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OS CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DA RENDA

PETROLÍFERA: SITUAÇÃO ATUAL E PROPOSTA

PL 5.938/2009

Francisco José Rocha de Sousa

1. INTRODUÇÃO

Em 31 de agosto de 2009, o Poder Executivo enviou ao Congresso
Nacional quatro projetos de lei instituindo o marco legal do pré-sal. Um deles, o Projeto de
Lei nº 5.938/2009, institui o regime de partilha de produção em áreas do pré-sal e em áreas
estratégicas1. Em consonância com o regimento interno da Câmara dos Deputados, foi
constituída Comissão Especial para deliberar sobre a proposição em referência, a qual
promoveu audiências públicas com as partes interessadas e levou a termo seus trabalhos com a
aprovação, em 11 de novembro de 2009, do parecer do relator, Dep. Henrique Eduardo
Alves.

A principal mudança no texto proposto pelo poder Executivo que foi
introduzida pelo substitutivo apresentado pelo relator consistiu no estabelecimento de
metodologia de distribuição da renda petrolífera devida pelo contratado sob o regime de
partilha de produção. Nesse sentido, o substitutivo eliminou, com o objetivo de destinar mais
recursos para o Fundo Social2, a incidência de participação especial nessa forma de
contratação, bem como  elevou a alíquota dos royalties para 15%. Também estabeleceu os
critérios para rateio dos royalties entre a União, Estados e Municípios.

Na sequência, o Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, em 9
de dezembro de 2009, a subemenda substitutiva apresentada pelo Dep. Henrique Eduardo
Alves, cuja principal alteração com relação ao parecer aprovado na Comissão Especial foi o
estabelecimento de critérios de distribuição de royalties e participação especial3 também para o
contratado sob o regime de concessão referente a bloco situado na área do pré-sal.

Posteriormente, foi aprovada, em 10 de março de 2010, por ampla
maioria4, a Emenda de Plenário nº 387, de autoria dos Deputados Humberto Souto e Ibsen

                                                          
1 Área caracterizada pelo baixo risco exploratório e elevado potencial de produção de petróleo e de gás natural
2 Fundo a ser instituído para destinar recursos para projetos e programas nas áreas de combate à pobreza e de
desenvolvimento da educação, da cultura, da ciência e tecnologia e sustentabilidade ambiental; controlar o
impacto cambial das operações relativas ao setor petrolífero, bem como vai evitar os efeitos inflacionários
decorrentes do excesso de recursos disponíveis para a capacidade de investimento e de produção da economia;
propiciar a criação de poupança de longo prazo (Projeto de Lei nº 5.940, de 2009).
3 Participação adicional aos royalties incidente sobre os campos de grandes volumes de produção ou grande
rentabilidade
4 369 votos sim; 72 votos não; e 2 abstenções
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Pinheiro, que ficou conhecida na imprensa como a Emenda Ibsen. A referida proposição
promove expressiva alteração dos critérios de distribuição da renda petrolífera das áreas
situadas no mar contratadas sob os regimes de partilha de produção e de concessão.

Este estudo encontra-se estruturado em sete seções, incluindo a
introdução. A segunda seção apresenta descrição da província petrolífera do pré-sal. Na seção
seguinte trata-se dos critérios vigentes de distribuição da renda petrolífera (royalties e
participação especial). Na quarta seção, são informados os valores distribuídos à União,
Estados e ao conjunto dos Municípios em 2009 e a relação dos municípios contemplados com
os maiores volumes de recursos. Na seção seguinte, discorre-se sobre as receitas
governamentais no regime de partilha de produção e sobre os critérios de distribuição da
renda petrolífera propostos pelo PL 5.938/2009. Na sexta seção, é apresentada estimativa dos
valores a serem distribuídos a cada estado caso o Projeto de Lei nº 5.938/2009 seja aprovado
pelo Senado Federal na forma proposta pela Câmara dos Deputados (com a Emenda Ibsen,
na forma pretendida por seus autores). Por fim, são apresentadas as considerações finais.

2. A PROVÍNCIA PETROLÍFERA DO PRÉ-SAL

A província petrolífera do Pré-Sal possui 800 km de extensão e
largura de cerca de 200 km, perfazendo área de 149.00 km². Estende-se do Espírito Santo a
Santa Catarina, em lâmina d’água de 1.500 a 3.000 m, nas bacias de Campos, Santos e do
Espírito Santos5. A sua descoberta ocorreu em 2006 (reservatório de Tupi), mas a confirmação
de seu grande potencial somente ocorreu em setembro de 2007, com a realização de testes de
produção realizados no poço 3-RJS-646 e da interpretação de dados geológicos na área.

Em função dessas informações, o Conselho Nacional de Política
Energética – CNPE editou, em 8/11/2007, resolução6 determinando à Agência Nacional do
Petróleo, Gás natural e Biocombustíveis - ANP que excluísse da 9ª rodada de licitações os
blocos situados nas Bacias do Espírito Santo, de Campos e de Santos relacionadas às possíveis
acumulações em reservatórios do Pré-Sal7. Para melhor compreensão, o mapa da província do
Pré-Sal é apresentado na Figura 1.

                                                          
5 Revista PETROBRÁS Maio 2009
6 Resolução CNPE  nº 6, de 8 de novembro de 2007.
7 Foram excluídos 41 blocos.
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Figura 1 - Mapa da Província do Pré-Sal

Fonte: Petrobrás

Na província do Pré-Sal, já foram concedidos 41,8 mil km², o que
corresponde a apenas 28% da área total do Pré-Sal. Impende consignar, outrossim, que em
vários  blocos licitados na área abarcada por essa província já ocorre produção em horizontes
produtores acima do Pré-Sal. Na Figura 2, apresenta-se mapa mostrando os blocos já licitados
na área do Pré-Sal e a composição dos consórcios vencedores.
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Figura 2 - Blocos licitados na área do Pré-Sal

Fonte: Petrobrás

É importante consignar que até o presente momento, não foi
declarada a comercialidade de nenhum campo situado na área do Pré-Sal. O que existe até o
momento são estimativas preliminares de volumes recuperáveis para algumas áreas divulgadas
pela PETROBRAS. São elas: Tupi (5 a 8 bilhões de barris), Iara (3 a 4 bilhões de barris),
Parque de Baleias (1,5 a 2 bilhões de barris) e Guará (1,1 a 2 bilhões)8. A despeito dessas
ressalvas, já se fala que as reservas da área do Pré-Sal poderão alcançar 50 bilhões de barris
(pronunciamento do Diretor Geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis – ANP, Sr. Haroldo Lima, em audiência pública das Comissões de Minas e
Energia e de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, da Câmara dos Deputados,
realizada em 13 de maio de 2009).
                                                          
8 Fato relevante divulgado em 08/09/2009
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De igual modo, cumpre registrar a superação de etapa relevante do
processo de exploração na área do Pré-Sal. Refere-se ao fato de a ANP já ter aprovado os
seguintes planos de avaliação: Parati (1-RJS-617); Tupi (1-RJS-628); Carioca (1-SPS-50);
Caramba (1-SPS-51); Guará (1-SPS-55) e Iara (1-RJS-656). Outros dois encontram-se em
discussão com o órgão regulador, a saber: Bem-Te-Vi (1-SPS-52) e Júpiter (1-RJS-652)9.

A produção nessa nova província petrolífera ainda é pequena, tendo
o teste de longa duração em Tupi, que terá duração de 15 meses, começado em maio de 2009.
A PETROBRÁS prevê, contudo, rápido crescimento da produção de petróleo na área do Pré-
Sal, conforme mostrado na Tabela 1. Com efeito, a estatal estima que já em 2020 a produção
de petróleo oriunda do Pré-Sal responda por 46% da sua produção no Brasil. Na mesma
tabela, pode-se verificar que a participação da Petrobrás na produção petróleo na área do Pré-
Sal é de cerca de 65% do total, cabendo a parceiros o restante.

Tabela 1 - Previsão de produção de petróleo da PETROBRÁS (mil bpd)

3. OS CRITÉRIOS VIGENTES DE DISTRIBUIÇÃO DE ROYALTIES E

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL

O contrato de concessão de exploração e produção de petróleo e gás
natural dispõe sobre as seguintes participações governamentais: i) bônus de assinatura10; ii)
royalties; iii) participação especial; iv) pagamento pela ocupação ou retenção de área, sendo
obrigatório o pagamento por parte do concessionário das participações de que tratam os itens
ii) e iv).

Os royalties devem ser pagos mensalmente, em moeda nacional, e
correspondem, via de regra, a dez por cento da produção de petróleo ou gás natural. A ANP
pode reduzir esse percentual para o mínimo de cinco por cento em função de riscos
geológicos, expectativa de produção e outros fatores pertinentes. Ressalte-se que a queima de
gás em flares, em prejuízo de sua comercialização, e a perda de produto ocorrida sob a
                                                          
9 Apresentação “Pré-Sal e seus Desafios”, de autoria de José Formigli (Março, 2009)
10 Constitui receita da ANP (art. 15 da Lei nº 9.478/19976)

Normal

2013 2015 2020

Pré-Sal 219 582 1.815
 - Petrobrás 157 422 1.183
 - Parceiros 62 160 632

Outras áreas 2.461 2.758 2.105

Total 2.680 3.340 3.920
Fonte: Plano de Negócios da Petrobrás 2009-2013
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responsabilidade do concessionário são incluídas no volume total da produção a ser
computada para cálculo dos royalties devidos.

Há dois regimes para distribuição dos royalties, a saber: i) para a
parcela do valor do royalty que representar 5% (cinco por cento) da produção; e ii) para a
parcela do valor do royalty que exceder a 5% da produção. Em ambos os casos, as regras
variam em função do local de produção (terra ou plataforma continental).

No Brasil, cerca de 90% da produção de petróleo é proveniente da
plataforma continental. Neste caso, os critérios de distribuição são os seguintes:

I - para os primeiros cinco por cento da produção (art. 7º da Lei nº
7.990/1989):

a) 30% aos Estados confrontantes;

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

c) 30% aos Municípios produtores e suas respectivas
áreas geoeconômicas;

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

e) 10% para constituir um fundo especial a ser
distribuído entre os Estados, Territórios e Municípios.

II – para a parcela que exceder cinco por cento da produção (art. 49
da Lei nº 9.478/1997):

a) 22,5% aos Estados produtores confrontantes;

b) 22,5% aos Municípios produtores confrontantes;

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

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

e) 7,5% para constituição de um Fundo Especial, a ser
distribuído entre todos os Estados, Territórios e
Municípios;

f) 25% (vinte e cinco por cento) ao Ministério da Ciência
e Tecnologia para financiar programas de amparo à
pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico
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aplicados à indústria do petróleo, do gás natural, dos
biocombustíveis e à indústria petroquímica de primeira e
segunda geração, bem como para programas de mesma
natureza que tenham por finalidade a prevenção e a
recuperação de danos causados ao meio ambiente por
essas indústrias.

Já a distribuição da denominada participação especial, que foi
instituída pela Lei nº 9.478, de 1997, e é devida nos casos de grande volume de produção, ou
de grande rentabilidade, deve ser feita da seguinte forma (art. 50 da Lei nº 9.478/1997):

I) 40% ao Ministério de Minas e Energia, sendo 70%
(setenta por cento) para o financiamento de estudos e
serviços de geologia e geofísica aplicados à prospecção de
combustíveis fósseis, a serem promovidos pela ANP, nos
termos dos incisos II e III do art. 8º desta Lei, e pelo
MME, 15% (quinze por cento) para o custeio dos estudos
de planejamento da expansão do sistema energético e
15% (quinze por cento) para o financiamento de estudos,
pesquisas, projetos, atividades e serviços de
levantamentos geológicos básicos no território nacional;

II) 10% ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal, destinados ao
desenvolvimento de estudos e projetos relacionados com
a preservação do meio ambiente e recuperação de danos
ambientais causados pelas atividades da indústria do
petróleo;

III) 40% para o Estado onde ocorrer a produção em
terra, ou confrontante com a plataforma continental onde
se realizar a produção;

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

4. A DISTRIBUIÇÃO DA RENDA PETROLÍFERA EM 2009

Em 2009, foram distribuídos a título de royalties e participação
especial R$ 16,4 bilhões, o que correspondeu a redução de 27,5% com relação aos valores
distribuídos no ano anterior. Apresenta-se a seguir a Tabela 2 que mostra os valores
distribuídos a cada Estado e ao conjunto de Municípios de cada unidade da federação em
2009.
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Tabela 2 - Distribuição de royalties e Participação Especial em 2009

Do exame da Tabela 2, cumpre assinalar que foram destinados em
2009 ao Fundo Especial a ser distribuído entre Estados, Territórios e Municípios R$ 629,33
milhões da arrecadação dos royalties11. No mesmo exercício, foram distribuídos royalties a
apenas 8 Estados e 994 Municípios. No caso da participação especial12, o universo dos
beneficiários é ainda menor. De fato, no período em referência a participação especial foi
distribuída a apenas 6 Estados e 29 Municípios.

A análise da Tabela 2 revela, ainda, que existe marcante concentração
da renda petrolífera. Com efeito, foi distribuído, em 2009, ao Estado do Rio de Janeiro R$ 4,9
bilhões, o que correspondeu a 84,7% do valor distribuído a título de royalties e participação
                                                          
11 A legislação não contempla a destinação de recursos arrecadados com a participação especial ao Fundo
Especial a ser distribuído a Estados e Municípios não confrontantes.
12 Houve o pagamento de participação especial em apenas 22 campos de petróleo/gás natural.

ROYALTIES % PARTICIPAÇÃO % ROYALTIES+PE %
ESPECIAL

mil R$ mil R$ mil R$
ESTADOS
Alagoas 28.591,27 0,4% 0,0% 28.591,27 0,2%
Amazonas 120.436,95 1,5% 22.433,57 0,3% 142.870,52 0,9%
Bahia 138.990,61 1,7% 236,03 0,0% 139.226,64 0,8%
Ceará 11.102,12 0,1% 0,0% 11.102,12 0,1%
Espírito Santo 144.465,19 1,8% 168.716,04 2,0% 313.181,23 1,9%
Paraná 84,78 0,0% 0,0% 84,78 0,0%
Rio de Janeiro 1.709.375,46 21,4% 3.175.451,27 37,6% 4.884.826,73 29,7%
Rio Grande do Norte 140.128,95 1,8% 9.166,23 0,1% 149.295,18 0,9%
São Paulo 89.558,82 1,1% 0,0% 89.558,82 0,5%
Sergipe 3.514,13 0,0% 5.120,78 0,1% 8.634,91 0,1%
Total Estados 2.386.248,28 29,89% 3.381.123,92 40,00% 5.767.372,20 35,09%

MUNICÍPIOS
 - Alagoas 33.565,15 0,4% 33.565,15 0,2%
 - Amapá 200,53 0,0% 200,53 0,0%
 - Amazonas 50.220,06 0,6% 5.608,39 0,1% 55.828,45 0,3%
 - Bahia 106.823,11 1,3% 59,01 0,0% 106.882,12 0,7%
 - Ceará 28.867,98 0,4% 28.867,98 0,2%
 - Espírito Santo 147.403,99 1,8% 42.179,01 0,5% 189.583,00 1,2%
 - Minas Gerais 420,99 0,0% 420,99 0,0%
 - Pará 1.136,31 0,0% 1.136,31 0,0%
 - Paraíba 187,76 0,0% 187,76 0,0%
 - Paraná 84,78 0,0% 84,78 0,0%
 - Pernambuco 41.640,76 0,5% 41.640,76 0,3%
 - Rio de Janeiro 1.872.103,25 23,4% 793.862,82 9,4% 2.665.966,07 16,2%
 - Rio Grande do Norte 126.729,83 1,6% 2.291,56 0,0% 129.021,39 0,8%
 - Rio Grande do Sul 38.708,62 0,5% 38.708,62 0,2%
 - Santa Catarina 21.739,32 0,3% 21.739,32 0,1%
 - São Paulo 95.118,27 1,2% 95.118,27 0,6%
 - Sergipe 134.426,18 1,7% 1.280,20 0,0% 135.706,38 0,8%
Total Municípios 2.699.376,89 33,8% 845.280,98 10,0% 3.544.657,87 21,6%
DEPÓSITOS JUDICIAIS 25.905,32 0,3% 25.905,32 0,2%
FUNDO ESPECIAL 629.233,48 7,9% 629.233,48 3,8%
COMANDO DA MARINHA 1.258.472,37 15,8% 1.258.472,37 7,7%
MINIST. CIÊNCIA E TECNOLOGIA 984.474,84 12,3% 984.474,84 6,0%
MINIST. MEIO AMBIENTE 845.280,98 10,0% 845.280,98 5,1%
MINIST. MINAS E ENERGIA 3.381.123,92 40,0% 3.381.123,92 20,6%

TOTAL 7.983.711,18 100,0% 8.452.809,81 100,0% 16.436.520,99 100,0%
Fonte: ANP
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especial  ao conjunto de Estados (R$ 5,8 bilhões). De igual modo, os municípios situados no
Estado do Rio de Janeiro, ficaram com R$ 2,7 bilhões, isto é, 75,2% dos R$ 3,5 bilhões
destinados ao conjunto dos Municípios no mencionado período. A concentração da
distribuição da renda petrolífera em poucos municípios pode ser melhor visualizada na Tabela
3, onde sobressai a informação de que apenas 30 Municípios responderam por dois terços da
renda petrolífera distribuída ao conjunto de Municípios em 2008, bem assim que apenas um
Município (Campos dos Goytacazes-RJ) recebeu R$ 1,2 bilhão nesse ano.

Tabela 3 - RendaTabela petrolífera dos 30 municípios que mais receberam royalties em 2008
(critério caixa)

5. AS RECEITAS GOVERNAMENTAIS NO REGIME DE PARTILHA DE PRODUÇÃO E

OS CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DA RENDA PETROLÍFERA PROPOSTOS PELO

PL 5.938/2009

Na redação final do Projeto de Lei nº 5.938, de 2009, aprovado pela
Câmara dos Deputados, ficou estabelecido que o regime de partilha de produção terá as
seguintes receitas governamentais: royalties e bônus de assinatura. Dessa maneira, não incidirá
a participação especial nesse regime. Adicionalmente, definiu-se que a alíquota dos royalties
será correspondente a 15% (quinze por cento) da produção de petróleo ou gás natural.

Nº Município-UF UF Royalties Participação especial Total
(R$) (R$) (R$)

I II III II + III % % acum.
1 CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ 559.005.735,26          621.148.253,38 1.180.153.988,64          15,1% 15,1%
2 MACAE RJ 406.961.370,68          98.728.262,54 505.689.633,22             11,0% 26,1%
3 RIO DAS OSTRAS RJ 162.045.037,06          179.879.608,95 341.924.646,01             4,4% 30,5%
4 CABO FRIO RJ 144.061.810,98          56.621.342,20 200.683.153,18             3,9% 34,3%
5 QUISSAMA RJ 101.086.492,98          50.398.783,91 151.485.276,89             2,7% 37,1%
6 ANGRA DOS REIS RJ 87.901.291,34            87.901.291,34               2,4% 39,4%
7 SAO JOAO DA BARRA RJ 79.193.445,45            68.398.890,51 147.592.335,96             2,1% 41,6%
8 RIO DE JANEIRO RJ 66.221.628,39            66.221.628,39               1,8% 43,4%
9 CASIMIRO DE ABREU RJ 56.882.713,01            26.546.174,95 83.428.887,96               1,5% 44,9%

10 ARMACAO DOS BUZIOS RJ 56.152.666,64            9.135.543,06 65.288.209,70               1,5% 46,4%
11 SAO SEBASTIAO SP 56.062.284,96            56.062.284,96               1,5% 47,9%
12 LINHARES ES 54.893.730,68            1.151.636,20 56.045.366,88               1,5% 49,4%
13 COARI AM 51.445.180,39            7.865.346,75 59.310.527,14               1,4% 50,8%
14 DUQUE DE CAXIAS RJ 50.914.682,42            50.914.682,42               1,4% 52,2%
15 NITEROI RJ 50.914.682,42            50.914.682,42               1,4% 53,6%
16 PARATI RJ 45.723.442,87            45.723.442,87               1,2% 54,8%
17 MAGE RJ 39.759.201,23            39.759.201,23               1,1% 55,9%
18 PRESIDENTE KENNEDY ES 37.830.467,30            37.830.467,30               1,0% 56,9%
19 GUAPIMIRIM RJ 34.381.083,68            34.381.083,68               0,9% 57,8%
20 CARAPEBUS RJ 33.748.927,55            1.812.799,17 35.561.726,72               0,9% 58,7%
21 ARACRUZ ES 32.329.168,78            554.855,45 32.884.024,23               0,9% 59,6%
22 CACHOEIRAS DE MACACU RJ 31.193.173,81            31.193.173,81               0,8% 60,4%
23 GUARAREMA SP 29.474.830,38            29.474.830,38               0,8% 61,2%
24 SILVA JARDIM RJ 27.966.281,66            27.966.281,66               0,8% 62,0%
25 MOSSORO RN 26.382.449,45            4.351.751,82 30.734.201,27               0,7% 62,7%
26 CARMOPOLIS SE 25.515.290,11            1.675.875,98 27.191.166,09               0,7% 63,4%
27 MANGARATIBA RJ 24.900.096,62            24.900.096,62               0,7% 64,1%
28 MADRE DE DEUS BA 24.411.865,82            24.411.865,82               0,7% 64,7%
29 SAO FRANCISCO DO CONDE BA 24.131.094,18            24.131.094,18               0,7% 65,4%
30 MACAU RN 23.654.953,88            23.654.953,88               0,6% 66,0%

Subtotal 2.445.145.079,98       1.128.269.124,87          3.549.759.250,97          66,0%
Total Municípios - Brasil 3.704.146.343,54       1.171.078.936,15          4.875.225.279,69          

Fonte: ANP

% total royalties
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A Emenda nº 387, apresentada pelos deputados Ibsen Pinheiro e
Humberto Souto, pretende, de acordo com seus autores, manter a participação da União na
distribuição da renda petrolífera quando a lavra ocorrer na plataforma continental, mar
territorial ou zona econômica exclusiva tanto no caso das áreas objeto de contratação pelo
regime de partilha de produção quanto daquelas objeto de contratação pelo regime de
concessão (não está explicitado, mas somente pode ser a participação estabelecida na emenda
substitutiva global de autoria do relator) e distribuir o restante da referida renda em parcelas
iguais entre o conjunto de estados e o conjunto de municípios. Além disso, promove a
distribuição dessas parcelas de acordo com os critérios de partilha do Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal – FPE e do Fundo de Participação dos Municípios – FPM,
respectivamente. Apresenta-se a seguir a transcrição da referida emenda:

“Inclua-se o seguinte art. 45 ao substitutivo,
renumerando-se os demais, e suprimindo-se, por
conseguinte, as alíneas de “a” a “e” do inciso II do art.
44:

“Art. 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 nº 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:

I -  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.

II -  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.’” (grifo nosso)

Em virtude da aprovação em plenário, em 9 de dezembro de 2009, da
emenda substitutiva global do Dep. Henrique Eduardo Alves ficou superado o texto do
substitutivo aprovado pela Comissão Especial. Assim, com a aprovação da Emenda nº 387,
em 10 de março de 2010, ficaram mantidas as participações da União na arrecadação de
royalties e participação especial estabelecidas na aludida emenda substitutiva.

Assim, se a referida emenda for aprovada pelo Senado Federal na
forma proposta pela Câmara dos Deputados, a participação da União será de 22% no caso de
contratos de partilha de produção, quando a lavra ocorrer na plataforma continental. Em
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consequência disso, serão destinados 39% da arrecadação dos royalties 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 Distrito Federal, e 39%
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. Para melhor
entendimento, apresenta-se a seguir a Tabela 4 que informa os critérios para a distribuição dos
royalties para a União, Estados e Municípios.

Tabela 4 – Distribuição de royalties para os contratos de partilha de produção (Emenda Ibsen/Souto)

No caso de contratação pelo regime de contratação de concessão, a
participação da União nos royalties será de 20%, conforme indicado na Tabela 5:

Tabela 5 - Distribuição de royalties para os contratos de concessão (Emenda Ibsen/Souto)

Atual
Valor médio Emenda  substitutiva Emenda Ibsen

c/royalties=10% 8/dez/09
Lavra na plataforma continental

Estados produtores confrontantes 26,25% 26,25%

Municípios produtores confrontantes 26,25% 18,00%

Municípios afetados pelas operações de embarque e desembarque de
petróleo e gás natural 8,75% 5,00%

Fundo especial a ser distribuído entre os estados e municípios 8,75%

Fundo Especial para Estados e DF 22,00% 40,00%

Fundo Especial para Municípios 8,75% 40,00%

União 30,00% 20,00% 20,00%
 - Ministério da Marinha 17,50% 8,00%
 - Ministério da Ciência e Tecnologia 12,50% 12,00%

Total 100,00% 100,00% 100,00%

Futuro

Atual
Valor médio Emenda  substitutiva Emenda Ibsen

royalties=10% 8/dez/09
Lavra na plataforma continental

Estados produtores confrontantes 26,25% 25,00%

Municípios produtores confrontantes 26,25% 6,00%

Municípios afetados pelas operações de embarque e desembarque de
petróleo e gás natural 8,75% 3,00%

Fundo especial a ser distribuído entre os estados e municípios 8,75%

Fundo especial para Estados e DF 22,00% 39,0%

Fundo Especial para Municípios 22,00% 39,0%

União 30,00% 19,0% 22,0%
Ministério da Marinha 17,50%
Ministério da Ciência e Tecnologia 12,50%

Fundo especial, a ser criado por lei, para o desenvolvimento de ações  
e programas para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas,
bem como para proteção ao ambiente marinho 3,00%

Total 100,00% 100,00% 100,00%

Futuro
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De maneira análoga, a parcela da arrecadação de participação especial
da União relativa aos contratos de concessão será de 35%, tocando 32,5% dessa arrecadação
ao conjunto dos Estados e Distrito Federal e 32,5% ao conjunto de Municípios. Para melhor
compreensão, apresenta-se a Tabela 6.

Tabela 6 - Distribuição da participação especial para os contratos de concessão (Emenda Ibsen/Souto)

6. ESTIMATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DA RENDA PETROLÍFERA

Preliminarmente, cumpre enfatizar a grande incerteza associada à
previsão da arrecadação da renda petrolífera no futuro. Muitas são as variáveis envolvidas no
aludido cálculo, entre as quais releva notar: preço do petróleo, taxa de câmbio, produção do
petróleo em mar e em terra, ritmo de crescimento da produção em campos contratados sob o
regime de partilha de produção e custo de produção de petróleo(quando incidir participação
especial).

Para fazer uma estimativa da renda petrolífera em 2018, foram
consideradas as seguintes premissas: produção de petróleo e de gás natural de 4,75 milhões de
barris equivalentes de petróleo (informada pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE);
preço do petróleo igual a US$ 70/b; taxa de câmbio de R$ 1,70/US$; parcela do conjunto dos
Estados/Distrito Federal na renda petrolífera referente aos campos do pré-sal concedidos: 40
% dos royalties (Tabela 5) e 32,5% da participação especial; e produção de petróleo em terra
em 2018 igual a 8 % da produção de petróleo na região do pré-sal.

Assim procedendo, chega-se a uma renda petrolífera total de R$ 45
bilhões em 2018, dividida entre R$ 20,5 bilhões a título de royalties e R$ 24,5 bilhões a título
de participação especial (não há cobrança de PE no regime de partilha de produção).
Cotejando esse valor com os valores distribuídos em 2009, verifica-se que a parcela da renda
petrolífera destinada ao conjunto de Estados/Distrito Federal seria elevada para R$ 17,6
bilhões e que haveria aumento da distribuição de recursos a unidades da federação não
confrontantes a campos de petróleo em detrimento do Estado do Rio de Janeiro. A Tabela 7
apresenta uma análise dos efeitos da aprovação da Emenda Ibsen na forma aprovada pela
Câmara dos Deputados na distribuição da renda petrolífera para os Estados.

Atual
Lei nº 9.478/97 Emenda  substitutiva Emenda Ibsen

8/dez/09
Lavra na plataforma continental

Estados confrontantes com a plataforma continental 40,00% 40,00%

Municípios confrontantes com a plataforma continental 10,00% 10,00%

Fundo especial a ser distribuído entre os estados e DF 10,00% 32,50%

Fundo especial a ser distribuído entre os municípios 5,00% 32,50%

União 50,00% 35,00% 35,00%
 - Ministério de Minas e Energia 40,00%
 - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
   Legal 10,00%

Total 100,00% 100,00% 100,00%

Futuro
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Tabela 7 – Estimativa da renda petrolífera dos Estados em 2018

Unidade da Federação Arrecadação de royalties + % da produção de petróleo Coeficiente rateio Variação
PE  dos estados em 2009 em terra no país em 2008 FPE (*) terra mar Total

R$ mil/ano R$ mil/ano R$ mil/ano R$ mil/ano
Acre 3,4210 553.175,70 553.175,70 553.175,70
Alagoas 28.591,00 3,2% 4,1601 45.332,36 672.688,17 718.020,53 689.429,53

Amapá 3,4120 551.720,40 551.720,40 551.720,40

Amazonas 142.870,57 17,6% 2,7904 247.087,33 451.207,68 698.295,01 555.424,44

Bahia 139.227,03 22,8% 9,3962 321.250,06 1.519.365,54 1.840.615,60 1.701.388,58

Ceará 11.102,00 1,1% 7,3369 14.811,94 1.186.376,73 1.201.188,67 1.190.086,67
Distrito Federal 0,6902 111.605,34 111.605,34 111.605,34

Espírito Santo 310.774,04 7,7% 1,5000 108.261,48 242.550,00 350.811,48 40.037,44

Goiás 2,8431 459.729,27 459.729,27 459.729,27

Maranhão 7,2182 1.167.182,94 1.167.182,94 1.167.182,94
Mato Grosso 2,3079 373.187,43 373.187,43 373.187,43

Mato Grosso do Sul 1,3320 215.384,40 215.384,40 215.384,40

Minas Gerais 4,4545 720.292,65 720.292,65 720.292,65

Pará 6,1120 988.310,40 988.310,40 988.310,40
Paraíba 4,7889 774.365,13 774.365,13 774.365,13
Paraná 85,00 0,0% 2,8832 0,00 466.213,44 466.213,44 466.128,44

Pernambuco 6,9002 1.115.762,34 1.115.762,34 1.115.762,34

Piauí 4,3214 698.770,38 698.770,38 698.770,38

Rio de Janeiro 4.884.826,27 0,0% 1,5277 0,00 247.029,09 247.029,09 -4.637.797,18

Rio Grande do Norte 149.295,23 29,0% 4,1779 407.126,04 675.566,43 1.082.692,47 933.397,23

Rio Grande do Sul 2,3548 380.771,16 380.771,16 380.771,16
Rondônia 2,8156 455.282,52 455.282,52 455.282,52

Roraima 2,4807 401.129,19 401.129,19 401.129,19
Santa Catarina 1,2798 206.943,66 206.943,66 206.943,66

São Paulo 89.559,00 0,0% 1,0000 0,00 161.700,00 161.700,00 72.141,00

Sergipe 8.634,78 18,6% 4,1553 262.217,75 671.912,01 934.129,76 925.494,97
Tocantins 4,3400 701.778,00 701.778,00 701.778,00

Total 5.764.964,92 100,0% 100,0 1.406.086,96 16.170.000,0 17.576.087,0 11.811.122,0
(*) Lei Complementar nº 62, de 28 de dezembro de 1989

Royalties +PE em 2018 c/emenda Ibsen/Souto
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 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Constatou-se que existe marcante concentração na distribuição da renda
petrolífera de acordo com os critérios de distribuição em vigor. Na hipótese de aprovação do PL
5.938/2009 (com Emenda Ibsen na forma proposta por seus autores) pelo Senado Federal,
haveria aumento da receita atribuída aos Estados com relação aos valores percebidos em 2009
com exceção do Estado do Rio de Janeiro.

Ficou evidenciado igualmente que a renda petrolífera no Brasil deve
registrar expressivo crescimento com a entrada em produção da camada do pré-sal. De fato,
prevê-se que em 2018 a arrecadação total de royalties e participação especial será de
aproximadamente R$ 45 bilhões13, quando em 2009 foi de apenas R$ 16,4 bilhões.

                                                          
13 Premissas: produção de petróleo e gás natural de 4,75 milhões de barris de óleo equivalentes (previsão da Empresa
de Pesquisa Energética – EPE); preço do petróleo = US$ 70/barril e taxa de câmbio de R$ 1,70/US$.
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