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A PROPOSTA DO PODER EXECUTIVO PARA O
MARCO LEGAL DO PRÉ-SAL

Francisco José Rocha de Sousa

INTRODUÇÃO

O marco legal para a província petrolífera do Pré-Sal enviado pelo Poder
Executivo ao Congresso Nacional compreende quatro projetos de lei. Tem como objetivo
propiciar maior participação da União na renda petrolífera e melhor controle das riquezas
minerais existentes na área do Pré-Sal e em áreas estratégicas. Com esse propósito, estabelece que
a União celebrará os contratos de partilha de produção diretamente com a PETROBRÁS,
dispensada a licitação, ou mediante licitação na modalidade leilão. A gestão desses contratos será
incumbida à PETRO-SAL, empresa pública a ser criada com esse fim.

Prevê, também, a constituição de Fundo Social para: oferecer 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; e evitar os efeitos inflacionários decorrentes do excesso
de recursos disponíveis para a capacidade de investimento e de produção da economia.

A proposta determina, ainda, que a PETROBRÁS será a operadora de
todos os blocos contratados sob o regime de partilha da produção, sendo a ela assegurada
participação mínima de trinta por cento no consórcio a ser formado pelo licitante vencedor. À
iniciativa privada é assegurado o direito de participar das licitações de blocos, devendo o licitante
vencedor constituir consórcio com a PETROBRÁS e a PETRO-SAL.

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 Santos1. 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.
                                                          
1 Revista PETROBRÁS Maio 2009
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Em função dessas informações, o Conselho Nacional de Política
Energética – CNPE editou, em 8/11/2007, resolução2 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-Sal3. Para melhor compreensão, o mapa da província do
Pré-Sal é apresentado na Figura 1.

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.

                                                          
2 Resolução CNPE  nº 6, de 8 de novembro de 2007.
3 Foram excluídos 41 blocos.
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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 Guará4 (1,1 a 2 bilhões).  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.

                                                          
4 Fato relevante divulgado em 08/09/2009
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Haroldo Lima, 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).

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)5.

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)

O REGIME DE CONCESSÃO

No regime de concessão típico,  toda a produção de petróleo e gás
natural, quando esses hidrocarbonetos chegam à superfície, é de propriedade do concessionário,
que deve pagar royalties, usualmente em dinheiro. Entretanto, a literatura registra a ocorrência de
sistema de concessão que contempla o pagamento de royalties em espécie.

                                                          
5 Apresentação “Pré-Sal e seus Desafios”, de autoria de José Formigli (Março, 2009)

2013 2015 2020

P ré -S a l 219 582 1 .815
 - P e trob rás 157 422 1 .183
 - P arce iros 62 160 632

O utras  á reas 2 .461 2.758 2 .105

T o ta l 2 .680 3.340 3 .920
F on te : P lano  de  N egóc ios  da  P e trob rás  2009 -2013
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No Brasil, a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, determina que o
exercício das atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e de gás natural
somente pode ser exercido por meio de contrato de concessão, o qual deve ser precedido por
licitação. De acordo com o referido documento, o concessionário goza de liberdade na condução
das operações, observados os planos de exploração, avaliação e desenvolvimento aprovados pelo
órgão regulador, bem como pode dispor livremente dos volumes de petróleo e gás natural
produzidos, salvo caso de emergência nacional que possa colocar em risco o abastecimento
nacional desses hidrocarbonetos, declarada pelo Presidente da República ou pelo Congresso
Nacional. Por essa razão, fala-se que esse regime permite menor controle da produção por parte
do governo.

O contrato de concessão em referência não tem duração definida
previamente. Sua duração total é  igual ao período entre a data de entrada em vigor até a data de
declaração de comercialidade6 (variável para cada bloco)  mais o período de vinte e sete anos, o
qual pode ser prorrogado. De acordo com o referido documento, o concessionário deve pagar,
em dinheiro,  as seguintes participações governamentais: bônus de assinatura, royalties,
Participação Especial e pagamento pela ocupação ou retenção de áreas.

O REGIME DE PARTILHA DA PRODUÇÃO

Como o próprio nome sugere, o regime de partilha da produção clássico
caracteriza-se pelo fato de parte da produção de petróleo e gás natural ser de propriedade da
União e parte ser de propriedade da empresa/consórcio contratado. Na literatura internacional,
são conhecidos como Production Sharing Agreements – PSA. No modelo proposto pelo Poder
Executivo, é assegurado à empresa contratada, em caso de sucesso, o reembolso, em óleo, dos
investimentos exploratórios e de desenvolvimento da produção e e o recebimento de parcela da
produção de petróleo e gás natural (parcela do “Excedente em Óleo7”), a título de remuneração.
Esse regime é utilizado por muitos países, notadamente aqueles detentores de grandes reservas de
hidrocarbonetos, como por exemplo: Líbia, Cazaquistão, Nigéria, Qatar, China etc.

                                                          
6 Período dedicado à exploração e avaliação da jazida
7 O “Excedente em Óleo” corresponde à diferença entre o volume total de produção e as parcelas relativas ao “Custo
em Óleo”, aos royalties e, quando exigível, a participação devida ao proprietário da terra.
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A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS

NATURAL

A compensação financeira pela produção de petróleo e gás natural
compreende, de acordo com a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997 (a chamada Lei do Petróleo),
os royalties e a Participação Especial, a qual é devida nos casos de grande volume de produção, ou
de grande rentabilidade. O mencionado diploma legal estabeleceu alíquota padrão dos royalties,
que devem ser pagos mensalmente em moeda nacional, em montante correspondente a dez por
cento da produção de petróleo ou gás natural, a qual pode ser  reduzida para montante
correspondente a cinco por cento da produção, a critério da ANP, em função dos  riscos
geológicos e as expectativas de produção. Já a Parcela Especial é paga trimestralmente e possui
alíquotas progressivas em função do volume produzido, podendo alcançar 40% da receita líquida
de produção trimestral.

Pela sua complexidade, os critérios de distribuição de royalties e
Participação Especial são apresentados em anexo. Pode-se, no entanto, visualizar o resultado de
sua aplicação na Tabela 2, a qual mostra mostra quanto tocou a cada ente federado dos R$ 22,6
bilhões distribuídos a União, Estados e Municípios em 2008.
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Tabela 2 - Compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural

Com a descoberta da província petrolífera do Pré-Sal e a perspectiva de
expressivo aumento da produção de hidrocarbonetos já a partir de 20158, intensificaram-se os
questionamentos sobre a distribuição da compensação financeira pela produção de petróleo ou
gás natural. Isso decorre de diferentes interpretações de dispositivos contitucionais. A polêmica
está associada à interpretação de dispositivos do art. 20 da Constituição Federal. Enquanto o
inciso V  determina que são bens da União “os recursos naturais da plataforma continental e da
zona econômica exclusiva”, o §1º estabelece que:

                                                          
8 A PETROBRAS divulgou, em seu Plano de Negócios 2009-2013, previsão de produção de petróleo de 3,3 milhões
de barris no Brasil em 2015, o que corresponde a aumento de cerca de 65% com relação à produção atual.

ROYALTIES % PARTICIPAÇÃO % ROYALTIES+PE %
ESPECIAL

mil R$ mil R$ mil R$
ESTADOS
Alagoas 41.439,28 0,4% 0,0% 41.439,28 0,2%
Amazonas 154.575,59 1,4% 31.461,40 0,3% 186.036,99 0,8%
Bahia 203.620,36 1,9% 1.270,90 0,0% 204.891,26 0,9%
Ceará 16.785,27 0,2% 0,0% 16.785,27 0,1%
Espírito Santo 253.597,89 2,3% 161.261,00 1,4% 414.858,89 1,8%
Paraná 5.404,36 0,0% 0,0% 5.404,36 0,0%
Rio de Janeiro 2.262.773,79 20,7% 4.454.353,80 38,0% 6.717.127,59 29,7%
Rio Grande do Norte 213.647,15 2,0% 21.298,50 0,2% 234.945,65 1,0%
São Paulo 4.181,21 0,0% 0,0% 4.181,21 0,0%
Sergipe 137.032,11 1,3% 14.670,10 0,1% 151.702,21 0,7%
Total Estados 3.293.057,01 30,11% 4.684.315,70 40,00% 7.977.372,71 35,22%

MUNICÍPIOS
 - Alagoas 42.950,28 0,4% 42.950,28 0,2%
 - Amapá 285,54 0,0% 285,54 0,0%
 - Amazonas 65.548,73 0,6% 7.865,35 0,1% 73.414,08 0,3%
 - Bahia 149.170,55 1,4% 317,73 0,0% 149.488,28 0,7%
 - Ceará 49.511,06 0,5% 49.511,06 0,2%
 - Espírito Santo 258.614,12 2,4% 40.315,32 0,3% 298.929,44 1,3%
 - Minas Gerais 5.405,32 0,0% 5.405,32 0,0%
 - Pará 1.618,06 0,0% 1.618,06 0,0%
 - Paraíba 7.018,78 0,1% 7.018,78 0,0%
 - Pernambuco 68.803,00 0,6% 68.803,00 0,3%
 - Paraná 5.404,62 0,0% 5.404,62 0,0%
 - Rio de Janeiro 2.477.092,12 22,6% 1.113.588,40 9,5% 3.590.680,52 15,9%
 - Rio Grande do Norte 165.629,05 1,5% 5.324,60 0,0% 170.953,65 0,8%
 - Rio Grande do Sul 43.742,80 0,4% 43.742,80 0,2%
 - Santa Catarina 29.259,95 0,3% 29.259,95 0,1%
 - São Paulo 178.126,52 1,6% 178.126,52 0,8%
 - Sergipe 155.965,84 1,4% 3.667,50 0,0% 159.633,34 0,7%
Total Municípios 3.704.146,34 33,9% 1.171.078,90 10,0% 4.875.225,24 21,5%
DEPÓSITOS JUDICIAIS 28.510,59 0,3% 28.510,59 0,1%
FUNDO ESPECIAL 855.277,49 7,8% 855.277,49 3,8%
COMANDO DA MARINHA 1.710.601,60 15,6% 1.710.601,60 7,6%
MINIST. CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.346.264,59 12,3% 1.346.264,59 5,9%
MINIST. MEIO AMBIENTE 1.171.078,90 10,0% 1.171.078,90 5,2%
MINIST. MINAS E ENERGIA 4.684.315,70 40,0% 4.684.315,70 20,7%

TOTAL 10.937.857,62 100,0% 11.710.789,20 100,0% 22.648.646,82 100,0%
Fonte: ANP
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“Art. 20........................................................................................................
§1º É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos

Municípios, bem como a órgão 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.”

A disputa centra-se na distribuição da parcela da compensação financeira
referente à plataforma continental. Os estados confrontantantes, notadamente o Rio de Janeiro,
argumentam que devem continuar a receber a compensação referente aos campos de petróleo da
área do Pré-sal de acordo com os critérios vigentes, que lhes asseguram, presentemente, a maior
parcela da aludida compensação.

Os estados não confrontantes argumentam, no entanto, que pelo fato de
a plataforma continental ser bem da União, a distribuição da compensação financeira referente  a
campos situados nessa área deveria ser feita de forma “mais justa”.

A PROPOSTA DO PODER EXECUTIVO PARA O MARCO LEGAL DO PRÉ-SAL

Na esteira da confirmação de indícios de grandes volumes recuperáveis
de petróleo e de gás natural na área do Pré-Sal, foi editada a Resolução CNPE nº 6, de 8 de
novembro de 2007, a qual determinou ao Ministério de Minas e Energia que avaliasse, “no prazo
mais curto possível, as mudanças necessárias no marco legal que contemplem um novo
paradigma de exploração e produção de petróleo e gás natural, aberto pela descoberta da nova
província petrolífera, respeitando os contratos em vigor". Mais tarde, o Presidente da República
resolveu conferir maior prioridade a essa matéria, tendo optado por constituir, por meio de
decreto sem número, de 17 de julho de 2008, Comissão Interministerial com a finalidade de
“estudar e propor as alterações necessárias na legislação, no que se refere à exploração e à
produção de petróleo e gás natural nas novas províncias petrolíferas descobertas em área
denominada Pré-Sal”.

O resultado do trabalho da referida Comissão consubstanciou-se em
proposta de marco legal para o Pré-Sal enviada, em 1 de setembro de 2009, pelo Poder Executivo
ao Congresso Nacional, com pedido de urgência constitucional, o qual foi retirado, em função de
entendimentos políticos, em 11 de setembro de 2009. Essa proposta contempla quatro projetos
de lei que introduzem grande alteração com relação à situação vigente. A principal mudança diz
respeito à definição do regime de partilha de produção, em substituição ao regime de concessão,
nas áreas do Pré-Sal e em áreas estratégicas.

Adicionalmente, o aludido marco fortalece a PETROBRÁS  na medida
em que assegura a ela exclusividade na operação de blocos situados na área do Pré-Sal e em áreas
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estratégicas, bem como participação mínima de trinta por cento no consórcio a ser formado pelo
licitante vencedor. No mesmo sentido, contempla a cessão onerosa à estatal, dispensada a
licitação, de até 5 bilhões de barris equivalentes de petróleo.

A seguir, discorre-se sobre as principais características das proposições a
que se fez referência anteriormente.

O Projeto de Lei nº 5.938, de 2009

O Projeto de Lei nº 5.938, de 2009, dispõe sobre a exploração e
produção de petróleo e de gás natural, sob o regime de partilha de produção, em áreas do Pré-Sal
e em áreas estratégicas a serem delimitadas por ato do Presidente da República, ouvido o CNPE.

Nesse regime de contratação, é garantido ao contratado, no caso da
descoberta comercial, a cobertura dos custos das atividades de exploração, avaliação,
desenvolvimento, produção e desativação de instalações (“Custo em Óleo”) e o recebimento de
parcela da produção de petróleo e gás natural (parcela do “Excedente em Óleo9”), a título de
remuneração. A União, por seu turno, mantém a propriedade dos hidrocarbonetos produzidos e
tem assegurado o recebimento de parcela da produção, cabendo ao CNPE propor ao Presidente
da República o percentual mínimo do “Excedente em Óleo” da União referente a cada bloco.

A proposição em exame estabelece, ainda, que a União poderá celebrar
contratos de partilha de produção diretamente com a PETROBRÁS, dispensada a licitação10, ou
mediante licitação na modalidade leilão. Determina, outrossim, que os blocos contratados sob o
regime de partilha de produção terão como empresa operadora11 apenas a PETROBRÁS, a qual
terá participação de, no mínimo, 30% em consórcio a ser formado pelo licitante vencedor. A
existência de apenas uma empresa operadora para os mencionados blocos tem encontrado
resistência da iniciativa privada. Com efeito, o  Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis - IBP advoga que  a competição permitiria a criação de mais empregos e
induziria maior eficiência12.

A administração do consórcio (definição dos planos de exploração, do
plano de avaliação, do programa anual de trabalho, dos termos do acordo de individualização da
produção etc)  caberá ao seu comitê operacional, que será composto por representantes da
PETRO-SAL  e dos demais consorciados. De se assinalar que o controle do Comitê Operacional
será exercido pela PETRO-SAL, uma vez que indicará a metade dos seus membros, inclusive o

                                                          
9 O “Excedente em Óleo” corresponde à diferença entre o volume total de produção e as parcelas relativas ao “Custo
em Óleo”, aos royalties e, quando exigível, a participação devida ao proprietário da terra.
10 Cabe ao CNPE propor ao Presidente da República os blocos que serão destinados à contratação direta com a
Petrobrás.
11 Empresa responsável pela condução das atividades de exploração e produção. De acordo, com as normas da ANP
para ser operadora uma empresa ter participação de no mínimo 30% do consórcio.
12 Apresentação do IBP à Comissão de Assuntos Econômicos realizada em 8/9/2009.
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Presidente, que terá poder de veto e voto de qualidade. Este ponto tem sido objeto de críticas por
parte das companhias de petróleo, que pleiteiam maior influência na administração dos
investimentos do consórcio e argumentam que o poder de veto da PETRO-SAL deveria se
limitar a casos excepcionais9.

Na licitação para contratação sob o regime de partilha de produção, será
vencedor o licitante que oferecer mais petróleo à União ou, no jargão da indústria do petróleo,
maior “Excedente em Óleo para a União”, observado o percentual mínimo dessa parcela da
produção, definido pelo Presidente da República após análise de proposta do CNPE. A
PETROBRÁS fica obrigada a acompanhar o percentual do excedente em óleo ofertado pela
licitante vencedora.13

 Deve-se consignar, outrossim, que o licitante vencedor deverá constituir
consórcio com a PETROBRÁS  e  a empresa pública encarregada da gestão dos contratos de
partilha de produção, a denominada PETRO-SAL, a qual se constitui em objeto do próximo
projeto de lei a ser examinado.

O projeto estipula, ainda, que a receita advinda da comercialização de
petróleo e gás natural da União será destinado a fundo de natureza contábil e financeira, criado
por lei especifica com a finalidade de constituir fonte regulara de recursos para a arealização de
projetos e programs nas áreas de combate à pobreza e desenvolvimento da educação, da cultura,
da ciência e tecnologia e da sustentabilidade ambiental.

A proposição estipula, outrossim, que o regime de partilha terá as
seguintes receitas governamentais: royalties e bônus de assinatura, o qual corresponde a valor fixo
devido à União. Convém esclarecer, ainda, que essas receitas não integram o “Custo em Óleo”.

Entretanto, nas disposições transitórias o projeto estabelece que “até que
seja publicada legislação específica para o regime de partilha de produção, o pagamento dos
royalties devidos pelo contratado sob o regime de partilha de produção observará o disposto nas
nas Leis nos 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e 9.478, de 1997” (art. 50). De igual modo,
determina que a Participação Especial, instituída pela Lei nº 9.478, de agosto de 1997, será devida
enquanto não for aprovada lei sobre a compensação financeira devida pela produção de petróleo
ou gás natural. Promove, no entanto, alteração da base de cálculo da Participação Especial, que
passará a ser o “Excedente em Óleo” e determina que ela deverá ser deduzida da parcela da
produção atribuível à União (art. 49).

Com relação ao regime de concessão, o projeto determina a revogação
do § 1º do art. 23 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, para eliminar qualquer dúvida quanto à
competência do Conselho Nacional de Política Energética de estabelecer os blocos a serem
objeto de contratos de concessão, após o que cabe à ANP proceder a necessária licitação.

                                                          
13 O Bônus de assinatura não será utilizado como critério de seleção do licitante vencedor.
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Em síntese, o País passará a contar, com a aprovação do projeto em
exame na forma proposta, com dois sistemas para contratação das atividades de exploração,
desenvolvimento e produção de petróleo e de gás natural, a saber: regime de partilha para ás áreas
do Pré-Sal e para as áreas estratégicas; e regime de concessão para os demais blocos.

O Projeto de Lei nº 5.939, de 2009

O objeto do Projeto de Lei nº 5.939, de 2009, é a concessão de
autorização ao Poder Executivo para criação da Empresa Brasileira de Administração de Petróleo
e Gás Natural – PETRO-SAL, a qual será, como já assinalado anteriormente, responsável pela
gestão dos contratos de partilha de produção. Esse papel, ao contrário do imaginado por alguns,
não pode ser exercido pela PETROBRÁS, pelo simples fato de a participação da União no capital
social dessa empresa de economia mista  ser de apenas 39,8%. A criação da PETRO-SAL
decorre, portanto, da instituição do modelo de partilha de produção.

De acordo com o projeto em tela, a empresa pública em referência não
assumirá riscos e não responderá pelos custos e investimentos referentes às atividades de
exploração, desenvolvimento e produção  decorrentes dos contratos de partilha de produção.
Caberá à PETRO-SAL avaliar os planos de exploração, avaliação e produção de hidrocarbonetos,
bem como monitorar e auditar a execução dos projetos e os custos de investimentos relacionados
ao contrato de partilha de produção. Também será responsável pela supervisão e controle dos
custos e preços de venda de petróleo e gás natural. Além disso, representará a União nos
procedimentos de individualização de produção e nos acordos decorrentes para casos nos quais a
jazida da área do Pré-Sal e das áreas estratégicas se estenderem por áreas não concedidas ou não
contratadas sob o regime de partilha.

Ainda consoante o projeto, a PETRO-SAL será dirigida por um
Conselho de Administração, que terá cinco membros, todos nomeados pelo Presidente da
República, e por uma diretoria Executiva, cujos componentes também serão nomeados pelo
Presidente da República, por indicação do Ministério de Minas e Energia

O Projeto de Lei nº 5.940, de 2009

O Projeto de Lei nº 5.940 cria o Fundo Social – FS, com a finalidade de:
constituir poupança pública de longo prazo; assegurar recursos para a realização de projetos nas
áreas de combate à pobreza e de desenvolvimento da educação, da cultura, da ciência e tecnologia
e da sustentabilidade ambiental; e mitigar as flutuações de renda e de preços na economia nacional
decorrentes das variações da renda gerada pelas atividades de produção de petróleo e gás natural.

Neste ponto, impende sublinhar que o projeto prevê que enquanto não
for atingida capitalização mínima, a ser definida pelo Comitê de Gestão Financeira do Fundo
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Social, não poderá ser feita qualquer transferência para as finalidades e objetivos definidos no
projeto.

Constituem-se receitas do Fundo Social: parcela do valor do bônus de
assinatura dos contratos de partilha de produção; parcela dos royalties que cabe à União, deduzidas
aquelas destinadas aos seus órgãos específicos, conforme estabelecido nos contratos de partilha
de produção; receita advinda da comercialização de petróleo, gás natural e de outros
hidrocarbonetos fluidos da União, os resultados de aplicações financeiras sobre suas
disponibilidades e outros recursos que lhe sejam destinados em lei .

O estabelecimento das prioridades e destinação dos recursos do Fundo
Social será feito, de acordo com a proposição em referência, pelo Conselho Deliberativo do
Fundo Social. O referido colegiado contará com a participação de  representantes da sociedade
civil e da administração pública federal, sendo sua composição e funcionamento estabelecidos em
ato do Poder Executivo.

Para assegurar a rentabilidade, segurança e liquidez de suas aplicações, o
projeto prevê a criação do  Comitê de Gestão Financeira do Fundo Social, que definirá a política
de investimentos do Fundo. A composição e funcionamento do Comitê também serão
estabelecidos em ato do Poder Executivo.

O Projeto de Lei nº 5.941, de 2009

Por último, mas não menos importante, o Projeto de Lei nº 5.941, de
2009, autoriza a União a ceder onerosamente à PETROBRÁS o exercício das atividades de
pesquisa e lavra de petróleo e gás natural, até o limite máximo de cinco bilhões de barris
equivalentes de petróleo. Essa medida visa a fortalecer a estatal para que ela possa desempenhar o
papel de operadora de todos os blocos existentes na área do Pré-Sal.

Para preservar o interesse público, está prevista a exigência de laudos
técnicos dos volumes de petróleo e gás natural contidos nas áreas a serem cedidas à estatal, que
deverão ser elaborados por entidades certificadoras. Na exposição de motivos do Presidente da
República que encaminha o referido projeto, consta, ainda, previsão de inserção, no contrato de
cessão,  de cláusula de reavaliação do preço das reservas, no prazo máximo de 24 meses, de sorte
a assegurar que a União receberá efetivamente o valor econômico representativo da cessão
onerosa.  Os royalties serão pagos pela PETROBRÁS e distribuídos na forma da Lei nº 9.478, de
1997, mas não haverá pagamento de Participação Especial.

A proposição em comento também autoriza a União a subscrever ações
do capital social da PETROBRÁS e integralizá-las com títulos da dívida pública mobiliária
federal. Dada à magnitude do aumento do capital em estudo, é provável que essa medida resulte
em aumento da participação da União no capital social da PETROBRÁS. Isso porque a
experiência mostra que, por ocasião de grandes aumentos de capital, muitos acionistas
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minoritários não dispõem do capital necessário, ou não estão dispostos a colocar dinheiro novo
para manter sua participação acionária. Os recursos provenientes da capitalização serão utilizados
pela PETROBRAS para pagamento da cessão onerosa de reservas e para financiamento de seu
plano de negócios.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O marco legal para o Pré-Sal e áreas estratégicas estabelece que a
exploração e produção de petróleo e gás natural nessas áreas serão contratadas pela União no
regime de partilha de produção. Define, ainda, que a PETROBRÁS será a operadora exclusiva
dos blocos contratados sob o regime de partilha de produção, assegurando a essa estatal
participação mínima de trinta por cento no consórcio a ser formado pelo licitante vencedor. No
que tange às participações governamentais, releva notar a manutenção da participação especial.
Isso corresponde a uma inovação nacional, porquanto essa espécie de compensação financeira
pela produção de petróleo e gás natural não é típica do regime de partilha. Para as demais áreas
exploratórias, continuará a ser utilizado o regime de concessão. Em outras palavras, com a
aprovação da proposta do Poder Executivo, o Brasil passará a contar com um sistema híbrido de
contratação das atividades de exploração e produção desses hidrocarbonetos.

Em síntese, a União passará a ter maior controle da produção de
hidrocarbonetos na área do Pré-Sal, com a aprovação do modelo proposto. Também é razoável
esperar que a participação da União na renda petrolífera aumente, o que somente será conhecido
quando da definição dos termos de partilha. Com relação ao ritmo de aumento da produção na
área do Pré-Sal, pode-se afirmar que ele dependerá da capacidade de investimento da
PETROBRÁS e da atratividade dos termos de partilha, os quais determinarão o nível de
participação da iniciativa privada.

2009_12011.doc
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ANEXOS

Projeto de Lei nº 5.938, de 2009
Projeto de Lei nº 5.939, de 2009
Projeto de lei nº 5.940, de 2009
Projeto de Lei nº 5.941, de 2009
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CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL

Para diminuir as dificuldades associadas à partilha de recursos dos
royalties, a Lei do Petróleo manteve, para a parcela do royalty que representar cinco por cento da
produção, o critério estabelecidos na Lei nº 7.990, de 28 de dezembro, o qual é transcrito a seguir:

"Art. 27. A sociedade e suas subsidiárias ficam obrigadas a pagar a
compensação financeira aos Estados, Distrito Federal e
Municípios, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor
do óleo bruto, do xisto betuminoso e do gás extraído de seus
respectivos territórios, onde se fixar a lavra do petróleo ou se
localizarem instalações marítimas ou terrestres de embarque ou
desembarque de óleo bruto ou de gás natural, operados pela
Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, obedecidos os seguintes
critérios:

I - 70% (setenta por cento) aos Estados produtores;

II - 20% (vinte por cento) aos Municípios produtores;

III - 10% (dez por cento) aos Municípios onde se localizarem
instalações marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque
de óleo bruto e/ou gás natural.

.......................................................................................................................

§ 4º É também devida a compensação financeira aos Estados,
Distrito Federal e Municípios confrontantes, quando o óleo, o
xisto betuminoso e o gás forem extraídos da plataforma
continental nos mesmos 5% (cinco por cento) fixados no caput
deste artigo, sendo 1,5% (um e meio por cento) aos Estados e
Distrito Federal e 0,5% (meio por cento) aos Municípios onde se
localizarem instalações marítimas ou terrestres de embarque ou
desembarque; 1,5% (um e meio por cento) aos Municípios
produtores e suas respectivas áreas geoeconômicas; 1% (um por
cento) ao Ministério da Marinha, para atender aos encargos de
fiscalização e proteção das atividades econômicas das referidas
áreas de 0,5% (meio por cento) para constituir um fundo especial a
ser distribuído entre os Estados, Territórios e Municípios.”

 Para a parcela do royalty que exceder a cinco por cento, a Lei do Petróleo
estabeleceu o seguinte critério:
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“art. 49. A parcela do valor do royalty que exceder a cinco por
cento da produção terá a seguinte distribuição: (Vide Lei nº 10.261,
de 2001)

I - quando a lavra ocorrer em terra ou em lagos, rios, ilhas fluviais e
lacustres:

a) cinqüenta e dois inteiros e cinco décimos por cento aos Estados
onde ocorrer a produção;

b) quinze por cento aos Municípios onde ocorrer a produção;

c) sete inteiros e cinco décimos por cento aos Municípios que
sejam afetados pelas operações de embarque e desembarque de
petróleo e gás natural, na forma e critério estabelecidos pela ANP;

d) 25% (vinte e cinco por cento) ao Ministério da Ciência e
Tecnologia para financiar programas de amparo à pesquisa
científica e ao desenvolvimento tecnológico aplicados à indústria
do petróleo, do gás natural, dos biocombustíveis e à indústria
petroquímica de primeira e segunda geração, bem como para
programas de mesma natureza que tenham por finalidade a
prevenção e a recuperação de danos causados ao meio ambiente
por essas indústrias; (Redação dada pela Lei nº 11.921, de 2009)

II - quando a lavra ocorrer na plataforma continental:

a) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento aos Estados
produtores confrontantes;

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento aos Municípios
produtores confrontantes;

c) quinze por cento ao Ministério da Marinha, para atender aos
encargos de fiscalização e proteção das áreas de produção;

d) sete inteiros e cinco décimos por cento aos Municípios que
sejam afetados pelas operações de embarque e desembarque de
petróleo e gás natural, na forma e critério estabelecidos pela ANP;

e) sete inteiros e cinco décimos por cento para constituição de um
Fundo Especial, a ser distribuído entre todos os Estados,
Territórios e Municípios;

f) 25% (vinte e cinco por cento) ao Ministério da Ciência e
Tecnologia para financiar programas de amparo à pesquisa
científica e ao desenvolvimento tecnológico aplicados à indústria
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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. (Redação dada pela Lei nº 11.921, de 2009)

§ 1o Do total de recursos destinados ao Ministério da Ciência e
Tecnologia serão aplicados, no mínimo, 40% (quarenta por cento)
em programas de fomento à capacitação e ao desenvolvimento
científico e tecnológico das regiões Norte e Nordeste, incluindo as
respectivas áreas de abrangência das Agências de Desenvolvimento
Regional. (Redação dada pela Lei nº 11.540, de 2007)

§ 2° O Ministério da Ciência e Tecnologia administrará os
programas de amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento
tecnológico previstos no caput deste artigo, com o apoio técnico da
ANP, no cumprimento do disposto no inciso X do art. 8º, e
mediante convênios com as universidades e os centros de pesquisa
do País, segundo normas a serem definidas em decreto do
Presidente da República.

Já a distribuição da Participação Especial é definida no art. 50 da Lei nº
9.478, de 2007, nos seguintes termos:

“Art. 50. O edital e o contrato estabelecerão que, nos casos de
grande volume de produção, ou de grande rentabilidade, haverá o
pagamento de uma participação especial, a ser regulamentada em
decreto do Presidente da República. (Vide Lei nº 10.261, de 2001)

§ 1º A participação especial será aplicada sobre a receita bruta da
produção, deduzidos os royalties, os investimentos na exploração,
os custos operacionais, a depreciação e os tributos previstos na
legislação em vigor.

§ 2º Os recursos da participação especial serão distribuídos na
seguinte proporção:

I - 40% (quarenta por cento) ao Ministério de Minas e Energia,
sendo 70% (setenta por cento) para o financiamento de estudos e
serviços de geologia e geofísica aplicados à prospecção de
combustíveis fósseis, a serem promovidos pela ANP, nos termos
dos incisos II e III do art. 8º desta Lei, e pelo MME, 15% (quinze
por cento) para o custeio dos estudos de planejamento da expansão
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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;
(Redação dada pela lei nº 10.848, de 2004)

II - dez por cento 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 - quarenta por cento para o Estado onde ocorrer a produção
em terra, ou confrontante com a plataforma continental onde se
realizar a produção;

IV - dez por cento para o Município onde ocorrer a produção em
terra, ou confrontante com a plataforma continental onde se
realizar a produção.

§ 3° Os estudos a que se refere o inciso II do parágrafo anterior
serão desenvolvidos pelo Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, com o apoio técnico da
ANP, no cumprimento do disposto no inciso IX do art. 8°.”
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N.º 5.938, DE 2009

(Do Poder Executivo)

MENSAGEM Nº 713/2009 (URGÊNCIA – Art. 64, § 1º, CF)
AVISO Nº 652/2009 – C. Civil

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, altera dispositivos da Lei nº
9.478, de 6 de agosto de 1997, e dá outras providências.

DESPACHO:
Apense-se à(ao) PL-2502/2007.
Por oportuno, revejo o despacho aposto ao PL 2502/07 para determinar
a inclusão da Comissão de Finanças e Tributação que deverá se
manifestar quanto ao mérito e à adequação financeira e orçamentária.
Em conseqüência, constitua-se Comissão Especial, conforme determina
o art. 34, II, do RICD, tendo em vista a competência das seguintes
Comissões: de Trabalho, de Administração e Serviço Público; de
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; de Minas e Energia;
de Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54,RICD);  e de Constituição e
Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD).

APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário

PUBLICAÇÃO INICIAL

Art. 137, caput - RICD

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
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CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1o  Esta Lei dispõe sobre a exploração e a produção de petróleo, de gás
natural e de outros hidrocarbonetos fluidos em áreas do pré-sal e em áreas estratégicas, e
altera a Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997.

CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES TÉCNICAS

Art. 2o  Para os fins desta Lei, ficam estabelecidas as seguintes definições:

I - partilha de produção: regime de exploração e produção de petróleo, de gás
natural e de outros hidrocarbonetos fluidos no qual o contratado exerce, por sua conta e risco,
as atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento e produção e, em caso de descoberta
comercial, adquire o direito à restituição do custo em óleo, bem como a parcela do excedente
em óleo, na proporção, condições e prazos estabelecidos em contrato;

II - custo em óleo: parcela da produção de petróleo, de gás natural e de outros
hidrocarbonetos fluidos, exigível unicamente em caso de descoberta comercial,
correspondente aos custos e aos investimentos realizados pelo contratado na execução das
atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento, produção e desativação das instalações,
sujeita a limites, prazos e condições estabelecidos em contrato;

III - excedente em óleo: parcela da produção de petróleo, de gás natural e de
outros hidrocarbonetos fluidos a ser repartida entre a União e o contratado, segundo critérios
definidos em contrato, resultante da diferença entre o volume total da produção e as parcelas
relativas ao custo em óleo, aos royalties e, quando exigível, à participação de que trata o art.
43;

IV - área do pré-sal: região do subsolo formada por um prisma vertical de
profundidade indeterminada, com superfície poligonal definida pelas coordenadas geográficas
de seus vértices estabelecidas no Anexo desta Lei, bem como outras regiões que venham a ser
delimitadas, em ato do Poder Executivo, de acordo com a evolução do conhecimento
geológico;

V - área estratégica: região de interesse para o desenvolvimento nacional,
delimitada em ato do Poder Executivo, caracterizada pelo baixo risco exploratório e elevado
potencial de produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos;

VI - operador: a Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, responsável pela
condução e execução, direta ou indireta, de todas as atividades de exploração, avaliação,
desenvolvimento, produção e desativação das instalações de exploração e produção;

VII - contratado: a PETROBRAS ou, quando for o caso, o consórcio por ela
constituído com o vencedor da licitação para a exploração e produção de petróleo, de gás
natural e de outros hidrocarbonetos fluidos em regime de partilha de produção;
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VIII - conteúdo local: proporção entre o valor dos bens produzidos e dos
serviços prestados no País para execução do contrato e o valor total dos bens utilizados e dos
serviços prestados para essa finalidade;

IX - individualização da produção: procedimento que visa à divisão do
resultado da produção e ao aproveitamento racional dos recursos naturais da União por meio
da unificação do desenvolvimento e da produção relativos à jazida que se estenda além de
bloco concedido ou contratado sob o regime de partilha de produção;

X - ponto de medição: local definido no plano de desenvolvimento de cada
campo onde é realizada a medição volumétrica do petróleo ou do gás natural produzido,
conforme regulação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP;

XI - ponto de partilha: local em que há divisão entre a União e o contratado do
petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos produzidos, nos termos do
respectivo contrato de partilha de produção;

XII - bônus de assinatura: valor fixo devido à União pelo contratado, a ser pago
no ato da celebração e nos termos do respectivo contrato de partilha de produção; e

XIII - royalties: compensação financeira devida aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, em função da
produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de
partilha de produção, nos termos do § 1o do art. 20 da Constituição.

CAPÍTULO III
DO REGIME DE PARTILHA DE PRODUÇÃO

Seção I
Das Disposições Gerais

Art. 3o  A exploração e a produção de petróleo, de gás natural e de outros
hidrocarbonetos fluidos na área do pré-sal e em áreas estratégicas serão contratadas pela
União no regime de partilha de produção, na forma desta Lei.

Art. 4o  A PETROBRAS será a operadora de todos os blocos contratados sob o
regime de partilha de produção, sendo-lhe assegurada, a este título, participação mínima no
consórcio previsto no art. 20.

Art. 5o  A União não assumirá os riscos das atividades de exploração,
avaliação, desenvolvimento e produção decorrentes dos contratos de partilha de produção.

Art. 6o Os custos e os investimentos necessários à execução do contrato de
partilha de produção serão integralmente suportados pelo contratado, cabendo-lhe, no caso de
descoberta comercial, a sua restituição nos termos do inciso II do art. 2o.

Parágrafo único.  A União, por intermédio de fundo específico criado por lei,
poderá participar dos investimentos nas atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento
e produção na área do pré-sal e em áreas estratégicas, caso em que assumirá os riscos
correspondentes à sua participação, nos termos do respectivo contrato.
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Art. 7o  Previamente à contratação sob o regime de partilha de produção, o
Ministério de Minas e Energia, diretamente ou por meio da ANP, poderá promover a
avaliação do potencial das áreas do pré-sal e das áreas estratégicas.

Parágrafo único.  A PETROBRAS poderá ser contratada diretamente para
realizar estudos exploratórios necessários à avaliação prevista no caput.

Art. 8o  A União, por intermédio do Ministério de Minas e Energia, celebrará os
contratos de partilha de produção:

I - diretamente com a PETROBRAS, dispensada a licitação; ou

II - mediante licitação na modalidade leilão.

§ 1o  A gestão dos contratos previstos no caput caberá a empresa pública a ser
criada com este propósito.

§ 2o  A empresa pública de que trata o § 1o não assumirá os riscos e não
responderá pelos custos e investimentos referentes às atividades de exploração, avaliação,
desenvolvimento, produção e desativação das instalações de exploração e produção
decorrentes dos contratos de partilha de produção.

Seção II
Das Competências do Conselho Nacional de Política Energética - CNPE

Art. 9o  O Conselho Nacional de Política Energética - CNPE tem como
competências, entre outras definidas na legislação, propor ao Presidente da República:

I - o ritmo de contratação dos blocos sob o regime de partilha de produção,
observando-se a política energética, o desenvolvimento e a capacidade da indústria nacional
para o fornecimento de bens e serviços;

II - os blocos que serão destinados à contratação direta com a PETROBRAS
sob o regime de partilha de produção;

III - os blocos que serão objeto de leilão para contratação sob o regime de
partilha de produção;

IV - os parâmetros técnicos e econômicos dos contratos de partilha de
produção;

V - a delimitação de outras regiões a serem classificadas como área do pré-sal e
as áreas a serem classificadas como estratégicas, conforme a evolução do conhecimento
geológico;

VI - a política de comercialização do petróleo destinado à União nos contratos
de partilha de produção; e
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VII - a política de comercialização do gás natural proveniente dos contratos de
partilha de produção, observada a prioridade de abastecimento do mercado nacional.

Seção III
Das Competências do Ministério de Minas e Energia

Art. 10.  Caberá ao Ministério de Minas e Energia, entre outras competências:

I - planejar o aproveitamento do petróleo e do gás natural;

II - propor ao CNPE, ouvida a ANP, a definição dos blocos que serão objeto de
concessão ou de partilha de produção;

III - propor ao CNPE os seguintes parâmetros técnicos e econômicos dos
contratos de partilha de produção:

a) os critérios para definição do excedente em óleo da União;

b) o percentual mínimo do excedente em óleo da União;

c) a participação mínima da PETROBRAS no consórcio previsto no art. 20, que
não poderá ser inferior a trinta por cento;

d) os critérios e os percentuais máximos da produção anual destinados ao
pagamento do custo em óleo;

e) o conteúdo local mínimo e outros critérios relacionados ao desenvolvimento
da indústria nacional; e

f) o valor do bônus de assinatura, bem como a parcela a ser destinada à empresa
pública de que trata o § 1o do art. 8o;

IV - estabelecer as diretrizes a serem observadas pela ANP para promoção da
licitação prevista no inciso II do art. 8o, bem como para a elaboração das minutas dos editais e
dos contratos de partilha de produção; e

V - aprovar as minutas dos editais de licitação e dos contratos de partilha de
produção elaborados pela ANP.

Seção IV
Das Competências da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis -

ANP

Art. 11.  Caberá à ANP, entre outras competências definidas em lei:

I - promover estudos técnicos para subsidiar o Ministério de Minas e Energia
na delimitação dos blocos que serão objeto de contrato de partilha de produção;
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II - elaborar e submeter à aprovação do Ministério de Minas e Energia as
minutas dos contratos de partilha de produção e dos editais, no caso de licitação;

III - promover as licitações previstas no inciso II do art. 8o;

IV - fazer cumprir as melhores práticas da indústria do petróleo;

V - analisar e aprovar, de acordo com o disposto no inciso IV, os planos de
exploração, de avaliação e de desenvolvimento da produção, bem como os programas anuais
de trabalho e de produção relativos aos contratos de partilha de produção; e

VI - regular e fiscalizar as atividades realizadas sob o regime de partilha de
produção, nos termos do inciso VII do art. 8o da Lei no 9.478, de 1997.

Seção V
Da Contratação Direta

Art. 12.  O CNPE proporá ao Presidente da República os casos em que, com
vistas à preservação do interesse nacional e ao atendimento dos demais objetivos da política
energética, a PETROBRAS será contratada diretamente pela União para a exploração e
produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos em regime de partilha
de produção.

Parágrafo único.  Os parâmetros da contratação prevista no caput serão
propostos pelo CNPE, nos termos do inciso IV do art. 9o e inciso III do art. 10, no que couber.

Seção VI
Da Licitação

Art. 13.  A licitação para a contratação sob o regime de partilha de produção
obedecerá ao disposto nesta Lei, nas normas a serem expedidas pela ANP e no respectivo
edital.

Art. 14.  A PETROBRAS poderá participar da licitação prevista no inciso II do
art. 8o para ampliar a sua participação mínima definida nos termos da alínea “c” do inciso III
do art. 10.

Subseção I
Do Edital de Licitação

Art. 15.  O edital de licitação será acompanhado da minuta básica do respectivo
contrato e indicará, obrigatoriamente:

I - o bloco objeto do contrato de partilha de produção;

II - o critério de julgamento da licitação, nos termos do art. 18;

III - o percentual mínimo do excedente em óleo da União;
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IV - a formação do consórcio previsto no art. 20 e a respectiva participação
mínima da PETROBRAS;

V - os critérios e os percentuais máximos da produção anual destinados ao
pagamento do custo em óleo;

VI - os critérios para definição do excedente em óleo do contratado;

VII - o programa exploratório mínimo e os investimentos estimados
correspondentes;

VIII - o conteúdo local mínimo e outros critérios relacionados ao
desenvolvimento da indústria nacional;

IX - o valor do bônus de assinatura, bem como a parcela a ser destinada à
empresa pública de que trata o § 1o do art. 8o;

X - as regras e as fases da licitação;

XI - as regras aplicáveis à participação conjunta de empresas na licitação;

XII - a relação de documentos exigidos e os critérios de habilitação técnica,
jurídica, econômico-financeira e fiscal dos licitantes;

XIII - a garantia a ser apresentada pelo licitante para sua habilitação;

XIV - o prazo, o local e o horário em que serão fornecidos, aos licitantes, os
dados, estudos e demais elementos e informações necessários à elaboração das propostas, bem
como o custo de sua aquisição; e

XV - o local, o horário e a forma para apresentação das propostas.

Art. 16.  Quando permitida a participação conjunta de empresas na licitação, o
edital conterá, entre outras, as seguintes exigências:

I - comprovação de compromisso, público ou particular, de constituição do
consórcio previsto no art. 20, subscrito pelas proponentes;

II - indicação da empresa responsável no processo licitatório, sem prejuízo da
responsabilidade solidária das demais proponentes;

III - apresentação, por parte de cada uma das empresas proponentes, dos
documentos exigidos para efeito de avaliação da qualificação técnica e econômico-financeira
do consórcio a ser constituído; e

IV - proibição de participação de uma mesma empresa, conjunta ou
isoladamente, em mais de uma proposta na licitação de um mesmo bloco.
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Art. 17.  O edital conterá a exigência de que a empresa estrangeira que concorrer
em conjunto com outras empresas ou isoladamente deverá apresentar com sua proposta e em
envelope separado:

I - prova de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e
fiscal;

II - inteiro teor dos atos constitutivos e prova de encontrar-se organizada e em
funcionamento regular, conforme a lei de seu país;

III - designação de um representante legal junto à ANP, com poderes especiais
para a prática de atos e assunção de responsabilidades relativamente à licitação e à proposta
apresentada; e

IV - compromisso de constituir empresa segundo as leis brasileiras, com sede e
administração no Brasil, caso seja vencedora da licitação.

Subseção II
Do Julgamento da Licitação

Art. 18.  O julgamento da licitação identificará a proposta mais vantajosa
segundo o critério da oferta de maior excedente em óleo para a União, respeitado o percentual
mínimo definido nos termos da alínea “b” do inciso III do art. 10.

Seção VII
Do Consórcio

Art. 19.  A PETROBRAS, quando contratada diretamente ou no caso de ser
vencedora isolada da licitação, deverá constituir consórcio com a empresa pública de que trata
o § 1o do art. 8o, na forma do disposto no art. 279 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Art. 20.  O licitante vencedor deverá constituir consórcio com a PETROBRAS
e com a empresa pública de que trata o § 1o do art. 8o, na forma do disposto no art. 279 da Lei
no 6.404, de 1976.

§ 1o  A participação da PETROBRAS no consórcio implicará sua adesão às
regras do edital e à proposta vencedora.

§ 2o  Os direitos e obrigações patrimoniais da PETROBRAS e demais
contratados serão proporcionais à sua participação no consórcio.

§ 3o  O contrato de constituição de consórcio deverá indicar a PETROBRAS
como responsável pela execução do contrato, sem prejuízo da responsabilidade solidária das
consorciadas perante o contratante ou terceiros, observado o disposto no § 2o do art. 8o.

Art. 21.  A empresa pública de que trata o § 1o do art. 8o integrará o consórcio
como representante dos interesses da União no contrato de partilha de produção.

Art. 22.  A administração do consórcio caberá ao seu comitê operacional.
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Art. 23.  O comitê operacional será composto por representantes da empresa
pública de que trata o § 1o do art. 8o e dos demais consorciados.

Parágrafo único.  A empresa pública de que trata o § 1o do art. 8o indicará a
metade dos integrantes do comitê operacional, inclusive o seu presidente, cabendo aos demais
consorciados a indicação dos outros integrantes.

Art. 24.  Caberá ao comitê operacional:

I - definir os planos de exploração a serem submetidos à análise e aprovação da
ANP;

II - definir o plano de avaliação de descoberta de jazida de petróleo e de gás
natural a ser submetido à análise e aprovação da ANP;

III - declarar a comercialidade de cada jazida descoberta e definir o plano de
desenvolvimento da produção do campo, a ser submetido à análise e aprovação da ANP;

IV - definir os programas anuais de trabalho e de produção a serem submetidos
à análise e aprovação da ANP;

V - analisar e aprovar os orçamentos relacionados às atividades de exploração,
avaliação, desenvolvimento e produção previstas no contrato;

VI - supervisionar as operações e aprovar a contabilização dos custos
realizados;

VII - definir os termos do acordo de individualização da produção a ser firmado
com o titular da área adjacente, observado o disposto no Capítulo IV desta Lei; e

VIII - outras atribuições definidas no contrato de partilha de produção.

Art. 25.  O presidente do comitê operacional terá poder de veto e voto de
qualidade, conforme previsto no contrato de partilha de produção.

Art. 26.  A assinatura do contrato de partilha de produção ficará condicionada à
comprovação do arquivamento do instrumento constitutivo do consórcio no Registro do
Comércio do lugar da sua sede.

Seção VIII
Do Contrato de Partilha de Produção

Art. 27.  O contrato de partilha de produção preverá duas fases:

I - a de exploração, que incluirá as atividades de avaliação de eventual
descoberta de petróleo ou gás natural, para determinação de sua comercialidade; e

II - a de produção, que incluirá as atividades de desenvolvimento.
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Art. 28.  O contrato de partilha de produção de petróleo, de gás natural e de
outros hidrocarbonetos fluidos não se estende a nenhum outro recurso natural, ficando o
operador obrigado a informar a sua descoberta, nos termos do inciso I do art. 30.

Art. 29.  São cláusulas essenciais do contrato de partilha de produção:

I - a definição do bloco objeto do contrato;

II - a obrigação de o contratado assumir os riscos das atividades de exploração,
avaliação, desenvolvimento e produção;

III - a indicação das garantias a serem prestadas pelo contratado;

IV - o direito do contratado ao recebimento do custo em óleo, exigível
unicamente em caso de descoberta comercial;

V - os limites, prazos, critérios e condições para o cálculo e o pagamento do
custo em óleo;

VI - os critérios para cálculo do valor do petróleo ou gás natural, em função dos
preços de mercado, da especificação do produto e da localização do campo;

VII - as regras e os prazos para a repartição do excedente em óleo, podendo incluir
critérios relacionados à eficiência econômica, à rentabilidade, ao volume de produção e à variação
do preço do petróleo e do gás natural, observado o percentual estabelecido segundo o disposto no
art. 18;

VIII - as atribuições, a composição, o funcionamento, a forma de tomada de
decisões e de solução de controvérsias no âmbito do comitê operacional;

IX - as regras de contabilização, bem como os procedimentos para
acompanhamento e controle das atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento e
produção;

X - as regras para a realização de atividades, por conta e risco do contratado,
que não implicarão qualquer obrigação para a União ou contabilização no valor do custo em
óleo;

XI - o prazo de duração da fase de exploração e as condições para sua
prorrogação;

XII - o programa exploratório mínimo e as condições para sua revisão;

XIII - os critérios para formulação e revisão dos planos de exploração e de
desenvolvimento da produção, bem como respectivos planos de trabalhos, incluindo os pontos
de medição e de partilha do petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos
produzidos;

XIV - a obrigatoriedade de o contratado fornecer à ANP e à empresa pública de
que trata o § 1o do art. 8o relatórios dados e informações relativos à execução do contrato;



31

XV - os critérios para devolução e desocupação de áreas pelo contratado,
inclusive para a retirada de equipamentos e instalações, e reversão de bens;

XVI - as penalidades aplicáveis em caso de inadimplemento das obrigações
contratuais;

XVII - os procedimentos relacionados à cessão dos direitos e obrigações
relativos ao contrato, conforme o disposto no art. 31;

XVIII - as regras sobre solução de controvérsias, podendo prever conciliação e
arbitragem;

XIX - o prazo de vigência do contrato, limitado a trinta e cinco anos, e as
condições para a sua extinção; e

XX - o valor e a forma de pagamento do bônus de assinatura.

Art. 30.  A PETROBRAS, na condição de operadora do contrato de partilha de
produção, deverá:

I - informar ao comitê operacional e à ANP, no prazo contratual, a descoberta
de qualquer jazida de petróleo, de gás natural, de outros hidrocarbonetos fluidos ou de
quaisquer minerais;

II - submeter à aprovação do comitê operacional o plano de avaliação de
descoberta de jazida de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, para
determinação de sua comercialidade;

III - realizar a avaliação da descoberta de jazida de petróleo e de gás natural nos
termos do plano de avaliação aprovado pela ANP, apresentando relatório de comercialidade
ao comitê operacional;

IV - submeter ao comitê operacional o plano de desenvolvimento da produção
do campo, bem como os planos de trabalho e de produção, contendo cronogramas e
orçamentos;

V - adotar as melhores práticas da indústria do petróleo, obedecendo às normas
e procedimentos técnicos e científicos pertinentes, e utilizando técnicas apropriadas de
recuperação, objetivando a racionalização da produção e o controle do declínio das reservas; e

VI - encaminhar ao comitê operacional todos os dados e documentos relativos
às atividades realizadas.

Art. 31.  A cessão dos direitos e obrigações relativos ao contrato de partilha de
produção somente poderá ocorrer mediante prévia e expressa autorização do Ministério de
Minas e Energia, ouvida a ANP, observadas as seguintes condições:

I - preservação do objeto contratual e de suas condições;
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II - atendimento, por parte do cessionário, dos requisitos técnicos, econômicos
e jurídicos estabelecidos pelo Ministério de Minas e Energia; e

III - exercício do direito de preferência dos demais consorciados, na proporção
de suas participações no consórcio.

Parágrafo único.  A PETROBRAS somente poderá ceder a participação nos
contratos de partilha de produção que obtiver como vencedora da licitação, nos termos do art.
14.

Art. 32.  O contrato de partilha de produção extinguir-se-á:   

I - pelo vencimento do seu prazo;

II - por acordo entre as partes;

III - pelos motivos de resolução nele previstos;

IV - ao término da fase de exploração, sem que tenha sido feita qualquer
descoberta comercial, conforme definido no contrato;

V - pelo exercício do direito de desistência pelo contratado na fase de
exploração, desde que cumprido o programa exploratório mínimo ou pago o valor
correspondente à parcela não cumprida, conforme previsto no contrato; e

VI - pela recusa em firmar o acordo de individualização da produção, após
decisão da ANP.

§ 1o  A devolução de áreas não implicará obrigação de qualquer natureza para a
União, nem conferirá ao contratado qualquer direito de indenização pelos serviços e bens.

§ 2o  Extinto o contrato de partilha de produção, o contratado fará a remoção
dos equipamentos e bens que não sejam objeto de reversão, ficando obrigado a reparar ou
indenizar os danos decorrentes de suas atividades e praticar os atos de recuperação ambiental
determinados pelas autoridades competentes.

CAPÍTULO IV
DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO

Art. 33.  O procedimento de individualização da produção de petróleo, de gás
natural e de outros hidrocarbonetos fluidos deverá ser instaurado quando se identificar que a
jazida se estende além do bloco concedido ou contratado sob o regime de partilha de
produção.

§ 1o  O concessionário ou o contratado sob o regime de partilha de produção
deverá informar à ANP que a jazida será objeto de acordo de individualização da produção.

§ 2o  A ANP determinará o prazo para que os interessados celebrem o acordo
de individualização da produção, observadas as diretrizes do CNPE.
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Art. 34.  A ANP regulará os procedimentos e as diretrizes para elaboração do
acordo de individualização da produção, o qual estipulará:

I - a participação de cada uma das partes na jazida individualizada, bem como
as hipóteses e os critérios de sua revisão;

II - o plano de desenvolvimento da área objeto da individualização da
produção; e

III - os mecanismos de solução de controvérsias.

Parágrafo único.  A ANP acompanhará a negociação entre os interessados
sobre os termos do acordo de individualização da produção.

Art. 35.  O acordo de individualização da produção indicará o operador da
respectiva jazida.

Art. 36.  A União, representada pela empresa pública referida no § 1o do art. 8o

e com base nas avaliações realizadas pela ANP, celebrará com os interessados, nos casos em
que as jazidas da área do pré-sal e das áreas estratégicas se estendam por áreas não concedidas
ou não partilhadas, acordo de individualização da produção, cujos termos e condições
obrigarão o futuro concessionário ou contratado sob regime de partilha de produção.

§ 1o  A ANP deverá fornecer à empresa pública referida no § 1o do art. 8o todas
as informações necessárias para o acordo de individualização da produção.

§ 2o  O regime de exploração e produção a ser adotado nas áreas de que trata o
caput independe do regime vigente nas áreas adjacentes.

Art. 37.  A União, representada pela ANP, celebrará com os interessados, após
as devidas avaliações, nos casos em que a jazida não se localize na área do pré-sal ou em áreas
estratégicas e se estenda por áreas não concedidas, acordo de individualização da produção,
cujos termos e condições obrigarão o futuro concessionário.

Art. 38.  A ANP poderá contratar diretamente a PETROBRAS para realizar as
atividades de avaliação das jazidas previstas nos arts. 36 e 37.

Art. 39.  Os acordos de individualização da produção serão submetidos à prévia aprovação da
ANP.

Parágrafo único.  A ANP deverá se manifestar em até sessenta dias, contados
do recebimento da proposta de acordo.

Art. 40.  Transcorrido o prazo estabelecido no § 2o do art. 33 e não havendo
acordo entre as partes, caberá à ANP determinar, em até cento e vinte dias e com base em
laudo técnico, a forma como serão apropriados os direitos e obrigações sobre a jazida e
notificar as partes para que firmem o respectivo acordo de individualização da produção.

Parágrafo único.  A recusa de uma das partes em firmar o acordo de
individualização da produção implicará resilição dos contratos de concessão ou de partilha de
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produção.

Art. 41.  O desenvolvimento e a produção da jazida ficarão suspensos enquanto
não aprovado o acordo de individualização da produção, exceto nos casos autorizados e sob as
condições definidas pela ANP.

CAPÍTULO V
DAS RECEITAS GOVERNAMENTAIS NO REGIME DE PARTILHA DE PRODUÇÃO

Art. 42.  O regime de partilha de produção terá as seguintes receitas
governamentais:

I - royalties; e

II - bônus de assinatura.

§ 1o  Os royalties correspondem à compensação financeira pela exploração de
petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos de que trata o § 1o do art. 20 da
Constituição, vedada sua inclusão no cálculo do custo em óleo.

§ 2o  O bônus de assinatura não integra o custo em óleo e corresponde a valor
fixo devido à União, pelo contratado, e será estabelecido pelo contrato de partilha de
produção, devendo ser pago no ato da sua assinatura.

Art. 43.  O contrato de partilha de produção, quando o bloco se localizar em
terra, conterá cláusula determinando o pagamento, em moeda nacional, de participação
equivalente a até um por cento do valor da produção de petróleo ou gás natural aos
proprietários da terra onde se localiza o bloco.

§ 1o  A participação a que se refere o caput será distribuída na proporção da
produção realizada nas propriedades regularmente demarcadas na superfície do bloco, vedada
sua inclusão no cálculo do custo em óleo.

§ 2o  O cálculo da participação de terceiro de que trata o caput será efetivado pela ANP.

CAPÍTULO VI
DA COMERCIALIZAÇÃO DO PETRÓLEO, DO GÁS NATURAL E DE OUTROS

HIDROCARBONETOS FLUIDOS DA UNIÃO

Art. 44.  O petróleo, o gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos destinados à
União serão comercializados de acordo com as normas do direito privado, dispensada a
licitação, segundo a política de comercialização referida nos incisos VI e VII do art. 9o.

Parágrafo único.  A empresa pública de que trata o § 1o do art. 8o,
representando a União, poderá contratar diretamente a PETROBRAS, dispensada a licitação,
como agente comercializador do petróleo, do gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos
referidos no caput.

Art. 45.  A receita advinda da comercialização referida no art. 44 será destinada
a fundo de natureza contábil e financeira, criado por lei específica com a finalidade de
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constituir fonte regular de recursos para a realização de projetos e programas nas áreas de
combate à pobreza e desenvolvimento da educação, da cultura, da ciência e tecnologia e da
sustentabilidade ambiental.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 46.  Aplicam-se às atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento e
produção de que trata esta Lei, os regimes aduaneiros especiais e os incentivos fiscais
aplicáveis à industria de petróleo no Brasil.

Art. 47. A Lei no 9.478, de 1997, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 2o  ....................................................................................................................
...............................................................................................................................................

VIII - definir os blocos a serem objeto de concessão ou partilha de produção;

IX - definir a estratégia e a política de desenvolvimento econômico e
tecnológico da indústria de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos
fluidos, bem como de sua cadeia de suprimento;

X - induzir o incremento dos índices mínimos de conteúdo local de bens e
serviços, a serem observados em licitações e contratos de concessão e de partilha de
produção, observado o disposto no inciso IX.
....................................................................................................................................”
(NR)

“Art. 5o  As atividades econômicas de que trata o art. 4o desta Lei serão
reguladas e fiscalizadas pela União e poderão ser exercidas, mediante concessão,
autorização ou contratação sob o regime de partilha de produção, por empresas
constituídas sob as leis brasileiras, com sede e administração no País.” (NR)

“Art. 8o  ....................................................................................................................
...............................................................................................................................................

II - promover estudos visando à delimitação de blocos, para efeito de concessão
ou contratação sob o regime de partilha de produção das atividades de exploração,
desenvolvimento e produção;
....................................................................................................................................”
(NR)

“Art. 21. Todos os direitos de exploração e produção de petróleo, de gás natural
e de outros hidrocarbonetos fluidos em território nacional, nele compreendidos a parte
terrestre, o mar territorial, a plataforma continental e a zona econômica exclusiva,
pertencem à União, cabendo sua administração à ANP, ressalvadas as competências de
outros órgãos e entidades expressamente estabelecidas em lei.” (NR)

“Art. 22.  ...................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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§ 3o  O Ministério de Minas e Energia terá acesso irrestrito e gratuito ao acervo
a que se refere o caput deste artigo, com o objetivo de realizar estudos e planejamento
setorial, mantido o sigilo a que esteja submetido, quando for o caso.” (NR)

“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, ou sob o regime de partilha de produção nas
áreas do pré-sal e nas áreas estratégicas, conforme legislação específica.
................................................................................................................................... ”
(NR)

Art. 48.  Enquanto não for criada a empresa pública de que trata o § 1o do art.
8o, suas competências serão exercidas pela União, por intermédio da ANP, podendo ainda ser
delegadas por meio de ato do Poder Executivo.

Art. 49. Enquanto não for aprovada lei sobre a participação prevista no § 1o do
artigo 20 da Constituição, aplicar-se-á o art. 50 da Lei no 9.478, de agosto de 1997, com a
redação dada pelas Leis nos 10.261, de 2001 e 10.848, de 2004, ao modelo previsto nesta Lei,
cuja participação do referido art. 50 será calculada sobre o excedente em óleo referido no
inciso III, do art. 2o e será deduzida e paga da parcela da produção atribuível à União referida
no art. 45.

Parágrafo único. A distribuição dessa participação será a disciplinada pelo § 2o,
do art. 50, da referida Lei no 9.478, de 1997.

Art. 50. Até que seja publicada legislação específica para o regime de partilha
de produção, o pagamento dos royalties devidos pelo contratado sob o regime de partilha de
produção observará o disposto nas Leis nos 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e 9.478,
de1997.

Art. 51.  O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei.

Art. 52.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 53.  Ficam revogados o § 1o do art. 23 e o art. 27 da Lei no 9.478, de 6 de
agosto de 1997.

Brasília,



37

A N E X O

POLÍGONO PRÉ-SAL
COORDENADAS POLICÔNICA/SAD69/MC54

Longitude (W) Latitude (S) VÉRTICES
5828309.85 7131717.65 1
5929556.50 7221864.57 2
6051237.54 7283090.25 3
6267090.28 7318567.19 4
6435210.56 7528148.23 5
6424907.47 7588826.11 6
6474447.16 7641777.76 7
6549160.52 7502144.27 8
6502632.19 7429577.67 9
6152150.71 7019438.85 10
5836128.16 6995039.24 11
5828309.85 7131717.65 1



38

CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N.º 5.939, DE 2009

(Do Poder Executivo)

MENSAGEM Nº 714/09 (URGÊNCIA – ART. 64, § 1º CF)
AVISO Nº 653/2009 – C. CIVIL

Autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada
Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. –
PETRO-SAL, e dá outras providências.

DESPACHO:
CONSTITUA-SE COMISSÃO ESPECIAL, CONFORME DETERMINA O
ART. 34, II, DO RICD, TENDO EM VISTA A COMPETÊNCIA DAS
SEGUINTES COMISSÕES: CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
CIDADANIA (ART. 54 RICD); DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO; FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E
ART. 54, RICD); MINAS E ENERGIA E TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário

PUBLICAÇÃO INICIAL

Art. 137, caput - RICD
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O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1o  Fica o Poder Executivo autorizado a criar empresa pública, sob a forma
de sociedade anônima, denominada Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás
Natural S.A. – PETRO-SAL, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, com prazo de
duração indeterminado.

Parágrafo único.  A PETRO-SAL terá sede e foro em Brasília e escritório
central no Rio de Janeiro, podendo instalar escritórios em outras unidades da federação.

Art. 2o  A PETRO-SAL terá por objeto a gestão dos contratos de partilha de
produção celebrados pelo Ministério de Minas e Energia e a gestão dos contratos para a
comercialização de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos da União.

Parágrafo único.  A PETRO-SAL não será responsável pela execução, direta ou
indireta, das atividades de exploração, desenvolvimento, produção e comercialização de
petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos.

Art. 3o  A PETRO-SAL sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das empresas
privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.

Art. 4o  Compete à PETRO-SAL:

I - praticar todos os atos necessários à gestão dos contratos de partilha de
produção celebrados pelo Ministério de Minas e Energia, especialmente:

a) representar a União nos consórcios formados para a execução dos contratos
de partilha de produção;

b) defender os interesses da União nos comitês operacionais;

c) avaliar, técnica e economicamente, planos de exploração, de avaliação, de
desenvolvimento e de produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos
fluidos, bem como fazer cumprir as exigências contratuais referentes ao conteúdo local;

d) monitorar e auditar a execução de projetos de exploração, avaliação,
desenvolvimento e produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos;

e) monitorar e auditar os custos e investimentos relacionados aos contratos de
partilha de produção; e

f) fornecer à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis -
 ANP as informações necessárias às suas funções regulatórias;

II - praticar todos os atos necessários à gestão dos contratos para a
comercialização de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos da União,
especialmente:

a) celebrar os contratos com agentes comercializadores, representando a União;
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b) verificar o cumprimento pelos contratados da política de comercialização de
petróleo e gás natural da União resultantes de contratos de partilha de produção; e

c) monitorar e auditar as operações, custos e preços de venda de petróleo, de
gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos;

III - analisar dados sísmicos fornecidos pela ANP e pelos contratados sob o
regime de partilha de produção;

IV - representar a União nos procedimentos de individualização da produção e
nos acordos decorrentes, nos casos em que as jazidas da área do pré-sal e das áreas
estratégicas se estendam por áreas não concedidas ou não contratadas sob o regime de partilha
de produção; e

V - exercer outras atividades necessárias ao cumprimento de seu objeto social,
conforme definido no seu estatuto.

Art. 5o  É dispensada a licitação para a contratação da PETRO-SAL pela
administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto.

Art. 6o  A PETRO-SAL terá seu capital social representado por ações
ordinárias nominativas, integralmente sob a propriedade da União.

Parágrafo único.  A integralização do capital social será realizada com recursos
oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de
qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro.

Art. 7o  Constituem recursos da PETRO-SAL:

I - rendas provenientes da gestão dos contratos de partilha de produção,
inclusive parcela que lhe for destinada do bônus de assinatura relativo aos respectivos
contratos;

II - rendas provenientes da gestão dos contratos que celebrar com os agentes
comercializadores de petróleo e gás natural da União;

III - recursos provenientes de acordos e convênios que realizar com entidades
nacionais e internacionais;

IV - rendimentos de aplicações financeiras que realizar;

V - alienação de bens patrimoniais;

VI - doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados
por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado; e

VII - rendas provenientes de outras fontes.
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Parágrafo único.  A remuneração da PETRO-SAL pela gestão dos contratos de
partilha de produção será estipulada em função das fases de cada contrato e das dimensões dos
blocos e campos, entre outros critérios, observados os princípios da eficiência e da
economicidade.

Art. 8o  Ato do Poder Executivo aprovará o estatuto da PETRO-SAL.

Parágrafo único.  O estatuto fixará o número máximo de empregados e o de
funções e cargos de livre provimento.

Art. 9o  A PETRO-SAL será dirigida por um Conselho de Administração e uma
Diretoria Executiva.

Art. 10.  O Conselho de Administração, cujos membros serão nomeados pelo
Presidente da República, será constituído:

I - por um conselheiro indicado pelo Ministério de Minas e Energia, que o
presidirá;

II - por um conselheiro indicado pelo Ministério da Fazenda;

III - por um conselheiro indicado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão;

IV - por um conselheiro indicado pela Casa Civil da Presidência da República;
e

V - pelo diretor-presidente da PETRO-SAL.

Parágrafo único.  O funcionamento e as atribuições do Conselho de
Administração, bem como o prazo de gestão de seus membros, serão definidos no estatuto.

Art. 11.  Os membros da Diretoria Executiva serão nomeados pelo Presidente
da República, por indicação do Ministério de Minas e Energia.

§ 1o  Os membros da Diretoria Executiva deverão ter reputação ilibada e
comprovada experiência em assuntos compatíveis com o cargo.

§ 2o  O funcionamento e as atribuições da Diretoria Executiva, bem como o
número de diretores e o respectivo prazo de gestão, serão definidos no estatuto.

Art. 12.  A PETRO-SAL terá um Conselho Fiscal, cujos membros serão eleitos
pela Assembléia Geral, constituído por:

I - dois conselheiros titulares, e respectivos suplentes, indicados pelo Ministério
de Minas e Energia; e

II - um conselheiro titular, e respectivo suplente, indicado pelo Ministério da
Fazenda.
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Parágrafo único.  O funcionamento e as atribuições do Conselho Fiscal serão
definidos no estatuto.

Art. 13.  O regime de pessoal da PETRO-SAL será o da Consolidação das Leis
do Trabalho, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas
ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pela Diretoria Executiva.

Parágrafo único.  Nos concursos referidos no caput, a PETRO-SAL poderá
exigir, como critério de seleção, títulos acadêmicos e experiência profissional mínima não
superior a dez anos na área na qual o candidato pretende desempenhar suas atividades.

Art. 14.  Fica a PETRO-SAL, para fins de implantação, equiparada às pessoas
jurídicas referidas no art. 1o da Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, para contratar pessoal
técnico e administrativo por tempo determinado.

§ 1o  Considera-se como necessidade temporária de excepcional interesse
público, para os efeitos da Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, a contratação de pessoal
técnico e administrativo por tempo determinado, imprescindível ao funcionamento inicial da
PETRO-SAL.

§ 2o  As contratações a que se refere o § 1o observarão o disposto no caput do
art. 3o, no art. 6o, no inciso II do art. 7o e nos arts. 9o e 12 da Lei no 8.745, de 1993, e não
poderão exceder o prazo de quarenta e oito meses, a contar da data da instalação da PETRO-
SAL.

§ 3o  Nas contratações de que trata o caput, a PETRO-SAL poderá exigir,
como critério de seleção, títulos acadêmicos e experiência profissional mínima não superior a
dez anos na área na qual o candidato pretende desempenhar suas atividades.

Art. 15.  Sem prejuízo do disposto no art. 14 e observados os requisitos e as
condições previstos na legislação trabalhista, a PETRO-SAL poderá efetuar contratação de
pessoal por tempo determinado, cujos instrumentos terão a duração máxima de dois anos,
mediante processo seletivo simplificado.

§ 1o  A contratação por tempo determinado somente será admitida nos casos:

I - de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do
prazo; e

II - de atividades empresariais de caráter transitório.

§ 2o  O contrato de trabalho por prazo determinado poderá ser prorrogado
apenas uma vez e desde que a soma dos dois períodos não ultrapasse dois anos.

§ 3o  O processo seletivo referido no caput deverá ser estabelecido no
regimento interno da PETRO-SAL, conterá critérios objetivos e estará sujeito, em qualquer
caso, a ampla divulgação.

§ 4o  O pessoal contratado nos termos deste artigo não poderá:
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I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo
contrato;

II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição,
para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança; e

III - ser novamente contratado pela PETRO-SAL, com fundamento neste
artigo, antes de decorridos seis meses do encerramento de seu contrato anterior.

§ 5o  A inobservância do disposto neste artigo importará na resolução do
contrato, nos casos dos incisos I e II do § 4o, ou na sua nulidade nos demais casos, sem
prejuízo da responsabilidade dos administradores.

Art. 16.  Fica a PETRO-SAL autorizada a patrocinar entidade fechada de
previdência complementar, nos termos da legislação vigente.

Parágrafo único.  O patrocínio de que trata o caput poderá ser feito mediante
adesão a entidade fechada de previdência privada já existente.

Art. 17.  A PETRO-SAL sujeitar-se-á à supervisão do Ministério de Minas e
Energia e à fiscalização da Controladoria-Geral da União e do Tribunal de Contas da União.

Art. 18.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília,
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N.º 5.940, DE 2009

(Do Poder Executivo)

MENSAGEM Nº 715/09 (URGÊNCIA – ART. 64, § 1º CF)
AVISO Nº 654/09– C. CIVIL

Cria o Fundo Social - FS, e dá outras providências.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-5417/2009.
POR OPORTUNO, DETERMINO QUE AS COMISSÕES DE MINAS E
ENERGIA (CME); E DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO
PÚBLICO (CTASP) TAMBÉM SE PRONUNCIEM QUANTO AO MÉRITO
DAS PROPOSIÇÕES. EM CONSEQÜÊNCIA, DETERMINO, NOS
TERMOS DO ART. 34, II, DO REGIMENTO, A CRIAÇÃO DE
COMISSÃO ESPECIAL, PARA APRECIAR A MATÉRIA, COMPOSTA
PELAS: CTASP; CDEIC; CME; CFT (MÉRITO e ART. 54) E CCJC (ART.
54).

APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário

PUBLICAÇÃO INICIAL

Art. 137, caput - RICD
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O CONGRESSO NACIONAL decreta:

CAPÍTULO I
DO FUNDO SOCIAL - FS

Art. 1o  Fica criado o Fundo Social - FS, de natureza contábil e financeira, vinculado à
Presidência da República, com a finalidade de constituir fonte regular de recursos para a realização de
projetos e programas nas áreas de combate à pobreza e de desenvolvimento da educação, da cultura, da
ciência e tecnologia e da sustentabilidade ambiental.

Parágrafo único.  Os projetos e programas de que trata o caput observarão o Plano Plurianual, a
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e as respectivas dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual -
 LOA.

Art. 2o  O FS tem por objetivos:

I - constituir poupança pública de longo prazo com base nas receitas auferidas
pela União;

II - oferecer fonte regular de recursos para o desenvolvimento social, na forma
de projetos e programas nas áreas de combate à pobreza e de desenvolvimento da educação,
da cultura, da ciência e tecnologia e da sustentabilidade ambiental; e

III - mitigar as flutuações de renda e de preços na economia nacional,
decorrentes das variações na renda gerada pelas atividades de produção e exploração de
petróleo e de outros recursos não renováveis.

Parágrafo único.  É vedado ao FS, direta ou indiretamente, conceder garantias.

CAPÍTULO II
DOS RECURSOS DO FS

Art. 3o  Constituem recursos do FS:

I - a parcela do valor do bônus de assinatura que lhe for destinada pelos
contratos de partilha de produção;

II - a parcela dos royalties que cabe à União, deduzidas aquelas destinadas aos
seus órgãos específicos, conforme estabelecido nos contratos de partilha de produção;

III - a receita advinda da comercialização de petróleo, de gás natural e de
outros hidrocarbonetos fluidos da União, conforme definido em lei;

IV - os resultados de aplicações financeiras sobre suas disponibilidades; e

V - outros recursos que lhe sejam destinados em lei.

CAPÍTULO III
DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO FS
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Art. 4o  A política de investimento do FS tem por objetivo buscar a
rentabilidade, a segurança e a liquidez de suas aplicações, e assegurar sua sustentabilidade
financeira para o cumprimento das finalidades definidas no art. 1o.

Art. 5o  A política de investimentos do FS será realizada pelo Comitê de Gestão
Financeira do Fundo Social - CGFFS.

§ 1o  O CGFFS terá sua composição e funcionamento estabelecidos em ato do
Poder Executivo.

§ 2o  Aos membros do CGFFS não cabe qualquer tipo de remuneração pelo
desempenho de suas funções.

§ 3o  As despesas relativas à operacionalização do CGFFS serão custeadas pelo
FS.

Art. 6o  Cabe ao CGFFS definir:

I - o montante a ser, anualmente, resgatado do FS, assegurada sua sustentabilidade
financeira;

II - a rentabilidade mínima esperada;

III - o tipo e o nível de risco que poderão ser assumidos na realização dos
investimentos;

IV - os percentuais, mínimo e máximo, de recursos a serem investidos no País;

V - os percentuais, mínimo e máximo, de recursos a serem investidos no
exterior;

VI - os percentuais, mínimo e máximo, de recursos a serem investidos por setor
ou atividade econômica; e

VII - a capitalização mínima a ser atingida antes de qualquer transferência para
as finalidades e os objetivos definidos nesta Lei.

Art. 7o  O FS, a critério do CGFFS, poderá, diretamente pelo Ministério da
Fazenda, adquirir ativos no Brasil ou no exterior, respeitados os limites definidos no art. 6o.

Art. 8o  A União, a critério do CGFFS, poderá contratar instituições financeiras
federais para atuarem como agentes operadores do FS, as quais farão jus a remuneração pelos
serviços prestados.

Art. 9o  A União, com recursos do FS, poderá participar, como cotista única, de
fundo de investimento específico.
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Parágrafo único.  O fundo de investimento específico de que trata este artigo
deve ser constituído por instituição financeira federal, observadas as normas a que se refere o
inciso XXII do art. 4o da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964.

Art. 10.  O fundo de investimento de que trata o art. 9o deverá ter natureza privada, patrimônio
próprio separado do patrimônio do cotista e do administrador, sujeitando-se a direitos e obrigações próprias.

§ 1o  A integralização das cotas do fundo de investimento será autorizada em
ato do poder executivo, ouvido o CGFFS.

§ 2o  O fundo de investimento terá por finalidade promover a aplicação em
ativos no Brasil e no exterior.

§ 3o  O fundo de investimento responderá por suas obrigações com os bens e
direitos integrantes de seu patrimônio, ficando o cotista obrigado somente pela integralização
das cotas que subscrever.

§ 4o  A dissolução do fundo de investimento dar-se-á na forma de seu estatuto e
seus recursos retornarão ao FS.

§ 5o  Sobre as operações de crédito, câmbio e seguro e sobre rendimentos e lucros do fundo de
investimento não incidirá nenhum imposto ou contribuição social de competência da União.

§ 6o  O fundo de investimento deverá elaborar os demonstrativos contábeis de
acordo com a legislação em vigor e conforme o estabelecido no seu estatuto.

Art. 11.  O estatuto do fundo de investimento definirá, inclusive, as políticas de
aplicação, critérios e níveis de rentabilidade e de risco, questões operacionais da gestão
administrativa e financeira e regras de supervisão prudencial de investimentos.

CAPÍTULO IV
DA GESTÃO DO FS

Art. 12.  Fica criado o Conselho Deliberativo do Fundo Social - CDFS, com a
atribuição de deliberar sobre a prioridade e a destinação dos recursos resgatados do FS para as
finalidades estabelecidas no art. 1o.

§ 1o  O CDFS contará com a participação de representantes da sociedade civil e da
administração publica federal e terá sua composição, competência e funcionamento estabelecidos em ato do
Poder Executivo.

§ 2o  Aos membros do CDFS não cabe qualquer tipo de remuneração pelo
desempenho de suas funções.

Art. 13.  As demonstrações contábeis e os resultados das aplicações do FS
serão elaborados e apurados semestralmente, nos termos previstos pelo órgão central de
contabilidade de que trata o inciso I do art. 17 da Lei no 10.180, de 6 de fevereiro de 2001.

Parágrafo único.  Decreto do Poder Executivo definirá as regras de supervisão
do FS, sem prejuízo da fiscalização dos entes competentes.
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Art. 14.  O Ministério da Fazenda encaminhará trimestralmente ao Congresso
Nacional relatório de desempenho do FS, conforme disposto em regulamento do fundo.

Art. 15.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília,
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

(*) PROJETO DE LEI N.º 5.941, DE 2009

(Do Poder Executivo)

MENSAGEM Nº 716/2009 (URGÊNCIA – ART. 64, § 1º CF)
AVISO Nº 655 – C. CIVIL

Autoriza a União a ceder onerosamente à Petróleo Brasileiro S.A. -
PETROBRAS o exercício das atividades de pesquisa e lavra de petróleo,
de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos de que trata o inciso I
do art. 177 da Constituição, e dá outras providências.

DESPACHO:
CONSTITUA-SE COMISSÃO ESPECIAL, CONFORME DETERMINA O
ART. 34, II, DO RICD, TENDO EM VISTA A COMPETÊNCIA DAS
SEGUINTES COMISSÕES: CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
CIDADANIA (ART. 54 RICD); DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO; FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E
ART. 54, RICD); MINAS E ENERGIA E TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

APRECIAÇÃO:
Proposição sujeita à apreciação do Plenário

(*) Republicado para inclusão da legislação citada (03/09/2009)
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O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1o  Fica a União autorizada a ceder onerosamente à Petróleo Brasileiro
S.A. - PETROBRAS, dispensada a licitação, o exercício das atividades de pesquisa e lavra de
petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos de que trata o inciso I do art. 177
da Constituição, em áreas não concedidas localizadas no pré-sal.

§ 1o  A cessão de que trata o caput será limitada ao volume máximo de cinco
bilhões de barris equivalentes de petróleo.

§ 2o  O pagamento devido pela PETROBRAS pela cessão de que trata o caput
poderá ser efetivado em títulos da dívida pública mobiliária federal, precificados a valor de
mercado.

§ 3o  As condições para pagamento em títulos da dívida pública mobiliária
federal serão fixadas em ato do Ministro de Estado da Fazenda.

§ 4o  A cessão de que trata o caput é intransferível.

Art. 2o  O instrumento contratual que formalizará a cessão de que trata o art. 1o

deverá conter, entre outras, as seguintes cláusulas:
I - a identificação e a delimitação geográfica das respectivas áreas;
II - os respectivos volumes de barris equivalentes de petróleo, observado o

limite de que trata o § 1o do art. 1o;
III - a proporção mínima entre o valor dos bens produzidos e dos serviços

prestados no País para execução das atividades de pesquisa e lavra referidas no caput do art.
1o e o valor total dos bens utilizados e dos serviços prestados para essa finalidade;

IV - o valor e as condições do pagamento de que trata o § 2o do art. 1o; e
V - as condições para sua revisão, considerando-se, entre outras, os preços de

mercado e a especificação do produto da lavra.

Art. 3o  Os volumes de barris equivalentes de petróleo de que trata o § 1o do art.
1o, bem como os seus respectivos valores econômicos, serão determinados a partir de laudos
técnicos elaborados por entidades certificadoras, observadas as melhores práticas da indústria
do petróleo.

Parágrafo único.  Caberá à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis - ANP obter o laudo técnico de avaliação das áreas que subsidiará a União
nas negociações com a PETROBRAS sobre os valores e volumes referidos no caput.
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Art. 4o  O exercício das atividades de pesquisa e lavra de petróleo, gás natural e
outros hidrocarbonetos fluidos de que trata esta Lei será realizado pela PETROBRAS, por sua
exclusiva conta e risco.

Parágrafo único.  A PETROBRAS terá a titularidade dos volumes de petróleo e
gás natural de que trata o § 1o do art. 1o.

Art. 5o  Serão devidos royalties sobre o produto da lavra de que trata esta Lei,
nos termos da Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997.

Parágrafo único.  Os royalties serão pagos pela PETROBRAS e distribuídos
nos termos da Lei no 9.478, de 1997.

Art. 6o  Aplicam-se às atividades de pesquisa e lavra de que trata esta Lei os
regimes aduaneiros especiais e os incentivos fiscais aplicáveis à indústria do petróleo no
Brasil.

Art. 7o  Caberá à ANP regular e fiscalizar as atividades a serem realizadas pela
PETROBRAS com base nesta Lei, aplicando-se, no que couber, o disposto na Lei no 9.478, de
1997.

Parágrafo único.  A regulação e a fiscalização de que trata o caput abrangerá
ainda os termos dos acordos de individualização da produção a serem assinados entre a
PETROBRAS e os concessionários de blocos localizados na área do pré-sal.

Art. 8o  A autorização de que trata o art. 1o é válida pelo prazo de doze meses,
contado da data de publicação desta Lei.

Art. 9o  Fica a União autorizada a subscrever ações do capital social da
PETROBRAS e a integralizá-las com títulos da dívida pública mobiliária federal.

Parágrafo único.  Fica a União autorizada, a critério do Ministro de Estado da
Fazenda, a emitir os títulos de que trata o caput, precificados a valor de mercado e sob a
forma de colocação direta.

Art. 10.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília,
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