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MODELO INSTITUCIONAL DO SETOR PETROLÍFERO

NACIONAL E POSSÍVEIS ALTERAÇÕES

Paulo César Ribeiro Lima

1. INTRODUÇÃO

Este estudo descreve o atual modelo do setor petrolífero nacional e
analisa a possibilidade de mudanças no sentido de garantir que as reservas de petróleo e gás
natural pertençam, de fato, ao Estado. Analisa-se, também, a possibilidade da reestatização da
Petrobrás e a criação de uma nova empresa pública, além do papel da Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Com base no atual cenário nacional e
internacional, propõe-se profundas alterações no atual modelo.

2. MARCO LEGAL DO SETOR PETROLÍFERO

2.1. A Constituição Federal de 1988 e a Emenda nº 9

Os Constituintes de 1988 estabeleceram um regime especial de
aproveitamento do petróleo, do gás natural e dos minerais nucleares no art. 177, que foi alterado
pela Emenda Constitucional nº 9, de 9 de novembro de 1995.

Antes da promulgação dessa Emenda, o monopólio da União estava
submetido às seguintes regras constitucionais:

Art. 177. Constituem monopólio da União:

I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros

hidrocarbonetos fluidos;

II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;

III - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das

atividades previstas nos incisos anteriores;
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IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de

derivados básicos de petróleo produzidos no País, bem assim o transporte, por meio de

conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem;

V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a

industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados.

§ 1º O monopólio previsto neste artigo inclui os riscos e resultados decorrentes

das atividades nele mencionadas, sendo vedado à União ceder ou conceder qualquer

tipo de participação, em espécie ou em valor, na exploração de jazidas de petróleo ou

gás natural, ressalvado o disposto no art. 20, § 1º.

Observa-se, então, que o texto original da Constituição de 1988,
conforme disposto no § 1º do art. 177, impedia qualquer cessão ou concessão por parte da União
de qualquer atividade do setor petrolífero, à exceção das atividades de distribuição. O monopólio
da União era exercido exclusivamente pela Petrobrás, nos termos da Lei nº 2.004, de 3 de outubro
de 1953.

A Emenda Constitucional nº 9 flexibilizou o monopólio da União, pois
introduziu a possibilidade de a União contratar com empresas estatais ou privadas a exploração e
a produção de petróleo e gás natural, observadas as condições estabelecidas em lei.

Transcreve-se, a seguir, o texto atual do art. 177 da Constituição Federal:

Art. 177. Constituem monopólio da União:

I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros

hidrocarbonetos fluidos;

II - a refinação do 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 assim o transporte, por meio de

conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem;

V - ...............................................................................................................

§ 1º A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização

das atividades previstas nos incisos I a IV deste artigo observadas as condições

estabelecidas em lei.

§ 2º A lei a que se refere o § 1º disporá sobre:

I - a garantia do fornecimento dos derivados de petróleo em todo o território

nacional;
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II - as condições de contratação;

III - a estrutura e atribuições do órgão regulador do monopólio da União.

§ 3º ..............................................................................................................

2.2. A Lei nº 9.478/1997

Após a promulgação da Emenda Constitucional nº 9, foi sancionada a
Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, também conhecida como Lei do Petróleo, que instituiu o
Conselho Nacional de Política Energética – CNPE e a ANP, além de estabelecer a atual política
do setor petrolífero nacional.

Os arts. 3º ao 5º da Lei nº 9.478/1997 dispõem sobre o exercício do
monopólio da União, nos seguintes termos:

Art. 3º Pertencem à União os depósitos de petróleo, gás natural e outros

hidrocarbonetos fluidos existentes no território nacional, nele compreendidos a parte

terrestre, o mar territorial, a plataforma continental e a zona econômica exclusiva.

Art. 4º Constituem monopólio da União, nos termos do art. 177 da

Constituição Federal, as seguintes atividades:

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.

Art. 5º As atividades econômicas de que trata o artigo anterior serão reguladas

e fiscalizadas pela União e poderão ser exercidas, mediante concessão ou autorização,

por empresas constituídas sob as leis brasileiras, com sede e administração no País.

Observa-se uma diferença entre o art. 177 da Constituição Federal e a Lei
nº 9.478/1997. Enquanto a Constituição dispõe que a União poderá contratar a pesquisa e a lavra
das jazidas, a Lei nº 9.478/1997, conforme mostrado, estabelece que a pesquisa e a lavra serão
reguladas e fiscalizadas pela União e poderão ser exercidas por empresas mediante concessão ou
autorização.

Ressalte-se, no entanto, que o art. 23 dessa mesma lei dispõe de modo
diferente, tanto da Constituição Federal quanto do art. 5º, in verbis:
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Art. 23. As atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e

de gás natural serão exercidas mediante contratos de concessão, precedidos de licitação,

na forma estabelecida nesta Lei.

 O art. 23, em vez de usar a expressão “pesquisa e lavra de jazidas”, usa a
expressão “exploração, desenvolvimento e produção” e estabelece que essas atividades serão
exercidas mediante contratos de concessão. Assim, a expressão “A União poderá contratar”,
prevista no § 1º do art. 177 da Constituição deixa de ser opcional, uma vez que o art. 23 da Lei nº
9.478/1997 obriga a União a conceder as áreas a serem exploradas.

Além disso, o art. 26 da Lei nº 9.478/1997 dispõe que é do
concessionário o petróleo ou gás natural extraídos, nos seguintes termos:

Art. 26. A concessão implica, para o concessionário, a obrigação de explorar,

por sua conta e risco e, em caso de êxito, produzir petróleo ou gás natural em

determinado bloco, conferindo-lhe a propriedade desses bens, após extraídos, com os

encargos relativos ao pagamento dos tributos incidentes e das participações legais ou

contratuais correspondentes.

Depreende-se, então, que a Lei nº 9.478/1997 limitou o monopólio da
União na exploração e produção de petróleo e gás natural. A União, para pesquisar e lavrar esses
recursos naturais, fica obrigada, nos termos da Lei nº 9.478/1997, a assinar contratos de
concessão, e o produto da lavra passa a ser propriedade do concessionário.

Também é importante ressaltar a lacuna existente na Lei nº 9.478/1997,
em relação à unitização de campos que se estendam de áreas concedidas para áreas não licitadas.
Essa Lei prevê apenas acordos para individualização da produção de campos que se estendam por
blocos concedidos, nos seguintes termos:

Art. 27. Quando se tratar de campos que se estendam por blocos vizinhos,

onde atuem concessionários distintos, deverão eles celebrar acordo para a

individualização da produção.

Parágrafo único. Não chegando as partes a acordo, em prazo máximo fixado

pela ANP, caberá a esta determinar, com base em laudo arbitral, como serão

eqüitativamente apropriados os direitos e obrigações sobre os blocos, com base nos

princípios gerais de Direito aplicáveis.

2.3 Ações Diretas de Inconstitucionalidade

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) considerou
constitucional o art. 26 da Lei nº 9.478/1997. A decisão, por maioria, foi tomada no dia 16 de
março de 2005, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ADIs 3273 e 3366
propostas, respectivamente, pelo Governador do Paraná, Sr. Roberto Requião, e pelo Partido
Democrático Trabalhista (PDT).
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Divergindo do relator, Ministro Carlos Ayres Britto, e do Ministro Marco
Aurélio, que não admitiram a transferência da propriedade da lavra para os concessionários,
conforme disposto no art. 26, e votaram pela procedência parcial do pedido, o Ministro Eros
Grau considerou que o contratado pode deter a propriedade do produto, não sendo, porém,
titular de sua livre disponibilidade.

Para o Ministro Eros Grau, a escolha sobre o regime de contratação de
exploração da atividade petrolífera, que no caso se dá pela contratação de empresas estatais ou
privadas, como dispõe o artigo 177 da Constituição Federal, é política, e o Poder Judiciário não
poderia intervir.

Os Ministros Carlos Velloso, Cezar Peluso, Gilmar Mendes, Ellen
Gracie, Sepúlveda Pertence e Nelson Jobim acompanharam o voto divergente do Ministro Eros
Grau e consideraram improcedente a ação. Já o Ministro Joaquim Barbosa votou pela
procedência parcial do pedido.

O Ministro Joaquim Barbosa concluiu não haver qualquer inconstitucionalidade no
fato de a lei conferir ao concessionário a propriedade do petróleo e do gás natural depois de
extraídos. Ele concordou com afirmação do Ministro Eros Grau de que esse tipo de contrato
"traduz uma opção política do legislador," no sentido de concretizar a flexibilização do
monopólio da União, prevista na Emenda Constitucional nº 9.

Os Ministros Carlos Ayres Britto e Marco Aurélio entenderam que a
União continua a ter o monopólio do petróleo no Brasil e, por isso, a propriedade da lavra não
poderia ser transferida a empresas concessionárias, como dispõe o art. 26 da Lei nº 9.478/1997.

3. MODELOS DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO

Os governos têm três opções básicas para promover a exploração de
petróleo e gás natural:

1a - criar uma empresa pública para realizar a pesquisa e a lavra, como no México, Arábia Saudita
e Oman;

2a - celebrar contratos com empresas estatais ou privadas como no Brasil, Reino Unido e Canadá;

3a - combinar a 1a e a 2a opões, como no Kazaquistão, Nigéria e Noruega.

No caso da celebração de contratos com empresas estatais ou privadas,
os governos por diferentes regimes, sendo a definição do tipo de contrato fundamental para que
se obter os benefícios esperados. Como parte de qualquer contrato, os governos atuam como
agentes econômicos que tentam maximizar suas receitas. Isso os coloca em uma posição de
regular a si mesmos.
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Os governos colocam-se também diante do desafio de negociar com
empresas petrolíferas, que têm a vantagem de contar com muitos empregados altamente
qualificados, e do desafio de reduzir as possibilidades de corrupção que existem na indústria
petrolífera, onde os investimentos e os lucros são muito altos. Assim, é necessário que as
negociações e os contratos sejam tornados o mais públicos possíveis, pois não há razão para
sonegar informações acerca deles.

Se o representante do governo for também um agente regulador, a
possibilidade de corrupção torna-se maior ainda. Sabe-se que investigações criminais ocorrem
diariamente nos mais diversos países produtores e exportadores de petróleo.

Os tipos de contrato variam muito em razão de como os lucros são
divididos e como os custos são tratados. Em geral, o grande nível de incerteza acerca das
possíveis reservas, dos custos de produção e dos preços futuros do petróleo tendem a dificultar as
negociações. Cada forma contratual, concessão, partilha de produção, joint venture ou serviços, tem
suas vantagens e desvantagens, que serão analisadas a seguir.

3.1 Concessão

Os contratos de concessão garantem direitos exclusivos para pesquisa,
lavra e comercialização do petróleo extraído de uma determinada área por um determinado
período de tempo. As companhias competem pelas áreas por meio do pagamento de bônus aos
governos.

Nesse tipo de contrato, o grau de suporte e qualificação profissional
exigido é, em geral, menos complexo do que aquele exigido para negociar um contrato de partilha
de produção ou joint venture. Contudo,  o processo licitatório de uma concessão requer muita
experiência e conhecimento técnico.

No modelo de concessão, se a produção comercial ocorrer, serão pagas
compensações financeiras para o Estado, normalmente chamadas de royalties, conforme
estabelecido no contrato. Essas compensações financeiras podem ter com base de cálculo a
receita bruta ou a receita líquida.

Todos os riscos do desenvolvimento, inclusive os custos de exploração,
são de responsabilidade do vencedor da licitação. A principal desvantagem desse tipo de contrato
é comercial. Normalmente, há uma falta de adequado conhecimento sobre o potencial de uma
área a ser concedida, pois as explorações sísmicas tendem a ser parciais. Se o conhecimento da
área for incompleto, o governo corre o risco de não maximizar seu retorno.
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3.2 Partilha de produção

O contrato de partilha de produção foi primeiramente utilizado na
Indonésia em 1966. Com o crescimento do sentimento nacionalista, o modelo de concessão ficou
desacreditado por estar relacionado ao período colonial.

Assim, o governo da Indonésia recusou-se a assinar novos contratos de
concessão e introduziu um novo modelo, que foi denominado partilha de produção. Nesse
modelo, o Estado mantém a propriedade do petróleo e negocia um sistema de repartição do
lucro. No início, as companhias petrolíferas resistiram, mas, por fim, acabaram assinando os
contratos, pois não tinham escolha. Os contratos de partilha de produção espalharam-se pelo
mundo, especialmente nos países em desenvolvimento, na Ásia Central, na região do Cáucaso e
na África.

No modelo de partilha, a propriedade do petróleo é do Estado, mas, ao
mesmo tempo, permite que as empresas gerenciem e operem as instalações de produção de um
determinado campo. As empresas assumem os riscos. No entanto, o Estado também pode
assumir risco se admitir que parte do seu lucro seja utilizado no desenvolvimento da área.
Geralmente, o governo tem o custo da sua contribuição inicial carregado pelas empresas. Esse
custo de carregamento é pago às empresas com os lucros futuros do governo.

Se o goveno não concordar com essa contribuição, as empresas, em
geral, tentam aumentar sua parcela na partilha. Essa parcela é resultado de uma dura negociação,
já que não há critérios “científicos” para sua definição. No contrato de partilha, não há
necessidade de o governo estabelecer um bônus, pois é mais racional que esse bônus esteja
embutido em uma maior parcela dos lucros futuros.

A não ser que acordado de outra forma, os governos recebem os lucros
sem ter que fazer qualquer investimento. Entretanto, as empresas têm o direito de recuperar seus
custos de investimentos e de operação e manutenção. Em geral, os custos de investimento são
recuperados ao longo de um determinado número de anos e os custos de operação e manutenção
são recuperados no ano em que eles ocorrem.

A complexidade de um contrato de partilha de produção depende do
marco legal do país. Se o país determinar as regras básicas dos contratos em lei, os contratos
tornam-se mais simples, pois a maior parte das questões já está abrangida pela própria lei.

A previsão em lei dos termos de um contrato de partilha de produção
oferece maior segurança às empresas. Isso foi o que ocorreu no Azerbaijão e em outras ex-
repúblicas soviéticas. No entanto, isso torna o contrato bastante inflexível, pois somente pode ser
alterado pelo Parlamento.
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Outra importante questão relativo ao modelo de partilha é o fato de o
governo colocar-se em conflito com ele mesmo, tendo que que balancear o desejo por lucros com
o cumprimento de aspectos regulatórios relativos, por exemplo, ao ritmo de produção e à queima
de gás.

3.3 Joint ventures

Ao contrário do que ocorre com o contrato de concessão e de partilha de
produção, não existe uma definição internacionalmente estabelecida para os constratos
denonimados ventures.

 Um contrato de joint venture simplesmente estabelece que duas ou mais
partes desejam formar uma “união” claramente estabelecida. Devido a sua “abertura”, os joint
ventures são menos comuns que os contratos de concessão e de partilha de produção.  A
principal característica dos joint ventures é que os custos e, geralmente, os riscos são partilhados.

Em geral, os joint ventures exigem longas negociações entre uma empresa
totalmente do Estado e uma empresa petrolífera, de modo a garantir que todas as questões foram
adequadamente estabelecidas no contrato e que as partes concordam em trabalhar conjuntamente.

Nos joint ventures, como os riscos e os custos são partilhados, o governo é
um responsável direto pela exploração do petróleo e do gás natural, tornando-se um potencial
agente de danos, inclusive ambientais.

3.4 Serviços

Existem dois tipos de contrato de serviços: um de prestação e outro de
risco. Na prestação de serviços, as empresas são contratadas para viabilizar a exploração de
campo, porém todo o óleo produzido é de propriedade do Estado. Quando o contrato for de
risco, a empresa realiza todos os investimentos para, depois, ser ressarcida pela produção do
campo. A empresa pode receber pelos serviços prestados tanto dinheiro quanto petróleo,
conforme disposto no contrato. Atualmente, os contratos de serviço estão sendo muito pouco
utilizados.

3.5 Riscos e recompensas

Os riscos e as recompensas dos principais tipos de contrato utilizados na
indústria petrolífera são muito diferentes, conforme mostrado na Tabela 3.1. Destaque-se que no
modelo de partilha de produção o Estado pode ficar com a maior parte da produção sem correr
nenhum risco.
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Tabela 3.1 - Riscos e recompensas.

Contrato Empresa Governo

Concessão Todo risco e toda recompensa Recompensa é função da
produção e do preço

Partilha de produção Risco exploratório e parte da
produção

Nenhum risco e parte da
produção

Contrato de prestação de serviço Nenhum risco Todo o risco

Joint Venture Parcela no risco e parte da
produção

Parcela no risco e parte da
produção

3.6 Escolha do tipo de contrato

Em países com baixa relação entre reservas e consumo, e alto risco
exploratório, predomina o modelo de concessões, com pagamento de royalties e outras
compensações, como no atual regime brasileiro. Nos países de grandes reservas e de baixo risco
exploratório, como no Brasil após a descoberta da província do Pré-Sal, predominam os
contratos de partilha de produção. Já nos países com grandes reservas, baixo risco exploratório e
baixíssimos custos de produção, a preferência é pelos contratos de serviço. Muitos países adotam,
ainda, modelos mistos.

A Noruega, considerada um possível exemplo a ser seguido, adota, nas
áreas estratégicas, contratos de joint ventures a partir de licenças exploratórias. Além disso, a
Noruega criou uma empresa pública, chamada Petoro, para representar o governo nesses
contratos, assim que a Statoil tornou-se uma empresa de economia mista. A Petoro é uma
licenciada que trabalha como um investidor direto em blocos de exploração em joint ventures com
uma empresa operadora. Assim, a Petoro divide os riscos e os custos investimentos do projeto.

A Tabela 3.2 mostra os tipos de contrato utilizados por vários países1.

                                                          
1 José Sergio Gabrielli de Azevedo - Marco Regulatório e Perspectivas para o Setor Petróleo & Gás Natural no Brasil.
Reunião da Bancada do Partido dos Trabalhadores - Brasília, 8 de julho de 2008.
http://www.jorgebittar.com.br/080710_ef_petrobras.htm
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Tabela 3.2 - Tipos de contrato em vários países.

3.7 Parcela do Estado

Já que o Estado é o proprietário do petróleo e do gás natural, é legítimo
que ele fique com a maior parcela do rendimento de um campo. Essa parcela depende de uma
série de fatores:

- risco do investimento;

- disponibilidade de projetos;

- preços do petróleo;

- tamanho das reservas potenciais.

A questão de como “taxar” a produção é extremamente relevante. Se o
Estado “taxar” demais, corre-se o risco de afastar investidores do país; se “taxar” pouco, perde-se
uma grande oportunidade de aumentar as receitas do Estado.

Existem muitas opções para se promover a “taxação”. As mais comuns
são as “taxações” sobre o lucro e sobre a produção. Em geral, a “taxação” sobre a produção é
mais fácil de administrar que sobre os lucros das empresas. A “taxação” sobre a produção pode
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ser na forma de cobrança de royalties, que se for um percentual muito alto pode  pode
desencorajar investimentos em projetos menos rentáveis.

A parcela do Estado brasileiro, conforme mostrado na Figura 3.1, é
muito inferior a de outros países produtores e exportadores de petróleo2. Em Angola e na
Noruega, a parcela do Estado é próxima a 80%; no Brasil, a parcela do Estado é inferior a 60%.

Figura 3.1 – Parcela do Estado em vários países.

4. DETALHAMENTO DO MODELO BRASILEIRO

Antes da promulgação da Lei nº 9.478/1997, o monopólio da União era
exercido exclusivamente pela Petrobrás. No regime legal atual, a União contrata com empresas
estatais e privadas a realização das atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural
unicamente por meio de contratos de concessão. O modelo brasileiro limita-se, então, à
concessão, com forte presença de uma empresa estatal, que é a Petrobrás.

Cabe à ANP, como órgão regulador do setor, promover estudos visando
à delimitação de blocos e também as licitações para concessão de exploração, desenvolvimento e
produção; celebrar, em nome da União, os contratos delas decorrentes; e fiscalizar a sua execução.

A delimitação dos blocos oferecidos nas licitações é condicionada à
disponibilidade de dados geológicos e geofísicos que demonstrem indícios da presença de
petróleo e gás natural e a considerações preliminares sobre condicionantes ambientais, entre

                                                          
2 Joaquim V. F. Levy. RIO DE JANEIRO: RESPONSABILIDADE E CRESCIMENTO - IETS & IBP - Secretaria
de Fazenda - Rio de Janeiro, fevereiro de 2008.

Brasil
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outros itens técnicos. A seleção final é feita de acordo com as diretrizes do CNPE, nos termos da
Resolução CNPE nº 8/2003.

Empresas nacionais e estrangeiras devidamente habilitadas podem
participar das licitações. Entretanto, para se tornarem concessionárias devem ser constituídas sob
as leis brasileiras, com sede e administração no País. Os processos licitatórios transcorrem sob
regras claras.

O julgamento das ofertas apresentadas pelas empresas nas licitações
contempla três itens:

1o - Bônus de Assinatura, valor em dinheiro oferecido pelo bloco;

2o - Programa Exploratório Mínimo, em unidades de trabalho que serão convertidas em
atividades exploratórias como sísmica 2D e 3D, métodos potenciais e poços exploratórios;

3o - compromisso com aquisição de bens e serviços na indústria nacional.

Concluídas as licitações, são celebrados os contratos de concessão entre a
ANP, em nome da União, e as empresas vencedoras. A Agência acompanha a execução desses
contratos que estabelecem:

- os pagamentos pela ocupação (ou retenção) das áreas;

- o pagamento dos royalties;

- o pagamento de participação especial no caso de campos de grande volume de produção ou
de alta rentabilidade;

- as condições de devolução das áreas;

- a vigência, duração do contrato e os prazos e programas de trabalho para as atividades de
exploração e produção;

- o compromisso com a aquisição de bens e serviços de fornecedores nacionais;

- o compromisso com a realização do Programa Exploratório Mínimo proposto na oferta
vencedora;

- as responsabilidades das concessionárias, inclusive quanto a danos ao meio ambiente.

O contrato de concessão também exige que as concessionárias cumpram
o Programa Exploratório Mínimo proposto na oferta vendedora, com período variável entre três
a oito anos. Nessa fase, as empresas devem adquirir dados, realizar novos estudos geológicos e
geofísicos, perfurar poços exploratórios e avaliar se as eventuais descobertas são comercialmente
viáveis.
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No caso de considerar comercial uma descoberta, a empresa
concessionária deve submeter à aprovação da ANP um plano de desenvolvimento, proposta de
trabalho e previsão de investimentos, antes de iniciar a produção.

O contrato de concessão prevê ainda que, em caso de risco de
desabastecimento de combustíveis no País, as concessionárias atendam prioritariamente às
necessidades do mercado interno. Com a finalidade de garantir o abastecimento nacional, a Lei nº
9.478/1997 atribuiu à ANP a função de autorizar as exportações de petróleo, gás natural e seus
derivados.

Desde 1997, a indústria de petróleo e gás natural e sua participação no
Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro apresentam taxas de crescimento significativas. Para o
período 2009-2013, os investimentos mínimos declarados à ANP pelas atuais concessionárias são
de US$55,75 bilhões, cifra que pode crescer muito com a exploração da província do Pré-Sal.

As licitações dos blocos exploratórios também têm tido um efeito
positivo sobre as participações governamentais. A Figura 3.2 mostra a evolução e a distribuição
dos royalties no período de 1998 a 20083. O Decreto nº 2.705/1998 estabelece os critérios para
cálculo e cobrança dessas participações governamentais. Os royalties são distribuídos aos Estados,
Municípios, ao Comando da Marinha, ao Ministério da Ciência e Tecnologia e ao Fundo Especial
administrado pelo Ministério da Fazenda.

Os valores oriundos dos contratos de concessão também financiam
projetos voltados à formação de recursos humanos e pesquisas científicas e tecnológicas
relacionadas à indústria petrolífera – caso da participação especial, que é a compensação
financeira extraordinária estabelecida pela lei do Petróleo para campos de grande volume de
produção ou de grande rentabilidade, e ao pagamento pela ocupação ou retenção de área

                                                          

3 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). CONSOLIDAÇÃO DAS
PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENTAIS - 2008
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Figura 3.2 – Evolução e distribuição dos royalties.

Os contratos também estabelecem um mínimo de conteúdo local, que
define o percentual mínimo de participação das empresas brasileiras fornecedoras de bens,
sistemas e serviços nas atividades econômicas relacionadas às atividades previstas. Esse percentual
é determinado nos editais que precedem as licitações e é detalhado nos contratos de concessão.

Os contratos de concessão determinam que as concessionárias devem
contratar fornecedores brasileiros sempre que suas ofertas apresentem condições de preço, prazo
e qualidade equivalentes às de outros fornecedores.

A exigência de conteúdo local no processo de concessão de áreas para
exploração e produção de petróleo e gás natural contribui para impulsionar o desenvolvimento da
indústria nacional.

Além do conteúdo local, os contratos incluem cláusula que destina 1% da
receita bruta dos campos que pagam participação especial a investimentos em projetos e
programas de pesquisa e desenvolvimento tecnológico em petróleo e gás natural.

De acordo com essa cláusula, do total equivalente a 1% da receita bruta,
50% podem ser aplicados nas instalações das concessionárias e 50% devem ser, obrigatoriamente,
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investidos em projetos e programas conduzidos em universidades e institutos de pesquisa
credenciados pela ANP. A Resolução ANP nº 33/2005 regulamentou a aplicação da cláusula e
definiu as normas referentes à realização dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. De
1998 a 2006, os recursos relativos à cláusula de pesquisa e desenvolvimento somaram
aproximadamente R$3 bilhões.

Sob o atual regime, instituído em 1997, as reservas provadas brasileiras de
petróleo aumentaram de 7,4 bilhões para 12,8 bilhões de barris em 2008 e as de gás natural
passaram de 227,7 bilhões de m³ para 364,2 bilhões de m³.

No mesmo período, a produção anual de petróleo cresceu de 1 milhão de
barris diários para cerca de 1,9 milhão de barris diários e a de gás natural mais que duplicou,
passando de 26,5 milhões de m³/dia para 59,0 milhões de m³/dia.

5. QUESTÕES INSTITUCIONAIS

A principal fonte de informação do setor petrolífero brasileiro é o Banco
de Dados de Exploração (BDEP), gerenciado pela ANP e operado pela Halliburton. O acesso ao
BDEP é público, mas não é gratuito. Somente empresas multinacionais são assinantes do BDEP.
Registre-se que a Petrobrás não é assinante do BDEP.

Destaque-se, ainda, que a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) não
tem acesso gratuito ao BDEP. Essa empresa pública foi criada pela Lei nº 10.847, de 15 de março
de 2004, com a finalidade de prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar
o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus
derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética. A Câmara dos
Deputados, uma das Casas do Congresso Nacional, que é o titular do controle externo brasileiro,
também não tem acesso ao BDEP.

Dessa forma, o planejamento energético e propostas de políticas públicas
do Poder Legislativo para a exploração do Pré-Sal têm sido feitas sem o principal banco de dados
do setor petrolífero nacional. Ressalte-se, também, que a ANP sequer disponibiliza os contratos
de concessão para a exploração de um bem público, que é o petróleo.

Sugere-se que o BDEP passe a ser administrado por um órgão de Estado
e não por um órgão regulador. Nesse caso, os estudos geológicos também passariam a ser feitos
por esse órgão, de modo a fornecer os dados técnicos para embasar as decisões do CNPE,
quando da formulação da política pública do setor petrolífero. Propõe-se, ainda, que essa política,
manifestada, principalmente, na definição das áreas a serem licitadas e nas condições da licitação,
seja submetida à aprovação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
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Atualmente, em razão da ausência de informações por parte da ANP,
órgãos técnicos da Câmara dos Deputados e a própria EPE recorrem a artigos de revistas
especializadas para proposição de políticas públicas.

Uma dessas revistas levantou a possibilidade de o Brasil vir a ter uma das
maiores reservas de petróleo do mundo (Berman, 2008). Apenas em alguns blocos licitados da
Bacia de Santos, poderia haver um volume de óleo recuperável de 55 bilhões de barris. Esse
volume é muito maior que as atuais reservas brasileiras, que são de aproximadamente 14 bilhões
de barris de petróleo equivalente.

Também é importante destacar a possilidade de haver grandes volumes
de petróleo recuperável em áreas não licitadas. Segundo o presidente da Petrobrás, muito
provavelmente o campo descoberto no prospecto de Iara deverá se estender da área licitada por
uma área da União.

O óleo recuperável presente na área não licitada é um bem público, um
bem da União. Dessa forma, a exploração do campo descoberto em Iara deve ser feita com a
efetiva participação da União, que passaria a compor o conjunto de detentores de direitos e
obrigações desse campo. Nesse caso específico, o campo foi descoberto por um consórcio
formado pela Petrobrás (65%), BG (25%) e Petrogal (15%). O plano de desenvolvimento do
campo de Iara deveria ser feito em conjunto com a União.

Nesse contexto, sugere-se que a União seja representada por uma
empresa pública federal que atuaria tanto na fase do desenvolvimento quanto na fase de produção
do campo. Haveria, então, um acordo para individualização da produção entre a União e as
empresas do consórcio. Essa individualização da produção é tecnicamente denominada
unitização, em razão de o campo passar a ser tratado como uma “unidade” localizada em áreas
onde atuam diferentes detentores de direitos e obrigações.

Nessa unitização, a União receberia uma receita proporcional ao volume
de óleo recuperável presente na área não licitada. Nesse processo, a atuação de uma empresa
pública iria maximizar o retorno para União da exploração do campo de Iara, ou de qualquer
outro campo em situação semelhante. Assim, grandes poderiam ser os benefícios para o conjunto
da sociedade brasileira.

Registre-se que a Lei nº 9.478/1997 não prevê a individualização da
produção de campos que se estendam de blocos licitados por áreas não licitadas. Essa lei também
estabelece que as atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo no Brasil só
podem ocorrer mediante contratos de concessão. Dispõe, ainda, que o produto extraído é
propriedade dos concessionários.
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As áreas distantes dos blocos já licitados na Bacia de Santos e as áreas
distantes dos reservatórios já descobertos abaixo da camada de sal no norte da Bacia de Campos
poderiam ser licitadas nos termos do modelo de partilha de produção.

A mesma empresa pública que representasse a União em processos de
unitização de campos que se estendam de blocos licitados por áreas não licitadas poderia
representar a União como parte em contratos de partilha de produção.

Ressalte-se, por fim, a importância de o Estado estabelecer o ritmo de
extração da província do Pré-Sal. Nesse contexto, é importante ressaltar que, em razão da falta de
substitutos, o petróleo deve apresentar altos preços nas próximas décadas. No entanto, em
decorrência de seus efeitos ambientais e do desenvolvimento tecnológico, o petróleo pode perder
valor no futuro. Dessa forma, caso o petróleo do Pré-Sal não seja extraído nas próximas décadas,
ele corre o risco de continuar debaixo do mar, para nunca mais ser extraído.

6. REESTATIZAÇÃO DA PETROBRÁS

O capital social da Petrobrás, representado por 5.073.347.344 ações
ordinárias e 3.700.729.396 ações preferenciais, apresentam um valor de cerca de R$300 bilhões.
Conforme mostrado na Tabela 6.1, a União e o BNDESPar detém 39,8% desse capital. Assim,
60,2% do capital social da Petrobrás está em mãos privadas. Essa parcela de 60,2% do capital
social da Petrobrás tem um valor de aproximadamente R$185 bilhões. Dessa forma, para que a
Petrobrás fosse reestatizada seriam necessários vultosos recursos.

Registre-se, no entanto, que a questão não é apenas financeira. A
reestatização da Petrobrás também enfrentaria grandes dificuldades políticas, pois o atual governo
tem mostrado sinais em outra direção. No setor elétrico, o Estado, por meio de subsidiárias da
Eletrobrás, tem participado apenas como minoritário nas concessões de aproveitamento de
grandes potenciais hidráulicos. Além disso, o governo tem sinalizado com a “privatização” de
vários aeroportos. Já os partidos políticos de oposição, muito provavelmente, também seriam
contrários à reestatização da Petrobrás.



20

Tabela 6.1 – Composição do capital social da Petrobrás.

Composição do
Capital Social
(31/12/2008)

Composição do
Capital Social
(31/05/2009)Acionistas

Ações % Ações %
Ações Ordinárias 5.073.347.344 100,0 5.073.347.344 100,0
União Federal 2.826.516.456 55,7% 2.826.516.456 55,7%
BNDESPar 94.492.328 1,9% 94.492.328 1,9%
ADR Nível 3 1.350.276.582 26,6% 1.377.359.378 27,1%
FMP - FGTS Petrobras 186.749.197 3,7% 178.358.440 3,5%
Estrangeiros (Resolução nº 2689 C.M.N) 184.803.530 3,6% 203.857.673 4,0%
Demais pessoas físicas e jurídicas (1) 430.509.251 8,5% 392.763.069 7,7%

Ações Preferenciais 3.700.729.396 100,0 3.700.729.396 100,0
BNDESPar 574.047.334 15,5% 574.047.334 15,5%
ADR. Nível 3 e Regra 144 -A 1.235.631.388 33,4% 1.298.659.510 35,1%
Estrangeiros (Resolução nº 2689 C.M.N) 504.573.339 13,6% 534.011.194 14,4%
Demais pessoas físicas e jurídicas (1) 1.386.477.335 37,5% 1.294.011.358 35,0%

Capital Social 8.774.076.740 100,0 8.774.076.740 100,0
União Federal 2.826.516.456 32,2% 2.826.516.456 32,2%
BNDESPar 668.539.662 7,6% 668.539.662 7,6%
ADR (Ações ON) 1.350.276.582 15,4% 1.377.359.378 15,7%
ADR (Ações PN) 1.235.631.388 14,1% 1.298.659.510 14,8%
FMP - FGTS Petrobras 186.749.197 2,1% 178.358.440 2,0%
Estrangeiros (Resolução nº 2689 C.M.N) 689.376.869 7,9% 737.868.867 8,4%
Demais pessoas físicas e jurídicas (1) 1.816.986.586 20,7% 1.686.774.427 19,2%
(1) Contempla custódia BOVESPA e demais entidades

7. POSSÍVEIS ALTERAÇÕES NO MODELO BRASILEIRO

A Lei nº 9.478/1997 limita o exercício do monopólio constitucional,
previsto no art. 177 da Constituição Federal, pois obriga a União a assinar contratos de concessão
para que se possa explorar e produzir petróleo ou gás natural no Brasil.

Para regulamentar, de fato, esse artigo e resgatar os ditames da Emenda
Constitucional nº 9, que eliminou o monopólio da Petrobrás, sugere-se que a Lei nº 9.478/1997
seja alterada, com o objetivo de dar à União maior flexibilidade no exercício do seu monopólio.

Poderia ser proposto um novo marco legal no qual o petróleo e o gás
natural pudessem ser explorados diretamente pela União, permitida a contratação de serviços, por
contratos de concessão ou por contratos de partilha de produção.
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Na contratação de serviços, a própria Petrobrás poderia realizar as
atividades de pesquisa e lavra de petróleo e gás natural, sendo remunerada pela União, em razão
dos trabalhos prestados. Os contratos de concessão já estão devidamente regulamentados pela Lei
nº 9.478/1997, restando a inclusão dos contratos de partilha.

Nos contratos de partilha de produção, a União celebraria contratos com
empresas estatais ou privadas para a execução das atividades de pesquisa e lavra. Essas empresas e
a União partilhariam os lucros por meio dos hidrocarbonetos produzidos ou do seu valor
monetário.

Ressalte-se, ainda, que a Lei nº 9.478/1997 não prevê a possibilidade da
exploração de um campo que se estenda de um bloco licitado por uma área não licitada. Nesse
caso, o novo marco legal deveria prever a celebração de acordos para a individualização da
produção entre a União e os detentores de direitos e obrigações da área concedida.

Os acordos de individualização da produção e, em especial, os contratos
de partilha de produção poderão acelerar o ritmo de produção da província do Pré-Sal. Isso pode
ser muito importante, pois, o petróleo poderá perder valor no futuro tanto por razões ambientais
quanto por inovações tecnológicas.

Nos acordos de individualização e nos contratos de partilha, a União
poderia ser representada por uma empresa pública. Essa empresa poderia ser a Petrobrás
reeestatizada ou uma nova empresa pública. Atualmente, como 60% do capital social da Petrobrás
está em mãos privadas, ela não teria legitimidade para exercer essa representação. A nova empresa
pública poderia assinar contratos de partilha de produção com a própria Petrobrás.

Esses contratos estariam submetidos à fiscalização da ANP, que é o
órgão regulador, e ao controle externo exercido pelo Tribunal de Contas da União e pelo
Congresso Nacional. Esse modelo, no qual atua uma empresa pública e um órgão regulador, pode
reduzir as possibilidades de corrupção.

Ressalte-se, por fim, que parte das receitas advindas do exercício direto
do monopólio pela União, de acordos de individualização da produção e de contratos de partilha
de produção poderia ser destinada a um fundo para resgate da grande dívida social brasileira.

8. CONCLUSÕES

No novo contexto trazido pelas descobertas ocorridas no Pré-Sal, o atual
modelo de pesquisa e lavra de petróleo, disposto na Lei nº 9.478/1997, precisa ser reavaliado,
pois, atualmente, o modelo de concessão é único instrumento para se explorar e produzir
petróleo e gás natural no Brasil.
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Nesse modelo, empresas petrolíferas disputam os blocos, em leilões
públicos. O petróleo produzido é das concessionárias, que, no entanto, pagam uma compensação
financeira obrigatória, denominada royalty. Nos casos de grande volume de produção, ou de
grande rentabilidade, há também o pagamento de uma participação especial.

Nos atuais contratos de concessão, o julgamento da ADIs 3273 e 3366
propostas, respectivamente, pelo Governador do Paraná, Roberto Requião, e pelo Partido
Democrático Trabalhista (PDT), garantiu ao concessionário a propriedade do petróleo e do gás
natural produzido, conforme disposto no art. 26 da Lei nº 9.478/1997.

Assim, a Lei nº 9.478/1997 precisa ser flexibilizada de modo a permitir
que a União possa celebrar contratos de serviço e, principalmente, contratos de partilha de
produção, que são muito adequados aos países em desenvolvimento detentores de grandes
reservas e onde o risco exploratório é baixo, como na província do Pré-Sal.

Registre-se, também, que essa Lei não dispõe sobre a individualização da
produção de campos que se estendam de áreas licitadas por áreas não licitadas. A União, como
titular de direitos e obrigações de áreas não licitadas, tem que participar do processo de
individualização da produção de campos que extrapolem as áreas concedidas.

 Nesse processo, também chamado de unitização, o campo passa a ser
tratado como uma unidade, de forma que o petróleo possa ser produzido com a maior eficiência
possível, e todos os detentores de direitos e obrigações das áreas onde ele está localizado têm que
celebrar um acordo para individualização da produção.

Mantido o atual modelo brasileiro, o petróleo exportado pelo Brasil
geraria uma parcela do Estado na renda petrolífera muito inferior a dos países exportadores. Uma
possibilidade para aumentar esse parcela é a instituição de alíquotas crescentes de imposto de
exportação incidente sobre o óleo cru. Isso estimularia os produtores de petróleo a instalar
unidades de refino no Brasil.

A reestatização da Petrobrás ou a criação de uma empresa pública para
representar os interesses da União na província petrolífera do Pré-Sal pode maximizar a parcela
do Estado. A Petrobrás reestatizada ou uma nova empresa pública poderia atuar em nome da
União tanto em processos de unitização quanto em contratos de partilha de produção, capazes de
acelerar o ritmo de produção do Pré-Sal.

Registre-se que a Petrobrás, principal estatal brasileira, tem cerca de 60%
do seu capital social nas mãos de investidores privados. Os investidores estrangeiros detêm
aproximadamente 40% do capital social da Petrobrás. Mantida essa composição acionária, a
Petrobrás não teria legitimidade para representar, unicamente, os interesses do Estado.
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Para que a Petrobrás  pudesse representar o Estado em contratos de
partilha de produção ou em acordos de invidualização da produção de campos descobertos que se
estendam por áreas não licitadas, ela teria que ser transformada em uma empresa pública. Nesse
caso, não seria necessária a criação de uma nova empresa.

Destaque-se que na exploração do Pré-Sal, há necessidade da atuação de
uma empresa pública para representar, unicamente, os interesses comerciais do Estado. O papel
dessa empresa não se confunde com o papel da ANP, que é um órgão regulador. Caberia à ANP
impor limites aos desejos comerciais tanto da empresa pública quanto das empresas petrolíferas
operadoras.

Ressalte-se, por fim, que a coexistência de um órgão regulador e de uma
empresa pública podem minimizar a possibilidade de corrupção em contratos de partilha de
produção e em acordos de unitização de campos que se estendam por áreas não licitadas.
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