e das participações especiais no regime de 

Concessão: 

                                                 
47

 Reproduzido de: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Petição Inicial da ADI n.4.917/DF. Relator: 
LÚCIA, Carmen.  Disponível em <http://s.conjur.com.br/dl/adi-4917-peticao-inicial-Estado-rio.pdf >. 

Acesso em 19/11/2014. 
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 Lei nº. 9.478/97 (Redação 

Anterior) 

Lei nº 12.734/12 (Novo marco 

regulatório) 

 

 

Royalties – Lavras em 

terra ou em lagos, rios, 

ilhas fluviais e lacustres  

 

 

 Royalties de até 5%: 
70% aos Estados produtores 
20% aos Municípios 

produtores 
10% aos Municípios com 
instalações 

 Parcela que superar 5%: 
52,5% aos Estados 
produtores 

15% aos Municípios 
produtores 
7,5% aos Municípios afetados 

25% à União 

 Royalties de até 5%: 
70% aos Estados produtores 
20% aos Municípios produtores      

10% aos Municípios com 
instalações 

 Parcela que superar 5%: 

52,5% aos Estados produtores 
15% aos Municípios produtores 
7,5% aos Municípios afetados 

25% à União 
 

 

 

 

 

 

Royalties – Plataforma 

continental, mar territorial 

ou ZEE 

 

 Royalties de até 5%: 
30% aos Estados 
confrontantes 
30% aos Municípios 

confrontantes 
10% aos Municípios com 
instalações 

20% à União 
10% ao Fundo (todos menos 
União) 

 

 Parcela que superar 5%: 
22,5% aos Estados 

confrontantes 
22,5% aos Municípios 
confrontantes 

7,5% aos Municípios afetados 
40% à União 
7,5% ao Fundo (todos menos 

União) 

 

 Royalties de até 5%: 
20% aos Estados confrontantes 
17% aos Municípios 
confrontantes – reduções até 

4% 
3% aos Municípios afetados – 
redução para 2% 

20% à União 
40% aos Fundos (dos Estados, 
DF e Municípios) 

 

 Parcela que superar 5%: 
20% aos Estados confrontantes 

17% aos Municípios 
confrontantes – reduções até 
4% 

3% aos Municípios afetados – 
redução para 2% 
20% à União 

40% aos Fundos (dos Estados, 
DF e Municípios) 

 

 

 

Participação especial 

40% aos Estados confrontantes 

ou produtores 

10% aos Municípios 

confrontantes ou produtores 

50% à União 

34% aos Estados confrontantes ou 

produtores – reduções até 20% 

5% aos Municípios confrontantes 

ou produtores – reduções até 4% 

42% à União – aumentos até 46% 

19% aos Fundos (dos Estados, DF 

e Municípios) – aumentos até 15%. 

Os Estados produtores de petróleo – dentre os quais merecem destaque Rio 

de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Ceará, São Paulo, Paraná, Rio Grande do 

Norte, Sergipe e Alagoas – sofrerão, por óbvio, impacto orçamentário direto em 
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razão da alteração do regime que lhes garante o direito de receber participações 

governamentais do petróleo. 

Pela análise dos números acima, percebe-se que a lei impugnada em sede 

da referida ADI fluminense pretende mais do que quadruplicar os pagamentos de 

royalties aos Estados não produtores, e como se não bastasse este aumento, a lei 

prevê ainda um aumento gradual de tais valores até o ano de 2019.  

O Estado do Rio de Janeiro sofreria impactos dramáticos, visto que a 

pretensão retroativa da lei levaria o Estado a perder, no que se refere às concessões 

vigentes, cerca de R$ 1,6 bilhões de reais, que poderia chegar a R$ 27 bilhões até o 

ano de 202048.  

Ademais, como já mencionado, desde 2003 a receita recebida a título de 

compensação financeira pelo Estado do Rio de Janeiro se destina à amortização da 

dívida estatal junto à União, e eventual redução em seus valores impactaria 

diretamente na capacidade do ente em adimplir tal obrigação contratada.  

A situação dos Municípios do Estado fluminense não é diferente: a grande 

maioria das cidades do Estado recebe valores referentes a royalties e participação 

especial, e o prognóstico de perda49 de 2014 até 2020 alcança valor superior a R$ 

27 bilhões. Corre-se o risco de que algumas cidades produtoras passem por período 

de intensa instabilidade financeira, tornando-se praticamente insustentáveis do 

ponto de vista fiscal.  

Nas palavras de Marcelo Neves, secretário de Desenvolvimento Econômico e 

Petróleo da cidade de Campos, no Rio de Janeiro, proferida em ato “Em Defesa dos 

Royalties e da Constituição”, a preocupação é evidente: 

“Com a distribuição dos royalties, Municípios produtores ficarão 
comprometidos com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que diz 
que se as contas atingirem o teto da Lei, o Municípios terá que agir, 
promovendo, inclusive, demissões e, com esta queda brusca de 
receita, existe uma grande chance de chegar ao teto da Lei. 
Precisamos fazer uma grande marcha em defesa dos royalties e da 
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 Governadores do ES e RJ ajuízam ADIs contra Lei dos Royalties, 15/03/2013. Disponível em: < 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=233573 >. Acesso em 19/11/2014.  
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 Marina é a favor de projeto que tira royalties do Rio . 05/09/2014. Disponível em: 
<http://www.fmanha.com.br/blogs/nacurvadorio/2014/09/05/marina-e-a-favor-de-projeto-que-tira-

royalties-do-rio/>. Acesso em 19/11/2014. 
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Constituição Federal, que foi seriamente desrespeitada e atropelada 
pelo Congresso Nacional”.50  

A mencionada reunião, realizada em março de 2013, denota chegada do 

debate parlamentar à sociedade civil, que notou ser a maior atingida pela supressão 

de receitas. A insatisfação do povo acabou culminando na realização de um 

manifesto com 100 mil pessoas, em passeata organizada pelo governo do Rio de 

Janeiro e por Prefeitos de alguns Municípios51. Sabe-se que a mobilização popular, 

não obstante aquecer a discussão política, não tem a capacidade de frear eventual 

posicionamento do Supremo Tribunal Federal em favor do novo marco regulatório.  

Sendo cada uma das ADIs supramencionadas destinadas a defender os 

direitos dos Estados e Municípios representados por seus respectivos requerentes, é 

de se notar que a Lei Federal impugnada pretendia, de fato, realizar a supressão do 

pagamento de royalties e participações especiais destinados aos entes produtores, 

inclusive sobre as concessões já celebradas. Isto se aplicaria a todos os entes, 

indistintamente, e resulta no fato de que os desagrados que culminaram no 

ajuizamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade eram mero reflexo de um 

sentimento geral de insatisfação dos Estados e Municípios produtores. 

Em suma, pretendia-se a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 42-

B; 42-C; 48, II; 49, II; 49-A; 49-B; 49-C; 50; 50-A; 50-B; 50-C; 50-D; e 50-E da Lei 

Federal nº. 9.478/97, todos com a redação dada pela Lei Federal n. 12.734/2012. 

Subsidiariamente, requereu-se o reconhecimento de invalidade da aplicação das 

novas regras de distribuição de royalties e participações especiais às concessões 

celebradas na vigência da legislação anterior.  

Passar-se-á, agora, à análise de cada um dos fundamentos que demonstram 

estar, de fato, a Lei Federal n. 12.734/12, eivada de vício de inconstitucionalidade 

material. 
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 Campos realiza ato “Em defesa dos Royalties e da Constituição” , 09/03/2013. Disponível em: 

<http://www.campos.rj.gov.br/exibirNoticia.php?id_noticia=17485>. Acesso em: 19/11/2014. 
51  

Diana Brito, Passea ta por royalties do pe tróleo reúne 100 mil no Rio, diz PM; Xuxa 
discursa, Folha Online,  17 de março de 2010. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/ folha/dinheiro/ult91u708270.shtml>. Acesso em: 19/11/2014. 
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3.1.1. Violação ao princípio federativo - Arts. 1º; 18; e 60, § 4º, I, 

CF/88. 

O Brasil é consagrado como federação, no texto constitucional, logo em seu 

primeiro artigo52, e tem sua organização político-administrativa disposta no art. 1853, 

que atribui autonomia a todos os seus entes federados: a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios. Tamanha é a importância do pacto federativo, que 

este foi contemplado no rol das cláusulas pétreas54, isto é, há limitação material ao 

poder de reforma da constituição, não podendo ser a federação suprimida por 

disposição constitucional superveniente, nem mesmo por ato normativo 

infraconstitucional. 

A Constituição Federal instituiu, a título de pacto federativo, a participação no 

resultado ou compensação financeira pela exploração do petróleo aos Estados e 

Municípios produtores, em seu art. 20 §1º, como compensação pelo regramento 

constitucional positivado no art. 155, que, excepcionalmente, não atribui a receita 

tributária decorrente do ICMS aos Estados produtores de petróleo, mas àqueles de 

destino. 

O novo marco regulatório do petróleo alterou, como visto, o regime de 

pagamento das participações governamentais ora instituído, sendo a mudança mais 

relevante a redução de parte dos royalties e participações especiais pagos aos 

Estados e Municípios produtores de petróleo.  

A receita oriunda dos royalties são receitas originárias de cada ente público, 

constituindo verdadeiro direito subjetivo ao recebimento de compensação pelos ônus 

suportados pela exploração do petróleo, bem como dos danos dela decorrentes55. 
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 “Art. 1º, CF/88. “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos (...)”. 
53

 Art. 18, CF/88. “A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 

compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos 
desta Constituição.” 

54
 Art. 60 § 4º, CF/88. “Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I - a 

forma federativa de Estado”. 

 
55

 Conforme mencionado na Nota de Rodapé n. 33. 
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Luís Roberto Barroso magistralmente define, sob dois aspectos, as razões de 

a inconstitucionalidade da lei impugnada violar o princípio da federação: 

“Em primeiro lugar, já foi demonstrado que os royalties representam 
uma forma de compensação devida aos Estados produtores. Tanto 
pelos ônus e riscos especiais associados à exploração do petróleo 
no território desses entes ou no mar a eles adjacente, como pela 
severa perda na arrecadação do ICMS, decorrente da regra especial 
contida no artigo 155, § 2º, X, b, da Constituição. Em razão dessas 
duas circunstâncias, suprimir a compensação que sempre lhes foi 
reconhecida provocaria prejuízo direto aos Estados produtores, 
instituindo uma discriminação inaceitável no âmbito da Federação. 
Na prática, os depósitos de petróleo se converteriam em uma lástima 
para os respectivos Estados, produzindo aumento da despesa com 
infraestrutura e serviços, bem como privando esses entes de uma 
das principais hipóteses de arrecadação do ICMS, de longe o mais 
importante dos impostos estaduais. Admitir que a União possa 
produzir tais resultados, por deliberada escolha política, equivale a 
chancelar uma verdadeira agressão do ente central, esvaziando o 
pacto federativo. 

 

Em segundo lugar, a medida comprometeria gravemente a 
autonomia financeira dos Estados produtores, que ficaria 
subordinada a uma decisão política da União. Como é natural, tais 
Estados organizam suas finanças levando em conta a receita 
dos royalties. Para tanto, basearam-se no entendimento que sempre 
prevaleceu no Direito brasileiro, confirmado pela interpretação, até 
aqui pacífica, dada ao artigo 20, §1º, da Constituição de 1988. Não 
se pode admitir que o sentido desse dispositivo — essencial à 
autonomia material dos Estados produtores — fique ao inteiro arbítrio 
da União, que poderia se valer de sua competência legislativa para 
manipular receitas originárias dos Estados segundo critérios de 
conveniência política. Isso seria incompatível com a premissa mais 
básica do Estado federal, pela qual os contornos da autonomia de 
cada ente devem ser definidos diretamente pela Constituição 
Federal, e não pela unidade política mais abrangente.” 56  (grifos 
nossos). 

Neste sentido, as normas legais que contrariam o sistema 

constitucionalmente elaborado acabam por restringir a autonomia financeira de 

algumas entidades federadas, o que configuraria desrespeito ao que estatuiu a 

Carta Consti tucional. Deste modo, apesar de ter havido fruição de competência 

legislativa válida por parte do Congresso Nacional, este incorreu em desobediência 

ao princípio federativo e seus consectários – o que demonstra ter havido 

inconstitucionalidade sob o seu prisma material.  
                                                 

56  
BARROSO, LUIS ROBERTO. Alterações sobre royalties são inconstitucionais, 14/07/2010. 

Disponível em: < http://www.conjur.com.br/2010-jul-14/alteracoes-distribuicao-royalties-sao-

inconstitucionais?pagina=6 >.  Acesso em 15/11/2014. 
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À medida que a lei impugnada desrespeita o disposto no art. 20 §1º da 

Constituição por destinar participações governamentais de intuito compensatório a 

entes não produtores – que, portanto, não sofrem qualquer tipo de dano –, infringe-

se a garantia de autonomia outorgada aos entes federados, que são dotados de 

competências e atribuições próprias e recursos a elas correspondentes, de acordo 

com as atribuições que lhes são conferidas. Tal autonomia é princípio basilar da 

federação, não podendo ser afetada por eventual fragilidade econômica de outros 

Estados-membros ou Municípios. 

A supressão de receitas que pretende a Lei nº. 12.734/12, ao instituir 

mudança arbitrária das regras do jogo, infringe, ainda, o dever de lealdade que os 

entes devem manter entre si e também em suas relações com a União, posto que 

existem limites concretos a serem observados no exercício das competências de 

cada um.  

Sendo assim, percebe-se que a repartição de receitas 57, característica da 

federação destinada a assegurar o equilíbrio entre os entes federativos, resta 

frontalmente violada na medida em que se destina parcela constitucionalmente 

garantida da receita auferida a título de royalties a Estados e Municípios não 

produtores de petróleo. Resta demonstrada, então, a inconstitucionalidade pela 

afronta ao princípio federativo, consagrado como cláusula pétrea. 

3.1.2. Violação ao ato jurídico perfeito – Art. 5º, XXXVI, CF/88. 

Apesar de a lei impugnada ter sido omissa em relação aos atos jurídicos 

perfeitos, seria inadmissível que, no seu silêncio, se entendesse por haver uma 

ordem implícita, restritiva de direitos, que pudesse ser aplicada a atos jurídicos 

celebrados no passado, posto que tal interpretação contraria frontalmente a 

hermenêutica constitucional, já que seu art. 5º, XXXVI, defende: “a lei não 

prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.  

Por ato jurídico perfeito, entende-se aquele “já consumado segundo a lei 

vigente ao tempo em que se efetuou”, conforme disposto no art. 6º §1º do Decreto-

Lei nº. 4.657/42, conhecida como Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. 

O caput de tal dispositivo acrescenta, ainda, a importante lição de que “A Lei em 
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Art. 157 a 159, Constituição Federal. 
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vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito 

adquirido e a coisa julgada”.  

De tal orientação, depreende-se que os atos jurídicos consumados segundo a 

lei vigente à época de sua celebração deverão ser preservados, mas o que se 

percebe a partir da edição da lei impugnada é o completo desrespeito a tal 

entendimento, que terá suas razões exploradas a seguir. 

De antemão, destaque-se a acertada decisão tomada pela Presidência da 

República ao sancionar a Lei nº. 12.351/1058, vetando, contudo, o seu art. 64. O 

dispositivo previa a mera divisão da parcela restante dos royalties e participações 

especiais entre os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, de acordo com a 

porcentagem de 50% conforme os critérios do FPE e os outros 50% de acordo com 

os critérios do FPM, sem pormenorizar os critérios de divisão.59 

Previa, ainda, a compensação, pela União, aos Estados e Municípios que 

sofressem com a supressão de receitas em decorrência da nova lei, com o intuito de 

garantir a estabilidade financeira dos mesmos até que se recompusessem. Para 

facilitar a compreensão da insatisfação quanto à redação do art. 64 e as razões de 

sua inconstitucionalidade, confira-se a literalidade de seu conteúdo: 

“Art. 64.  Ressalvada a participação da União, bem como a 
destinação prevista na alínea d do inciso II do art. 49 da Lei no 9.478, 
de 6 de agosto de 1997, a parcela restante dos royalties e 
participações especiais oriunda dos contratos de Partilha de 
produção ou de Concessão de que trata a mesma Lei, quando a 
lavra ocorrer na plataforma continental, mar territorial ou zona 
econômica exclusiva, será dividida entre Estados, Distrito Federal e 
Municípios da seguinte forma: 
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 “Dispõe sobre a exploração e a produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos 

fluidos, sob o regime de Partilha de produção, em áreas do pré-sal e em áreas estratégicas; cria o 
Fundo Social - FS e dispõe sobre sua estrutura e fontes de recursos; altera dispositivos da Lei 
n

o
 9.478, de 6 de agosto de 1997; e dá outras providências”.  

59
 Como Razões do Veto, o chefe do Executivo utilizou-se dos seguintes argumentos: “Da forma 

como redigido, o artigo não estabelece a fórmula ou a alíquota para obtenção do montante total dos 
recursos provenientes dos royalties. Igualmente, não é fixado o percentual desses valores que 

corresponderá à participação da União nem, consequentemente, o percentual que será destinado aos 
Estados, Distrito Federal e Munic ípios. Tais dados são imprescindíveis ao cálculo da parte a ser 
dividida entre a União e os demais entes, na forma do caput e dos incisos, e de eventual 

compensação, prevista no § 2º. A proposta também não deixa claro se as regras para divisão dos 
recursos se restringem aos contratos futuros ou se são aplicáveis aos já em vigor. Também se 
observa que não foi adotado critério para a compensação de receitas aos Estados e Municípios pela 

União. Em ambos os casos, a consequência poderia ser uma alta litigiosidade entre os diversos 
atores”. Mensagem nº. 707, de 22 de Dezembro de 2010. 22/12/2010. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Msg/VEP-707-10.htm>. Acesso em 

19/11/2014.  
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I - 50% (cinquenta por cento) para constituição de fundo especial a 
ser distribuído entre todos os Estados e Distrito Federal, de acordo 
com os critérios de repartição do Fundo de Participação dos Estados 
- FPE; e 

II - 50% (cinquenta por cento) para constituição de fundo especial a 
ser distribuído entre todos os Municípios, de acordo com os critérios 
de repartição do Fundo de Participação dos Municípios - FPM. 

§ 1o A União compensará, com recursos oriundos de sua parcela 
em royalties e participações especiais, bem como do que lhe couber 
em lucro em óleo, tanto no regime de Concessão quanto no regime 
de Partilha de produção, os Estados e Municípios que sofrerem 
redução de suas receitas em virtude desta Lei, até que estas se 
recomponham mediante o aumento de produção de petróleo no mar. 

§ 2
o
 Os recursos da União destinados à compensação de que trata o 

§ 1o deverão ser repassados aos Estados e Municípios que sofrerem 
redução de suas receitas em virtude desta Lei, simultaneamente ao 
repasse efetuado pela União aos demais Estados e Municípios. 

§ 3o Os royalties correspondem à participação no resultado da 
exploração de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos 
fluidos de que trata o § 1o do art. 20 da Constituição Federal, vedada 
a sua inclusão no cálculo do custo em óleo, bem como qualquer 
outra forma de restituição ou compensação aos contratados, 
ressalvado o disposto no § 1o do art. 50 da Lei no 9.478, de 6 de 
agosto de 1997.” 

A preocupação concernente à violação ao ato jurídico perfeito foi largamente 

explorada pela ADI que reflete o receio do Estado do Rio de Janeiro em ver suas 

receitas suprimidas. Isto porque, no ano de 1999, a celebração do mencionado 

contrato de refinanciamento de sua dívida junto à União60 estabeleceu justamente a 

cessão das quotas de royalties e participações especiais para amortização do 

débito.  

Nos termos de tal contrato, diante da impossibilidade de o Estado cumprir 

com sua parte na obrigação, este assumirá a figura de inadimplente, o que assegura 

à União a possibilidade de cessar as transferências constitucionais previstas nos 

arts. 157 e 159, I e II, CF/88, podendo, ainda, apropriar-se da receita tributária do 

devedor. 
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 DIAS, Fernando Álvares Correia. O refinanciamento dos governos subnacionais e o ajuste  
fiscal 1999-2003, Disponível em <http://www12.senado.gov.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-
de-estudos/textos-para-discussao/td-17-o-refinanciamento-dos-governos-subnacionais -e-o-ajuste-

fiscal-1999-2003>. Acesso em 19/11/2014. 
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Como visto, caso o Estado do Rio de Janeiro seja privado do recebimento das 

participações governamentais que constitucionalmente lhe cabem, será inviabilizado 

o acordo de refinanciamento de dívida, o que possivelmente acarretará na aplicação 

de graves sanções em decorrência de seu descumprimento61.  

Pelas razões brevemente expostas, já se torna possível fazer previsão acerca 

dos catastróficos impactos financeiros que recairiam sobre os entes que 

eventualmente tivessem vinculado suas receitas oriundas de participações 

governamentais a obrigações contraídas em momento anterior à edição da nova lei.  

O descumprimento à ordem constitucional de proteção aos atos jurídicos 

perfeitos não traz impactos meramente financeiros, visto que de qualquer 

desequilíbrio nas finanças de um ente estatal surgem prejuízos às prestações 

positivas que representam suas obrigações junto aos administrados. Pode-se inferir, 

então, que as consequências da aplicabilidade do dispositivo – que previa a extinção 

das participações especiais e a divisão da parcela restante dos royalties entre os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios – são imensuráveis. 

3.1.3. Violação ao direito adquirido – Art. 5º, XXXVI, CF/88. 

A primeira tese a sustentar tal discussão foi a de que eram inválidas, 

indistintamente, todas as alterações no regime jurídico de distribuição dos royalties. 

A razão para tal alegação pautava-se na violação do sentido e alcance do art. 20 §1º 

da CF/88, segundo o qual, os royalties tinham natureza compensatória, e não 

redistributiva, como pretendia a nova lei.  

Não há que se admitir que a pretensão indenizatória do sistema de 

pagamento de royalties e participações especiais fosse alterado, pois este encontra 
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 Nas palavras de Célio Borja “As receitas de royalties e participações especiais estão hoje 
vinculadas, primeiramente, ao pagamento do contrato de negociação da dívida do Estado com a 
União (celebrado em 1999), na forma estabelecida no referido contrato. Além disso, 5% das referidas 

receitas são destinadas ao FECAM (Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento 
Urbano) visando a implementação de programas e projetos de recuperação e preservação do meio 
ambiente bem como de desenvolvimento urbano (art. 263 “caput” da Carta Estadual). Por fim, todo o 

restante das referidas compensações foram t ransferidas para a capitalização do Rioprevidência – 
Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro. O desaparecimento dessa fo nte de 
recursos, que alcançou, em 2010, o montante de R$ 6.406.951.314,79 (seis bilhões, quatrocentos e 

seis milhões, novecentos e cinquenta e um mil e trezentos e quatorze reais e setenta e nove 
centavos) levará o Estado à situação de completa insolvência (...).” BORJA, Célio. Consulta. Revista 
de Direito da Procuradoria Geral. Rio de Janeiro. Edição Especial: Publicação do Centro de Estudos 

Jurídicos – CEJUR, 2013. p. 142. 
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fundamento jurídico na própria Constituição Federal. Nas sábias palavras de 

Fabricio do Rozario Valle Dantas Leite62: 

“A natureza jurídica indenizatória possui clara razão econômica, por 
decorrer da exploração de recurso finito, cujo desenvolvimento exige 
investimentos vultosos, com período de tempo pré-determinado. Em 
outras palavras, a alteração do ambiente e o desenvolvimento da 
região são, por vezes, totalmente modificados, em uma direção que 
não se sustenta eternamente. Por isto que é necessária uma 
recomposição financeira regional na exata proporção da exploração 
da indústria”. 

Depreende-se desta orientação que, tendo a natureza jurídica indenizatória 

de tais participações governamentais força constitucional e razoável razão de ser no 

mundo dos fatos, não se pode suprimir dos Estados e Municípios – 

constitucionalmente designados como quem perceberá tais receitas – o direito ao 

seu recebimento. 

Como consequência prática deste primeiro fundamento, tem-se a invalidade 

da aplicação da nova lei sobre os contratos de Concessão instituídos nos termos da 

legislação anterior, que gozava de regras próprias de distribuição dos royalties, 

pagos já há alguns anos. Isto porque, quando se aplica regime jurídico diverso ao já 

instituído sobre contratos vigentes, viola-se o direito adquirido do concessionário.  

As participações são devidas em razão do direito autônomo que o 

concessionário adquiriu quando da sua vitória no bloco licitado, e a vigência da 

concessão incorpora tal direito ao patrimônio jurídico dos entes federados aos quais 

a Constituição garantiu tal direito. Sendo assim, somente as concessões futuras 

poderiam ser afetadas por esta alteração no regime. 

3.1.4. Violação à segurança jurídica – Art. 5°, XXXVI, CF/88. 

Em decorrência da violação ao direito adquirido restaria prejudicada, ainda, a 

segurança jurídica das concessionárias e da Administração Pública que, 

conjuntamente, celebraram contratos de Concessão para a exploração de petróleo.  

Do ponto de vista do poder concedente, seriam frustradas as expectativas de 

receita, posto que se planejam para se financiarem, também, por meio dos valores 

pagos a título de royalties. O concessionário, por outro lado, verá alterações quanto 

                                                 
62

 LEITE, Fabrício do Rosário Valle Dantas. Parecer n° 39/08 – FDL - Fabrício do Rosário Valle 
Dantas Leite. Revista de Direito da Procuradoria Geral. Rio de Janeiro. Edição Especial: Publicação 

do Centro de Estudos Jurídicos – CEJUR, 2013. p. 176. 
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às obrigações inicialmente contraídas, bem como em eventuais direitos oponíveis 

em face do Poder Público.  

A segurança jurídica, instituto de positivação relativamente recente em lei63, é 

entendido como plurissignificativo, visto que pode remeter às ideias de 

previsibilidade, transparência e estabilidade 64  das relações jurídicas celebradas 

entre indivíduos – notadamente entre Poder Público e particulares. 

A doutrina tem considerado dois pontos de vista sob os quais a segurança 

jurídica é entendida: as dimensões objetiva, referente à estabilidade das relações, e 

subjetiva, que corresponde à proteção à confiança. Para J.J Gomes Canotilho65, o 

entendimento não é diferente: 

“o homem necessita de segurança jurídica para conduzir, planificar e 
conformar autônoma e responsavelmente sua vida. Por isso, desde 
cedo se consideravam os princípios da segurança jurídica e da 
proteção à confiança como elementos constitutivos do Estado de 
direito. Estes dois princípios – segurança jurídica e proteção à 
confiança – andam estreitamente associados, a ponto de alguns 
autores considerarem o princípio da proteção da confiança como um 
subprincípio ou como uma dimensão específica da segurança 
jurídica. Em geral, considera-se que a segurança jurídica está 
conexionada com elementos objetivos da ordem jurídica – 
estabilidade jurídica, segurança de orientação e realização do direito 
– enquanto a proteção da confiança se prende mais com as 
componentes subjetivas da segurança, designadamente a 
calculabilidade e previsibilidade dos indivíduos em relação aos 
efeitos jurídicos dos atos.” 

Ainda no que se refere ao advento da Lei nº. 9.784/99, Maria Sylvia Zanella di 

Pietro, na qualidade de participante da Comissão de Juristas que elaborou o 

anteprojeto de tal lei, asseverou: “permito-me afirmar que o objetivo da inclusão 

desse princípio foi o de vedar a aplicação retroativa de nova interpretação de lei no 

âmbito da Administração Pública.”66. 

Ora, se a ratio legis era justamente impedir que algum novo regramento 

produzisse efeitos sobre os negócios jurídicos já celebrados, percebe-se que o novo 
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marco regulatório do petróleo é verdadeira afronta à segurança jurídica dos 

contratantes. Confira-se, a seguir, os dois momentos nos quais a alteração no 

regime de pagamento das participações governamentais configura desrespeito à 

segurança jurídica. 

O primeiro deles, mais sutil, diz respeito ao pré-sal e às áreas passíveis de 

licitação no futuro, as quais verão desrespeitado o preceito constitucional do art. 20 

§1º, visto que serão subtraídos dos Estados produtores o direito à compensação 

pelos ônus suportados em razão da exploração. 

O segundo momento diz respeito aos contratos de Concessão já celebrados. 

Nas palavras de Luis Roberto Barroso, tratando especificamente da situação do Rio 

de Janeiro: 

“O que se afigura totalmente fora de propósito, à luz do princípio da 
segurança jurídica, é que a nova disciplina venha a colher os direitos 
que o Estado do Rio de Janeiro já desfruta em relação aos contratos 
de Concessão em curso. A supressão do direito a royalties e 
participações especiais acarretaria grave frustração de expectativa 
legítima em relação a receitas que aufere há muitos anos. Sua 
interrupção súbita, sem que se tenha sequer cogitado de uma 
transição razoável, traz consequências dramáticas. Do ponto de vista 
econômico, o resultado seria a impossibilidade de cumprir obrigações 
assumidas, tanto de custeio como de investimentos. A insolvência 
seria inevitável. Do ponto de vista jurídico, as consequências serão 
tão ou mais graves, envolvendo a impossibilidade de cumprimento de 
normas constitucionais orçamentárias (artigo 165, §§ 1º, 2º, 4º e 5º), 
de normas de direito financeiro (Lei 4.320/64), da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) e da Lei 9.496/97, que 
dispõe sobre o Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste 
Fiscal dos Estados”

67
. 

Neste sentido, é possível concluir que um novo regramento jurídico que 

pretende ser aplicável a negócios jurídicos passados e futuros, instituindo uma 

enormidade de supressão de direitos públicos e privados, não pode ser considerado 

constitucional, pelo fato de violar frontalmente a segurança jurídica, um princípio 

geral que reflete os preceitos do próprio Estado democrático de direito. 
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3.1.5. Violação ao princípio da isonomia – Art. 5º, caput, CF/88. 

Princípio fundamental consagrado no caput do art. 5º da Constituição Federal, 

o amplo conceito de isonomia nasce da simples expressão segundo a qual:  

“Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade (...)”. 

A igualdade é doutrinariamente explorada em duas nuances distintas: a 

igualdade formal, que consiste na atribuição de tratamento idêntico, indistintamente, 

a todos os indivíduos, e a igualdade material que se consagra na atribuição de 

tratamento igualitário aos iguais e tratamento desigua l àqueles que são desiguais, 

na medida de suas desigualdades. 

Neste sentido, a própria Constituição cria mecanismos para a efetivação da 

igualdade material, dentre os quais, o próprio art. 20 §1º, CF/88, que somente define 

como sujeitos de direito aptos a receber o pagamento dos royalties, a título de 

compensação financeira pela exploração do petróleo os:  

“ (...) Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a 
órgãos da administração direta da União, participação no resultado 
da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para 
fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no 
respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona 
econômica exclusiva”. 

Sendo assim, não é difíci l depreender a inconstitucionalidade da lei 

impugnada, que pretende atribuir tratamento idêntico aos entres federados 

produtores e aqueles não produtores, isto porque o segundo grupo não sofre 

qualquer tipo de impacto da exploração petrolífera. 

Ademais, tendo a Constituição atribuído o pagamento dos royalties aos entes 

produtores como forma de compensá-los pela regra – também constitucional – de 

ICMS que não os contempla com receitas tributárias advindas da produção do 

petróleo, torna-se inadmissível que o legislador ordinário negligencie o desenho 

institucional inicialmente elaborado pelo constituinte68. 
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O próprio Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional69 a distribuição 

das participações governamentais pela nova lei com base em critérios de repartição 

do FPE, isto porque restaria violada a igualdade dos Estados ao se instituir 

parâmetro redistributivo de validade questionável, que contraria a própria 

Constituição. 

Diante disto, não há que se admitir que a Lei nº. 12.734/12 possa violar o 

sistema de pagamentos constitucionalmente elaborado, equilibrado financeiramente 

durante todos os anos de sua instituição, sob a égide da igualdade formal dos entes 

federados – de modo a que todos recebam receitas compensatórias pela exploração 

do petróleo – ignorando a nuance material do direito fundamental em questão, que 

somente atribui o pagamento de compensação a quem, efetivamente, sofrer o dano. 

3.2. Deferimento da Medida Cautelar ad referendum do Plenário 

pela Ministra Carmen Lúcia na ADI nº. 4.917 

Em março de 2013 os autos da ADI nº. 4.917 foram conclusos à Ministra 

Relatora, Carmen Lúcia, que, em razão da “urgência qualificada verificada na 

espécie”, decidiu a respeito da medida cautelar pretendida pelo Requerente sem 

mesmo realizar audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a 

norma impugnada. 

Nas palavras da Ministra: 

“É a comprovação desta urgência qualificada que impede o 
aguardo de sessão previamente agendada para o exame da 

cautelar requerida, pelo Plenário deste Supremo Tribunal, em 
regular processamento das fases da presente ação”. 

O julgamento ad referendum presume que a decisão da Relatora que julga o 

pedido cautelar de plano ficará sujeita a posterior apreciação do Plenário do 

Supremo Tribunal Federal, que poderá referendar a medida.  

A Relatora identificou a urgência da demanda pela fácil demonstração da 

possibilidade ou probabilidade de que houvesse imediata aplicação das novas 

regras no cálculo e na entrega dos valores devidos aos Estados e Municípios. Tais 
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entes federadas esperam o auferimento de tais receitas como maneira de custear 

parte do desempenho de suas atividades, como a prestação de serviços aos 

governados. 

A Lei n. 9.478/97 trouxe comando normativo expresso que evidenciava a 

urgência de um posicionamento do Supremo, visto que o pagamento dos royalties 

deveria ser efetuado a cada mês: 

“Art. 47. Os royalties serão pagos mensalmente, em moeda 
nacional, a partir da data de início da produção comercial de 

cada campo, em montante correspondente a dez por cento da 
produção de petróleo ou gás natural.” (grifou-se) 

Neste mesmo sentido versa o Decreto nº. 2.705/98, que define critérios para o 

cálculo e a cobrança das participações governamentais:  

“Art 11. Os royalties previstos no inciso II do art. 45 da Lei nº 
9.478, de 1997, constituem compensação financeira devida 

pelos concessionários de exploração e produção de petróleo 
ou gás natural, e serão pagos mensalmente, com relação a 
cada campo, a partir do mês em que ocorrer a respectiva data 

de início da produção, vedada quaisquer deduções.”(grifou-se) 

Tais previsões legais a respeito da periodicidade dos pagamentos e a legítima 

segurança jurídica de que careciam os entes contemplados pela regra 

compensatória de pagamento de royalties qualificaram, sob o ponto de vista da 

Ministra Carmen Lúcia, a urgência da medida cautelar suspensiva dos efeitos da lei 

dita inconstitucional. 

Entendeu a Ministra que a impossibilidade de submeter o feito a tempo para 

que o Plenário apreciasse a demanda justificava o julgamento da cautelar. Neste 

sentido, posicionou-se, alegando haver instabilidades jurídica, financeira e política 

no cenário brasileiro:  

“Situações como a presente, nas quais a urgência da providência 
requerida cautelarmente e a objetiva configuração de instabilidade 
jurídica, financeira e política advindas ficam objetivamente 
demonstradas se se mantiverem os efeitos das normas 
questionadas, têm sido acentuadas em casos nos quais – como se 
tem na espécie – a medida cautelar poderia não produzir sua plena 
utilidade e o seguro afastamento dos riscos demonstrados e 
iminentes sem a suspensão imediata dos efeitos das normas, tudo a 
impor ao Ministro Relator tomada de decisão imediata – reitere-se - 
ad referendum do Plenário.”  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9478.htm#art45ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9478.htm#art45ii
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Ressaltou que o provisionamento de medida judicial pela via monocrática é 

medida pouco ortodoxa, mas necessária, frente à excepcionalidade da situação e 

dos riscos imensuráveis de eventual demora pelo Supremo Tribunal Federal em 

apreciar a questão. Inexistindo possibilidade de postergar o julgamento da ADI, 

passou-se à análise jurídica do pedido. 

Primeiramente, no que se refere ao princípio federativo inserido no sistema 

constitucional brasileiro, verificou-se afronta aos seus conceitos basilares, haja vista 

que a lei impugnada negligenciava o caráter compensatório dos royalties – e o 

conceito de que não há o que indenizar a quem sequer sofreu dano – à medida em 

que retirava dos Estados e Municípios recebedores os valores que lhes eram de 

direito, sob o argumento de que deveria existir repasse de tais verbas a quem não 

dispõe do direito constitucional ao seu recebimento. 

A situação se agravava pela definição da retroação dos efeitos da lei que 

instituía o novo regime, exigindo sua aplicabilidade às concessões já vigentes, o que 

afronta o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a segurança jurídica, a 

responsabilidade fiscal, o equilíbrio orçamentário e a boa-fé objetiva. 

Nas razões de seu julgamento, a Ministra Carmen Lúcia reconheceu a 

tentativa legítima dos parlamentares em promover a equidade da distribuição de 

recursos a todos os entes federados por meio da instituição do regime de Partilha e 

seus mecanismos redistributivos. Entretanto, a apreciação da cautelar requereu que 

a relatora despisse seu diálogo de qualquer conteúdo político, visto que a sua 

colaboração seria avaliar a compatibilidade ou não da nova lei com a Constituição 

Federal. 

O mencionado §1º do art. 20 da CF/88 garantiu o direito público subjetivo dos 

Estados, do distrito federal e dos Municípios à participação nos resultados ou 

compensação decorrente da atividade, mas é certo que trata-se de norma de 

eficácia limitada em razão da utilização da expressão “nos termos da lei”. A Lei do 

Petróleo veio regulamentar tal dispositivo, tendo sido facultado ao legislador 

determinar os meios pelos quais a participação ou compensação seria realizada. 

Entretanto, a margem de liberdade legislativa se encerra no momento e m que há 

tentativa de redução da aplicabilidade do direito garantido. 

Aproveitando as sábias palavras da Ministra Relatora, explica-se: 
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“O que se há de interpretar é que o direito foi constitucionalmente 
estabelecido, disso não se podendo desconhecer ou ignorar. A forma 
do seu exercício, seus termos e condições é que se conferiu ao 
legislador. Entretanto, não se acanha ou se aniquila direito 
constitucionalmente estatuído, embora por igual não se desconheça 
a legitimidade da ação do legislador para traçar a forma de seu 
exercício.  

Assim, o Estado e o Municípios, em cujo território se tenha 
exploração de petróleo ou de gás natural ou que seja confrontante 
com área marítima na qual se dê esta atividade (em plataforma 
continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva), titulariza o 
direito assegurado na regra constitucional”. 

As mesmas razões fundamentaram o já mencionado veto da Presidente da 

República aos dispositivos elaborados pelo Congresso Nacional. Destaca-se: 

“A imposição de limites máximos para o recebimento de valores 
referentes aos royalties viola o disposto no § 1o do art. 20 da 
Constituição. A compensação financeira aos Municípios produtores, 
confrontantes ou afetados deve guardar equivalência com o impacto 
decorrente da produção e da exploração de petróleo e gás natural. 
Ao determinar um teto de receita, os dispositivos desvirtuam tal 
sistemática constitucional de proporcionalidade entre a exploração e 
a compensação. Além disso, ao adotar como critério para a definição 
dos limites o ano de 2011, o projeto impõe tratamento não isonômico 
entre Municípios produtores.”. 

Concluiu a Ministra Relatora que razão de direito assistia ao Autor da ADI nº 

4.917, pelo fato de a Constituição Brasileira ter uti lizado a condição territorial e os 

ônus exploratórios como critérios a definir os titulares do direito à participação no 

resultado da exploração do petróleo no Brasil. A alteração legislativa que não 

observa tal regra mostra-se dissonante dos preceitos constitucionais, o que 

configura inquestionável perda financeira e jurídica não só dos entes federados, mas 

do sistema constitucional em sua completude. 

Neste sentido, Guilherme Barbosa Vinhas, em seu texto “O ano do pacto 

federativo”70, assertivamente declara que: 

“Em outras palavras: é inconstitucional a igual participação 
nas receitas decorrentes da exploração do petróleo e gás natural por 
Estados que não se enquadram na regra constitucional do art. 20, 
§1º, ou seja, Estados que não atendem aos requisitos territoriais 
previstos neste dispositivo da Constituição Federal. 
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E não poderia ser diferente, uma vez que tais receitas têm 
natureza indenizatória e, evidentemente, não há que se falar em 
indenização a Estados que não produzem petróleo e que, portanto, 
não se sujeitam aos ônus dessa atividade econômica. 

Igualmente importante, a abordagem da Ministra Carmen 
Lúcia sobre a necessidade de enxergar-se a Constituição Federal de 
maneira sistêmica. 

Como anteriormente mencionado, a alteração das regras 
pertinentes ao regime de participação no resultado da exploração de 
petróleo ou gás natural sem a mudança na regra tributária que prevê 
a não-incidência do ICMS nas operações que destinem petróleo e 
seus derivados aos outros Estados, prejudica o equilíbrio federativo 
nacional, desnatura o pacto federativo.” 

Como consequência de tal concepção, a concessão da cautelar 

acertadamente impediu a incidência das novas regras sobre os royalties pagos nas 

concessões já celebradas, instituídas com base na legislação anterior. Isto porque 

assiste razão às alegações de afronta à segurança jurídica mencionadas pelo autor 

da ADI, visto que das concessões instituídas decorrem direitos que já integram o 

patrimônio público das entidades federadas há muitos anos, versando o recebimento 

das parcelas futuras de royalties a respeito de um ato jurídico perfeito, celebrado 

conforme os ditames da legislação vigente no período em que tal ato foi celebrado. 

Não se pode, portanto, aplicar nova legislação a tais atos e processos 

aperfeiçoados segundo as normas da época, sob pena de afrontar o próprio Estado 

de Direito. Nas palavras da Ministra Relatora:  

“Como indaguei em outra decisão, se nem certeza do passado o 
brasileiro pudesse ter, de que poderia ele se sentir seguro no Estado 
de Direito? Já se disse que o Brasil vive incerteza quanto ao futuro (o 
que é da vida), mas tem também insegurança quanto ao presente (o 
que precisa ser depurado para que as pessoas vivam o conforto da 
certeza das coisas, pois certezas das gentes não há), e o que é pior 
e incomum, também tem por incerto o passado.” 

Prevendo catastróficos efeitos jurídicos, políticos e principalmente financeiros, 

decidiu a Ministra Carmen Lúcia negar aplicabilidade da nova lei às concessões 

instituídas, pois configuraria grave distorção ao regime de finanças da federação 

brasileira. 

Sendo assim, em sede acauteladora do que se pode entender por direitos 

fundamentais federativos, os argumentos do autor da ADI, acompanhados do 

prognóstico de seus efeitos pejorativos, conduziram a Ministra a deferir, de imediato, 
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a cautelar requerida, de modo a suspender os efeitos dos artigos 42-B; 42-C; 48, II; 

49, II; 49-A; 49-B; 49-C; 50; 50-A; 50-B; 50-C; 50-D; e 50-E da Lei Federal nº. 

12.734/2012. 

Conclusão  

  

Como visto, o regramento constitucional brasileiro atinente à indústria do 

petróleo atribui a titularidade dos depósitos de petróleo, gás natural e outros 

hidrocarbonetos fluidos existentes no território nacional à União, que pode celebrar 

contrato de Concessão, autorização ou Partilha com particulares para exercê-las.  

Com base em tal autorização, foi instituído o regime contratual de Concessão 

para atender à demanda da coletividade e do próprio Estado em relação às 

atividades petrolíferas, tão difundidas no território nacional. Para que as finanças 

fossem equilibradas, adotou-se um sistema remuneratório estatal mundialmente 

conhecido como Royalty and Tax. Neste sentido, os entes federados seriam 

remunerados pela receita tributária e participações governamentais pagas pelos 

concessionários, sendo as últimas divididas em quatro categorias: bônus de 

assinatura, participação especial, ocupação ou retenção da área e royalties. 

O advento do pré-sal motivou a propositura de diversos projetos de lei 

encaminhados pelo Poder Executivo ao Congresso, com a pretensão de modificar o 

regime jurídico de exploração no Brasil, instituindo o regime de Parti lha como 

substitutivo ao de Concessão. A nova lei realizou significativa alteração no sistema 

constitucionalmente previsto para o pagamento das participações governamentais, 

beneficiando Estados e Municípios não produtores às custas dos produtores, que se 

mostraram extremamente insatisfeitos com a medida. 

Infringiu-se, assim, a lógica constitucional de pagamento dos royalties e 

participações especiais aos Estados e Municípios produtores, que se justifica por 

razões objetivas, tais como os impactos sociais e ambientais e a assunção de todos 

os riscos decorrentes da exploração, bem como os efeitos da inversão à regra geral 

do ICMS, cuja receita advinda da tributação é destinada aos Estados de destino, e 

não aos produtores de petróleo. 
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Tais inovações legislativas prejudicaram a expectativa legítima dos entes que 

dependiam de tais receitas para garantir suas prestações positivas à comunidade, 

visto que o Poder Público orçou seu desempenho segundo as normas antes 

vigentes, sem saber que a promulgação de uma lei futura  suprimiria parte das 

receitas que, por direito, lhe caberiam. 

O descontentamento dos Estados e Municípios produtores de petróleo levou 

ao acionamento do poder judiciário por meio de ADIs que tinham por fundamento, 

basicamente, a violação do pacto federativo, ao ato jurídico perfeito, ao direito 

adquirido, à segurança jurídica e ao princípio da isonomia pela nova lei. 

Especificamente no que se refere à ADI fluminense de nº. 4.917, a Ministra Relatora, 

Carmen Lúcia, concedeu ad referendum a medida cautelar requerida. 

Nesta oportunidade, a Ministra concebeu a Constituição Brasileira sob um 

prisma sistêmico e, independente do resultado do julgamento definitivo a ser 

proferido pelo Plenário pelo Supremo Tribunal Federal, tal iniciativa firmou-se como 

importante marco em defesa do pacto federativo, e merece, portanto, o devido 

reconhecimento. 

Neste sentido, importa dizer que o federalismo vem acompanhado de um 

dever de lealdade e solidariedade entre os entes que o compõem, e malgrado 

gozarem de autonomia em seus próprios territórios, devem prezar pelo cumprimento 

das exigências concretas que os compelem a zelar pela boa-fé em suas relações, 

atentando-se sempre aos limites de suas competências. Tal espírito fraternal deve 

ser, sobretudo, preservado, visto que destina-se à promoção da harmonização do 

país como um todo. 

Foram suscitadas nas Ações Diretas, ainda, fundamentos de 

inconstitucionalidade material atinentes ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido, 

à segurança jurídica e à isonomia.  

A violação ao ato jurídico perfeito se dá, basicamente, em razão da 

celebração de contrato de refinanciamento de dívida pelo Estado do Rio de Janeiro, 

que diante de sua impossibilidade em cumprir com sua parte na obrigação, se 
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tornará inadimplente e deixará de receber da União transferências constitucionais 

tributárias, além de outras sanções. 

O direito adquirido dos Municípios e Estados produtores de petróleo ao 

recebimento das participações governamentais implica no fato de que incidência da 

nova lei sobre os contratos de Concessão já celebrados torna-a inconstitucional por 

essência, visto que sua aplicação sobre os contratos já celebrados viola os direitos 

adquiridos pelos concessionários e também pelos entes.  

Como agravante, caso a aplicação do novo marco regulatório do petróleo se 

dê de maneira retroativa, restará a segurança jurídica  das concessionárias 

amplamente infringida no que se refere às obrigações contratadas. Também os 

entes federados sofrerão de tal violação, visto que poderá haver subtração de parte 

da receita decorrente do pagamento royalties e participações especiais aos Estados 

e Municípios produtores nos contratos futuros referentes às áreas do pré-sal e 

também nas concessões já celebradas.  

A não observância dos ditames do princípio da isonomia, aqui abarcado sob o 

aspecto da igualdade material, em razão da atribuição de tratamento jurídico 

semelhante aos entes produtores de petróleo e aos não produtores, no que se refere 

ao pagamento de participações governamentais, denota, também, haver flagrante 

inconstitucionalidade no novo marco regulatório. Isto se deve à não observância da 

regra constante do art. 20, §1º da Constituição, que condiciona o recebimento de tais 

receitas aos entes que arcarem com algum ônus decorrente da produção de 

petróleo. 

A problemática da instituição do novo regime não se restringe aos 

fundamentos jurídicos acima mencionados. Como visto, relevantes consequências 

de ordem política, contratual e financeira são alguns dos desafios a serem 

enfrentados pelo Brasil caso os dispositivos da Lei nº. 12.734/12 sejam julgados 

constitucionais pela Suprema Corte. 

Diante da ausência de uma decisão definitiva do STF que seja capaz de 

traçar os contornos no marco regulatório do setor do petróleo no Brasil, caberá aos 

operadores do direito concentrar esforços no sentido de demonstrar, com clareza, as 
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razões pelas quais não devem prevalecer algumas das normas instituídas pelo novo 

regramento jurídico, que padece de flagrante vício de inconstitucionalidade. 
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