
RESUMO

Este texto é parte de um estudo sobre o exercício da competência normativa da União
na regulação da compensação financeira dos estados pela exploração de hidrocarbone-
tos no qual se busca demonstrar que este ente federativo, ultrapassando determinação
constitucional, invadiu a competência de estados e municípios, regulando matérias que
não estão incluídas no âmbito de seu poder normatizador.
Efetivamente, com a constitucionalização da participação financeira de órgãos federais
e de estados e municípios na exploração de jazidas de hidrocarbonetos fluidos existen-
tes nos respectivos territórios ou por ela afetados, coube à União regular a forma de par-
ticipação de cada ente tributante.
A partir da inserção da matéria na Carta Magna, à União competia jungir-se aos estrei-
tos limites da autorização constitucional, o que não aconteceu, resultando em deman-
das judiciais em permanente conflito federativo. 
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INTRODUÇÃO

Este texto monográfico derivado de exigência de curso de pós-gradua-
ção, aborda tema que guarda pertinência com a missão da Secretaria da
Fazenda do Estado da Bahia — objeto único do atual exercício profissio-
nal do monografista.

Outra razão para a escolha do tema é que é contemporâneo, por guar-
dar estreita vinculação com a tributação do consumo no Brasil por impos-
tos sobre valor agregado, especialmente o ICMS, ainda de competência
estadual, e o IPI, de competência federal, impostos instituídos e cobrados
há cerca de 40 anos no Brasil e que representam grande parte da tribu-
tação indireta. Esta vinculação se revela por incidir sobre a mesma base
de cálculo dos impostos na primeira operação: valor da produção. Ao
analisar a relação entre as receitas decorrentes da compensação financei-
ra e outras receitas públicas nos exercícios fiscais de 2000 e 2001 Soares
Junior (2002) diz em relação ao ICMS:

Observa-se no comportamento das curvas um certa tendência à simi-
laridade de comportamento ao longo dos dois anos em questão, com
a curva do ICMS apresentando oscilações mais drásticas e constantes
enquanto que os royalties mostram uma tendência mais linear, uma le-
ve inclinação positiva também pode ser observada em ambas as curvas
comprovando a tendência de crescimento de ambas as receitas, con-
clui-se que ambas as fontes de receita estadual possuem comporta-
mentos similares em função de suas bases de incidência com pequenas
distorções que não chegam a comprometer o resultado da análise.

O estudo versa sobre o exercício da competência legislativa da União so-
bre segmento específico de uma das bases de receita mais importantes
para os estados e municípios brasileiros envolvidos na produção, refino,
transporte e distribuição de petróleo e gás natural.
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Como núcleo do tema, o estudo abordará os limites de competência fede-
ral para a regulação da participação financeira de estados e municípios bra-
sileiros nos resultados da exploração petrolífera e de gás natural, preten-
dendo demonstrar a extrapolação de competência que caracteriza excesso
ou desvio de poder diante de comando constitucional expresso, com pre-
juízo para a repartição de competência entre os níveis de governo.

A escolha do tema guarda relação com a experiência profissional do mo-
nografista e com o fato de que o Brasil vive, há mais de uma década, sem
sucesso, em busca de um novo modelo de tributação que sirva ao propó-
sito de carrear recursos para o Tesouro de cada um dos entes políticos
com base territorial, propiciando o cumprimento das disposições do art.
3o da Constituição Federal, sem afetar a neutralidade da imposição tribu-
taria, cânone da moderna doutrina tributaria. É pretensão do monogra-
fista que este texto monográfico seja o início de futura dissertação sobre
a natureza jurídica dos royalties do petróleo e possibilidade de seu reco-
nhecimento como espécie de tributo compartilhado.

Por fim, trata-se de um tema muito pouco estudado pelos operadores do
Direito no Brasil, em que pese a sua importância para os tesouros esta-
duais e municipais onde ocorram atividades ligadas à exploração e ao
transporte de petróleo e gás natural, especialmente no momento em que
o país busca a auto suficiência na produção de óleo cru.

Do ponto de vista da importância para as finanças públicas, Oliveira
(2003) informa:

Em 1997, as participações governamentais resumiam-se aos royalties
de 5% sobre a produção de petróleo e gás. Com a nova Lei do Petró-
leo, as participações compõem-se de quatro parcelas diferentes (ANP,
2003) e também beneficiam proprietários privados:
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Inicialmente, encontram-se os royalties aumentados para 10% sobre
a produção de petróleo e gás, que corresponderam à quantia de R$
3,18 bilhões em 2002, passados a estados, municípios e União.

Em segundo, temos o bônus de assinatura relativo ao recolhimento do
primeiro processo de licitação, no valor de aproximadamente R$ 322
milhões, em 1999. Em 2001, o valor total arrecadado com o bônus de
assinatura na Terceira Rodada de Licitações foi de R$ 594,9 milhões.

Em terceiro, o aluguel anual das áreas de concessão propiciou uma re-
ceita de R$ 124,7 milhões em 2001, para pagamento pela ocupação
ou retenção de 393 áreas. Além das participações governamentais, a
Lei do Petróleo criou o pagamento pelos concessionários de uma par-
ticipação aos proprietários das terras onde se realize a produção. Em
2001, este pagamento somou R$ 28,6 milhões repassados a 859 pro-
prietários cadastrados de seis estados, correspondendo a um valor mé-
dio anual de R$ 33,3 mil por proprietário.

A quarta parcela, denominada de participação especial, é cobrada so-
bre campos com altos volumes de produção e de alta rentabilidade.
Devido à inclusão, em sua metodologia de cálculo, de um período de
carência, encerrado em janeiro de 2000, não houve arrecadação em
1999. Seu valor chegou a R$ 1,7 bilhão no ano 2001, volume 65,8%
superior ao arrecadado em 2000. Este valor foi distribuído conforme
a Lei do Petróleo, cabendo 40% aos estados produtores ou confron-
tantes, 10% aos municípios produtores ou confrontantes, 40% ao Mi-
nistério de Minas e Energia (MME) e 10% ao Ministério do Meio Am-
biente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal (MMA).

[...]

Aos estados produtores, cabe uma crescente parcela desses tributos.
Para se ter uma idéia, as previsões indicam que o estado do Rio de Ja-
neiro ampliou a sua receita nas participações governamentais, de R$
82 milhões, em 1997, para R$ 540 milhões, em 2000.

Muitos outros municípios estão se beneficiando com essa política dis-
tributiva da nova arrecadação. São cerca de 700 municípios beneficia-
dos. Por exemplo, o município de Campos dos Goytacazes (RJ) rece-
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beu R$ 3,9 milhões/ano de royalties em 1997, enquanto em 1999 es-
se valor subiu para aproximadamente R$ 50 milhões/ano. Assim, con-
siderando que o orçamento desse município (excluindo os royalties),
em 1999, foi da ordem de R$ 120 milhões, isto representa um adicio-
nal de 42% ao seu orçamento original. Além disso, há a vantagem de,
para arrecadar esse valor adicional, o custo administrativo ser nulo e
não haver impacto sobre a carga tributária local.

No Nordeste, na região em torno de Mossoró (RN), a injeção de recur-
sos na economia local também é significativa. Este município recebeu
mais de R$ 10 milhões em royalties em 2002.

O estado da Bahia, embora muitos poços de petróleo em terra já estejam
maduros, o que implica em produção em fase de esgotamento, e outros
ainda estão em fase exploratória, participa anualmente em algumas cen-
tenas de milhões de reais nos resultados da exploração de petróleo. Se-
gundo os estudos de Oliveira (2003), em 2002, foram coletados R$ 3,18
bilhões em royalties para diversas organizações do governo, dois quais fo-
ram distribuídos 32,1 % aos estados produtores ou confrontantes,
33,6% aos municípios produtores ou confrontantes, 12,3% ao Ministé-
rio da Ciência e Tecnologia (MCT), 14,7% ao Comando da Marinha e
7,3% ao Fundo Especial dos estados e municípios.
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1997 1998 1999 2000 2001 

RECEITAS
CORRENTES 6.868.284 7.189.889 6.925.069 6.983.059 7.189.474 

ROYALTIES 14.227 20.140 46.653 71.271 78.688

PARTICIPAÇÃO
PERCENTUAL 0,2071 0,2801 0,6737 1,0206 1,0945 

Tabela 1 — Participação Relativa dos Royalties na Receita Corrente do Estado 
1997-2001, valores corrigidos IGP-DI; Base 12/2001; em R$ 1.000
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A participação percentual da Bahia na distribuição dos royalties entre
1997/2000 foi correspondente a 4,3% do total. Em 2001, o estado da
Bahia e seus municípios receberam mais de R$ 110 milhões. Em 2002, es-
te valor foi superior a R$ 131 milhões, sendo R$ 77,7 milhões para o es-
tado e 54,2 milhões para os municípios baianos. E vem crescendo, como
demonstrado por Soares Junior (2002):

DELIMITAÇÃO DO TEMA 

O que se pretende demonstrar neste texto monográfico é que a União,
extrapolando a competência legislativa que lhe foi cometida, não só re-
gulou a participação financeira dos estados e municípios na exploração
petrolífera, como estabeleceu regramento de aplicação e de controle dos
recursos, tarefa que não lhe compete regular em relação aos estados e
municípios. 

Esta delimitação do tema envolve pressuposto, sem o qual seria impossí-
vel desenvolver idéias concatenadas e estruturadas na direção desejada:
o de que o exercício pela União de sua competência legislativa em rela-
ção à matéria objeto do estudo se caracteriza pelo excesso de poder no
exercício dessa competência, pela equivocada extensão da regulação de
matéria de sua competência sobre matérias de competência exclusiva dos
estados e municípios. 

Efetivamente, a Constituição Federal Brasileira remete à lei*, a regula-
ção da forma de participação financeira dos estados e municípios envol-
vidos com a circulação física do petróleo, xisto betuminoso e gás natural
sobre a respectiva exploração ou sobre os resultados desta exploração. A
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autorização constitucional se limita a assegurar “nos termos da lei, [...]
participação no resultado da exploração [...] ou compensação financeira
por essa exploração.” Não mais que isso.

Registro aqui a transcrição feita pelo Dr. Carrazza (1999, p. 267) em con-
sulta sobre matéria tributária prestada à Associação Nacional de Jornais
(ANJ), à Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT) 
e à Associação Nacional de Editores de Revistas (ANER):

... o legislador de cada pessoa política (União, estados, municípios ou
Distrito Federal), ao tributar, isto é, ao criar ‘in abstracto’ tributos, vê-
se a braços com o seguinte dilema: ou praticamente reproduz o que
consta da Constituição — e, ao fazê-lo, apenas a recria, num grau de
concentração maior, o que nela já se encontra previsto — ou, na ân-
sia de ser original, acaba ultrapassando as barreiras que ela lhe levan-
tou e resvala para o campo da inconstitucionalidade.

METODOLOGIA

A escolha desta temática obriga a análise, ainda que superficial, do fenô-
meno da formação das jazidas de petróleo, de gás natural, o modo de ex-
ploração, o modo de transformação e de transporte dos produtos e seus
derivados.

Embora o assunto esteja em efervescência, sem pacificação, nota-se a au-
sência de textos publicados sobre a matéria, o que dificulta a análise.
Mesmo na rede mundial de computadores (internet), pouquíssimo mate-
rial de consulta está disponibilizado. Por isso a metodologia neste traba-
lho está concentrada na análise da legislação posta, nos textos disponibi-
lizados pela Agência Nacional do Petróleo na internet e, finalmente, na
obra “Royalties do petróleo à luz do direito positivo”, em cuja 2ª 
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e última edição o especialista e autor de obras sobre a matéria, Sérgio 
Honorato dos Santos, buscou atualizar a parte doutrinária da questão e
a jurisprudência do Tribunal de Contas da União sobre a utilização desses
recursos pelos beneficiários.

A razão de estabelecer foco no livro acima citado resulta de que não exis-
tem outras obras publicadas sobre o assunto. Aliás, é o próprio autor
quem revela: “É muito provável que o tema jamais tenha sido tratado de
forma doutrinária, até mesmo porque não temos notícia de que já tenha,
no campo literário pátrio, alguém se dedicado a estudar os royalties do
petróleo.” (Santos, 2002)

Quanto ao foco sobre a legislação, não poderia deixar de fazê-lo posto
que este estudo trata exatamente da extrapolação de competência da
União na elaboração de textos legais sobre os chamados royalties do pe-
tróleo. No ensinamento do professor Boaventura:

... Uma dissertação levará em consideração sobretudo as coleções de
leis, em sentido amplo, compreendendo legislação. Para um país, co-
mo o Brasil, perfilado na tradição romanística e germânica do direito
escrito, a legislação é a fonte principal do direito; logo, ocupará um lu-
gar destacado no processo investigativo. [...] Além da legislação, a ju-
risprudência pelo exame dos casos idênticos cria opinião comum como
parâmetro de observação. [...] Uma monografia de graduação, disser-
tação de mestrado e tese de doutorado não poderá deixar de utilizar
em intensidade maior ou menor essas e outras fontes de pesquisa.
[...]
O Direito, portanto, manifesta-se na documentação legal, jurispruden-
cial, nos usos e costumes jurídicos, nos princípios gerais de direito.

Por isso a análise prossegue com o exame da legislação posta pertinente
à matéria objeto do estudo, para demonstrar sua evolução histórica, tra-
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duzida em normas de conteúdo constitucional e infraconstitucional, diri-
gidas a regular a competência impositiva dos entes políticos afetados e
em que essa mesma legislação traduz o excesso de poder da União na re-
gulação da forma de participação dos estados e municípios nos resulta-
dos da exploração de hidrocarbonetos fluidos.

Também o exame de decisões em demandas administrativas e ou judiciais
pertinentes aos assuntos tratados neste texto monográfico, bem como
das razões de impugnação ou defesa ou das aduções em peças recursais
trazidas pelos representantes de estados e de municípios perante o Tribu-
nal de Contas da União ou perante órgãos jurisdicionais da Justiça, bem
como nas razões de suporte em ações intentadas diretamente perante o
Supremo tribunal Federal, para nos levar à compreensão das razões das
partes — União e estados ou União e municípios.

NATUREZA E ORIGEM DO PETRÓLEO

Conforme explica Shalders Neto, o petróleo é uma substância viscosa,
mais leve que a água, composta por grandes quantidades de carbono e
hidrogênio (hidrocarboneto) e quantidades bem menores de oxigênio, ni-
trogênio e enxofre.

A natureza complexa do petróleo é resultado de mais de 1200 combina-
ções diferentes de hidrocarbonetos, podendo se apresentar no estado só-
lido (asfalto), líquido (óleo cru) ou gasoso (gás natural). 

O petróleo é formado pelo processo decomposição de matéria orgânica,
restos vegetais, algas, alguns tipos de plâncton e restos de animais mari-
nhos — ocorrido durante centenas de milhões de anos da história geoló-
gica da Terra.
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Embora semelhante ao carvão quanto à composição (hidrocarboneto) o
petróleo possui certas características especiais: por ser fluido pode migrar
para a além de sua fonte geradora e acumular-se em estruturas sedimen-
tares. O petróleo ocorre normalmente em rochas sedimentares deposita-
das sob condições marinhas.

As primeiras plantas apareceram há 400 milhões de anos e o primeiro gran-
de desenvolvimento dessa flora deu origem aos depósitos de carvão do pe-
ríodo carbonífero. O maior produtor de matéria orgânica foi o fitoplâncton,
que ao morrer se depositou no fundo dos oceanos, tornando-se parte dos
sedimentos e formando os folhetos ricos em matéria orgânica.

Ao longo da história houve dois momentos de produção máxima de fito-
plâncton que coincidiram com a elevação do nível dos mares, inundando
grandes depressões territoriais em que o fitoplâncton se desenvolveu
associado a nutrientes marinhos. Ao morrer em ambiente anaeróbio o fi-
toplâncton formou leitos ricos em matéria orgânica, que por isso são de-
nominados rochas-fonte e contêm cerca de 90% da matéria orgânica
presente nos sedimentos. 

O maior volume de rochas-fonte são do período Jurássico-Cretáceo, pe-
ríodos responsáveis por mais de 70% dos recursos mundiais de petróleo.
As diversas etapas de maturação da matéria orgânica a converteu no óleo
cru e no gás natural hoje disponível no mundo. 
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PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS ESTADOS 
NA EXPLORAÇÃO PETROLÍFERA

Natureza jurídica da participação dos estados nos resultados 
da exploração de petróleo, gás natural e de outros recursos

O presente estudo parte do pressuposto de que a União incorreu em ex-
cesso de poder ao regular matéria de sua competência. Daí resulta impe-
rioso para o desenvolvimento do tema a análise, ainda que superficial,
dos atos normativos legais e infralegais praticados pela União, por meio
dos poderes Legislativo e Executivo que a constituem. Por primeiro são
analisadas as disposições constitucionais e em seguida os atos normati-
vos infraconstitucionais.

Convém esclarecer, preliminarmente, o que significa o vocábulo 
“royalties”, dado que será usado com freqüência neste estudo: a defini-
ção dicionarizada de royalty é a “Importância cobrada pelo proprietário
de uma patente de produto, processo de produção, marca etc., ou pelo
autor de uma obra, para permitir seu uso ou comercialização.” (Ferreira,
1999). Mas pode ser definido também como o pagamento ao titular de
um direito, pelo uso deste direito: 

Os royalties constituem uma das formas mais antigas de pagamento
de direitos. A palavra royalty tem sua origem no inglês royal, que sig-
nifica “da realeza” ou “relativo ao rei”. Originalmente, royal era o di-
reito que os reis tinham de receber pagamento pela extração de mi-
nerais feita em suas terras. No Brasil, os royalties são aplicados quando
o assunto é recursos energéticos, como o petróleo e o gás natural, sen-
do uma compensação financeira que as empresas exploradoras e pro-
dutoras desses bens não-renováveis devem ao Estado e cujo paga-
mento é feito mensalmente. (Nani, 2002)
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Santos (2002) busca no The Living Webster Encyclopedia Dictionary of
the English Language a acepção, em língua inglesa, para o vocábulo ro-
yalty que deve ser entendido como “compensação ou prestações pagas
ao titular de um direito, pelo uso deste”. E, revela mais, no plural, “direi-
tos autorais, direitos de exploração de patentes”, segundo o Webster’s
English Portuguese Dictionary.

Ora, estados e municípios não detêm patente nem direitos autorais. As-
sim a participação financeira a que fazem jus nada tem de indenizatória
ou de compensatória. São discriminação constitucional de rendas por de-
liberação do Poder Constituinte. Se fossem indenização ou compensa-
ção, seria necessário definir-se o que compensar e quanto compensar. Em
se tratando de campos férteis seria necessário determinar-se a vocação
agrícola ou pecuária das áreas ocupadas para determinar o valor do da-
no indenizável ou compensável. Assim, a única possibilidade de compen-
sação ou indenização aos estados e municípios seria pelos danos ambien-
tais locais que são esporádicos e eventuais. Por outra vertente, se
pensarmos em danos ambientais pelo uso dos derivados de petróleo, a
indenização teria que ser universalizada, pois São Paulo, conquanto não
produza petróleo é o estado que mais sofre os efeitos da poluição provo-
cada pelo uso dos seus derivados: gasolina, diesel, óleo bpf etc. 

Segundo Oliveira (2003), a razão para a compensação resulta da ocupa-
ção territorial. Diz ele: “A base para os royalties e a compensação finan-
ceira reside no fato de que o aproveitamento do recurso natural culmina
com a ocupação de fração do espaço territorial, que impede o Estado de
destiná-la a outras finalidades.”

No entanto, no mesmo texto Oliveira (2003) revela que a compensação
resulta da disputa pelos estados sobre a discriminação constitucional de
rendas. Tanto é assim que ele assevera:
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Na fase pré-Constituinte, estados e municípios estavam desconfortá-
veis com a competência exclusiva da União para participar dos resulta-
dos da exploração dos recursos hídricos e minerais em seus territórios.
estados e municípios registravam perdas em tributos e tinham seus ter-
ritórios inundados ou com impactos ambientais e sociais decorrentes
da mineração. Desta forma, pressionaram os constituintes para que
uma distribuição de compensações financeiras fosse aplicada.

Convém, igualmente, ainda em preliminar, esclarecer o significado da ex-
pressão participação, utilizada pelo constituinte.

Participação nos resultados, na linguagem contábil, traduz interesse dire-
to dos sócios no lucro líquido da atividade comercial ou industrial. Aliás, é
obrigatória a publicação nos balanços patrimoniais nos jornais de grande
circulação, da rubrica “Resultados do Exercício” onde se computam to-
das as receitas e todas as despesas que têm como competência o exercí-
cio fiscal a que se referem. No entanto, o constituinte adjetivou a partici-
pação dos estados e municípios como “participação no resultado da
exploração de petróleo ou gás natural,...”. Ou seja, a Constituição Fede-
ral não se referiu explicitamente à participação financeira e sim à partici-
pação nos resultados da exploração. Em outras palavras, a qualquer re-
sultado — físico ou financeiro — da exploração. 

É de se observar que o resultado natural da exploração de hidrocarbone-
tos é óleo cru ou gás natural. Assim a participação dos estados e municí-
pios no resultado da exploração de minerais deveria, em princípio, resul-
tar no recebimento, por parte dos estados e municípios, de parte do
resultado da produção e não de parte dos resultados da comercialização
da produção (comerciais ou financeiros). Inteligentemente, percebendo a
inviabilidade do recebimento do produto em si, cuidou o constituinte de
estabelecer uma alternativa que tornasse viável tal participação. Por isso
previu a possibilidade de que essa participação pudesse ser por outro mo-
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do compensada, fixando, de pronto, esse modo: participação financeira
no valor da produção.

A Constituição Federal não assegura à União, aos estados e municípios,
nem aos proprietários o pagamentos de royalties e sim “participação no re-
sultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos pa-
ra fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no res-
pectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona
econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração.”.
Ora, sendo o resultado da exploração do petróleo e do gás natural óleo cru
e o próprio gás natural, os beneficiários dessa previsão constitucional te-
riam direito a receber parte destes produtos. No entanto, face à evidente
inviabilidade deste recebimento, o texto constitucional traz a alternativa de
os estados receberem compensação financeira pela referida exploração. 

Segundo Cabral ([200-]), “Reiteradas vezes nossos tribunais têm decidi-
do que os royalties não são recursos de natureza tributária, mas indeni-
zatória...” e referencia decisões a respeito.*

Em que pese as decisões dos tribunais acima referenciadas, declarando o
caráter não tributário da participação dos entes políticos na exploração
do petróleo e de recursos hídricos, esta natureza jurídica não está clara-
mente justificada, posto que, se os recursos minerais pertencem exclusi-
vamente à União, apenas ela deveria ser indenizada. A menos que se con-
sidere que esta exploração, ao invés de trazer benefícios às comunidades
vizinhas ou próximas aos locais de exploração e transporte, lhes traga ma-
lefícios. Acresça-se a isto que a destinatária da obrigação de pagar aos
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proprietários, pela ocupação ou retenção de área é a própria União, atra-
vés da Agência Nacional de Petróleo (ANP), e não os estados e municí-
pios. Diferentemente, a participação financeira por potenciais hidrelétri-
cos pode ter caráter indenizatório para os estados e municípios pelos
danos ambientais, mas a geração de energia é fortemente tributada pe-
lo ICMS, o que implica em grande impacto na arrecadação deste impos-
to municipal de que os municípios abocanham 25%, o que mitiga a ne-
cessidade de indenização.

A dicção constitucional “participação nos resultados” nos leva a com-
preender que a participação dos estados na exploração do petróleo e do
gás natural ou gás condensado tem a natureza jurídica de uma obriga-
ção de dar, ex lege, imposta aos concessionários por lei. Essa obrigação,
conquanto esteja regulada em lei federal, é hoje imposta originariamen-
te pela Constituição, sua sede fundamental. Embora as discussões sobre
a matéria possam eventualmente revelar a mens legis, reiteradas vezes os
ministros do Supremo Tribunal Federal nos ensinam que “vale a lei escri-
ta” e não o que o legislador pretendeu escrever. Vale dizer, se a Consti-
tuição não cunhou de indenizatória a participação financeira, não cabe
ao intérprete fazê-lo. 

O que se evidencia nas disposições constitucionais é a decisão do consti-
tuinte de repartir receitas patrimoniais da União com os estados e municí-
pios onde estão situadas riquezas minerais e potenciais hidrelétricos, como
a reconhecer seu direito sobre esse patrimônio, mas sem o explicitar.

Cabe aqui observar que se estas participações tivessem caráter indeniza-
tório, a União teria estado indenizando a si própria, posto que órgãos da
administração federal são beneficiários da referida discriminação de ren-
das patrimoniais da União.
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Poder-se-ia argumentar que não caberia ao legislador ordinário desco-
nhecer a redação constitucional, nominando o pagamento da participa-
ção como royalties, posto que a expressão utilizada no texto constitucio-
nal é “participação nos resultados”, expressão que é usada com
freqüência na contabilidade societária com a compreensão de participa-
ção no lucro líquido. Não se poderia, no entanto, adotar esse entendi-
mento, posto que, se a Constituição assegurasse aos estados a participa-
ção nos lucros, não caberia a alternativa de “compensação financeira”,
pois seria uma imperdoável redundância e, ensina doutrina, a lei não tem
palavras vazias. Aliás, no caso das participações especiais decorrentes da
exploração no mar, a compensação financeira reflete exatamente o cál-
culo de lucros operacionais líquidos resultantes da exploração de petró-
leo e gás. 

Outros tratamentos jurídicos o constituinte poderia ter dado a esta parti-
cipação: poderia defini-la como tributo, pois, sendo na prática uma con-
tribuição pecuniária compulsória em moeda, instituída em lei, que não
constitui sanção de ato ilícito, bastaria que estivesse discriminada na
Constituição Federal, no capítulo do Sistema Tributário Nacional, para ad-
quirir natureza tributária; poderia defini-la como preço. No primeiro caso
seria uma receita pública derivada, no segundo caso, uma receita originá-
ria. De qualquer sorte seria, sempre, uma receita própria e não resultan-
te de repasse de receitas federais. 

Como já visto neste estudo, os bens minerais, enquanto recursos natu-
rais, pertencem à União. Considerando que as atividades de pesquisa, la-
vra, refinação, importação e exportação e transporte marítimo são mo-
nopólio de um mesmo ente político, a União, é de se perguntar por que
o constituinte previu a repartição dos resultados desta exploração com os
estados e municípios. 
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Numa avaliação inicial poder-se-ia deduzir que, embora os recursos mi-
nerais e os rios pertençam à União, a utilização das áreas onde se promo-
ve a exploração impede o exercício de outras atividades exploratórias mais
benéficas, como atividades de produção de alimentos. No entanto, como
é notório, os estados disputam entre si para ter refinarias de petróleo si-
tuadas em seu território e, nesses tempos de energia escassa, estimu-
lam a construção de hidrelétricas, o que pressupõe a formação de gran-
des reservatórios sobre áreas férteis, exatamente porque os benefícios
que traem para suas economias excedem em muito os eventuais prejuí-
zos que poderiam advir da atividade petrolífera. 

Por outra vertente de observação descobrimos na legislação pertinente
que a destinatária da obrigação de pagar pela ocupação ou pela reten-
ção de área é a própria União, através da Agência Nacional de Petróleo
(ANP), e não os estados e municípios. Assim, o que inicialmente poderia
se deduzir como malefícios mitigáveis por compensação financeira, con-
temporaneamente se pode entender como benefícios altamente desejá-
veis que nenhuma compensação exigiriam.

Segundo Cabral ([200-]),

Doutrina e jurisprudência analisadas conjuntamente levam à conclu-
são de que a natureza jurídica dos royalties é a de “compensação fi-
nanceira devida pelos concessionários de exploração e produção de
petróleo ou gás natural” [9], vedada qualquer dedução e sem caráter
tributário, uma vez que a Lei do Petróleo vincula o pagamento dos 
royalties pela produção de petróleo ao contrato de concessão (daí a
natureza contratual e não tributária dos royalties.
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Tipos de participação

As disposições constitucionais não definem o quantum de participação de
cada um dos estados, remetendo para lei federal essa definição, que es-
tá positivada nas Leis 7.990, de 28 de dezembro de 1989 e 9.478, de 6
de agosto de 1997, além do Decreto 2.705, de 3 de agosto de 1998, atos
normativos nos quais foram discriminados os seguintes quatro tipos de
participações governamentais (Brasil, 2001):

• participações devidas à ANP:
— bônus de assinatura — obrigação de pagar, ofertado pela conces-

são, a ser pago na assinatura do contrato (Lei 9.478, art. 45, I);
— obrigação de pagar à ANP pela ocupação ou retenção de área (art.

45, IV).
• participações partilhadas pela União, estados e municípios:
— royalties — compensação financeira pela exploração do petróleo,

no montante de 5 a 10% da produção de petróleo, gás natural ou
condensado, mesmo queimado em flares ou perdido por culpa da
concessionária (Lei 9.478, arts. 45, II e 47; Lei 7.990, art. 27; ); 

— participação especial — compensação financeira pela exploração
de poços de alta rentabilidade (Lei 9.478, art. 45, III; ).

A definição do quantum de participação dos estados e municípios, por Lei
Federal, em matéria de vital importância para os tesouros dos estados be-
neficiários, deixa os estados fragilizados para fazerem exigências em re-
lação a esta questão. Melhor seria que a própria Constituição definisse os
percentuais de participação nos resultados ou da respectiva compensa-
ção financeira.
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NORMATIZACAO CONSTITUCIONAL 

Breve referência sobre a constitucionalização do tema

O art. 146 da Constituição Federal (Brasil, 1946) admitia que a União pu-
desse, com base no interesse público, monopolizar determinada indústria
ou atividade mediante lei especial. Por isso aquele ente político encami-
nhou ao Poder Legislativo o projeto de lei 1.561/51, de que resultou a Lei
Federal 2004 (Brasil, 1953), pela qual foi instituído o monopólio da União
sobre todas as atividades relativas à indústria do Petróleo, definidas as
competências do Conselho Nacional do Petróleo e atribuída à Petrobras
— sociedade de economia mista controlada diretamente pela União Fe-
deral —, a exclusividade na execução dessas atividades.

A Constituição Federal (Brasil, 1967), em seu Art. 162 previu que a pes-
quisa e a lavra de petróleo em território nacional constituíam monopólio
da União “nos termos da lei”. Vale dizer, o monopólio do petróleo, ma-
téria até então regulada por lei, foi constitucionalizada, o que se mante-
ve na Constituição atual. 
Também na Constituição Federal (Brasil, 1967), o Art. 161 assegurava in-
denização ao proprietário do solo no caso de exploração e aproveitamen-
to de jazidas, minas e demais recursos minerais:

Art. 161 — As jazidas, minas e demais recursos minerais e os poten-
ciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo
para o efeito de exploração ou aproveitamento industrial. 
§ 1º — A exploração e o aproveitamento das jazidas, minas e demais
recursos minerais e dos potenciais de energia hidráulica dependem de
autorização ou concessão federal, na forma da lei, dada exclusivamen-
te a brasileiros ou a sociedades organizadas no País. 
§ 2º — É assegurada ao proprietário do solo a, participação nos resul-
tados, da lavra; quanto às jazidas e minas cuja exploração constituir
monopólio da União, a lei regulará a forma da indenização. 
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A Constituição Federal em vigor (Brasil, 1988) assegura aos estados, ao
Distrito Federal e aos municípios participação no resultado da exploração
de petróleo ou gás natural no respectivo território, plataforma continen-
tal, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação finan-
ceira por essa exploração. Diz o texto, “nos termos da lei”. Ou seja, nos
termos da lei, e não fora deles, à União caberia definir a sua participação
e a participação dos estados e municípios nos resultados da exploração
petrolífera. E só a participação e não mais que isso, sob pena de caracte-
rizar-se a extrapolação de competência normativa.

As Emendas Constitucionais 6 e 9 (Brasil, 1995a, 1995b) flexibilizaram o
monopólio, admitindo que a execução das atividades de pesquisa e lavra
de recursos minerais pudessem ser realizadas por empresas constituídas
sob as leis brasileiras, com sede e administração no país, e no caso de pe-
tróleo mediante contrato com a União.

Assim, a constitucionalização da participação dos estados e municípios
nos resultados da exploração dos hidrocarbonetos fluidos surge, expres-
samente, na Constituição Federal de 1988, como já referenciado.

Previsão constitucional de competência da União

Para examinar o que se pretende provar — o excesso de poder — carac-
terizado pela extrapolação de competência normativa, cabe analisar-se,
inicialmente, as disposições constitucionais pertinentes à matéria. 

Segundo Silva (1996, p. 267),
A Constituição reconhece a propriedade pública: (a) ao incluir entre os
bens da União aqueles enumerados no art. 20 e entre os dos estados
os indicados no art. 26; (b) ao autorizar desapropriação, que consiste
na transferência compulsória de bens privados para o domínio públi-
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co, e (c) ao facultar a exploração direta de atividade econômica pelo
Estado (art. 173) e o monopólio (art. 177), que importam apropriação
pública de bens de produção. 
Efetivamente, a Constituição Federal estabelece que são bens da
União, entre outros, os recursos naturais da plataforma continental e
da zona econômica exclusiva e os recursos minerais, inclusive os do
subsolo.

In verbis:

Art. 20. São bens da União:
[...]
V — os recursos naturais da plataforma continental e da zona econô-
mica exclusiva;
[...]
IX — os recursos minerais, inclusive os do subsolo;

Esta disposição genérica, no entanto, não nos conduz diretamente ao ob-
jeto do estudo, embora nos permita iniciar o estudo para conhecimento,
ainda que perfunctório, da matéria sobre a qual a União exerceu sua com-
petência legislativa embora, como se provará ao final, com excesso. O
texto constitucional acima transcrito é impositivo, determinante, impera-
tivo: atribui à União o direito de propriedade sobre os recursos minerais,
estejam eles no continente, na plataforma continental ou na zona exclu-
siva. Dessa disposição se infere, de pronto, que os estados e municípios
não são proprietários dos recursos minerais. Logo, não têm eles direito
natural sobre esses bens. Esta constatação nos leva ao pressuposto lógi-
co da disposição constante do § 1º do art. 20 do texto constitucional, on-
de se atribui aos estados e municípios direitos que não são, obviamente,
originariamente seus.
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Observe-se que os bens que são atribuídos à União no inciso IX do art. 20
são os recursos minerais. A expressão é abrangente, sem limites. Por isso
nela estão compreendidos todos e não apenas alguns dos recursos mine-
rais. Por exemplo, a água dos rios, por ser um recurso mineral, é proprie-
dade da União e não, evidentemente, dos estados ou dos municípios. 

Estando o solo e subsolo marinhos compreendidos na plataforma conti-
nental, o petróleo e o gás natural nela contidos são recursos minerais des-
sa plataforma e, portanto, compreendem-se entre os bens da União, in-
dependentemente da disposição do inciso V do mesmo artigo. Por isso,
devemos entender o disposto no inciso V sob ótica política de afirmação
da soberania nacional sobre a plataforma continental e zona econômica
exclusiva, que no passado foi objeto de questionamento por empresas
pesqueiras (na chamada “guerra da lagosta”), tendo as disputas de en-
tão resultado na afirmação de soberania através da edição da Lei Federal
8.617/93.

Mais adiante, além de atribuir à União os recursos minerais, a Constitui-
ção Federal (Brasil, 1988, grifo nosso) atribuiu à União o monopólio so-
bre a exploração dos hidrocarbonetos, embora autorize a União a fazer
concessões para a exploração da atividade:

Art. 177. Constituem monopólio da União:
I — a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e
outros hidrocarbonetos fluidos;
[...]
§ 1º — A União poderá contratar com empresas estatais ou pri-
vadas a realização das atividades previstas nos incisos I a IV des-
te artigo observadas as condições estabelecidas em lei. (NR)

Deflui da leitura dos textos transcritos que a União é única proprietária dos
bens indicados e a única que pode promover, direta ou indiretamente, sua
pesquisa e a lavra. Se o direito de exploração dessa propriedade não pudes-
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se ser transferido a terceiros, resultaria despiciendo atribuir à União o mo-
nopólio de pesquisa e lavra, posto que o direito de exploração se inseriria
entre os direitos decorrentes da propriedade. A disposição do art. 177 re-
vela, portanto, que a União não detém o direito de desfazer-se da proprie-
dade (jazidas), nem pode desfazer-se do monopólio da exploração embo-
ra, nos termos do parágrafo primeiro, o legislador constitucional tenha
flexibilizado a regra inicial do artigo, admitindo que a União possa cometer
a terceiros, mediante contrato, a respectiva atividade de exploração. 

É interessante que o texto constitucional não admite explicitamente que
a União poderá desfazer-se do produto da exploração do petróleo. E a
autorização constitucional para contratar a realização das atividades de
pesquisa e lavra (art. 177) não explicita a quem pertencerá o produto da
exploração das jazidas. No entanto, no art. 176 diz que as jazidas, em la-
vra ou não, e demais recursos minerais, assim como os potenciais de ener-
gia elétrica pertencem à União, embora garanta ao concessionário a pro-
priedade do produto da lavra, bem como garante ao proprietário do solo
participação nos resultados da lavra:

Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os
potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do
solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à
União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra.
[...]
§ 2º É assegurada participação ao proprietário do solo nos resultados
da lavra, na forma e no valor que dispuser a lei. (Brasil, 1988)

Ora, se o valor econômico de uma jazida está na produção resultante da
lavra, este é o conteúdo econômico da propriedade da jazida. Se o pro-
duto da lavra pertence a quem for cometida a respectiva exploração, 
estará caracterizada a transferência do conteúdo econômico da pro-
priedade. Resta a pergunta: por que o texto constitucional assegura re-
petidamente que as jazidas e outros recursos minerais pertencem à União
se ela própria assegura aos concessionários e aos proprietários de terras?
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Apesar de serem propriedade da União, a Constituição Federal (Brasil,
1988) estabelece o direito de os estados participarem dos resultados da
exploração, entre outros recursos, de petróleo e gás natural, conforme
dispõe no Capítulo II, art. 20, § 1º:

“Art. 20. [...]
§ 1º É assegurada, nos termos da lei, aos estados, ao Distrito Federal
e aos municípios, bem como a órgãos da administração direta da
União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás na-
tural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de
outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continen-
tal, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação fi-
nanceira por essa exploração.

Assim, a Constituição Federal, ao mesmo tempo em que estabelece o di-
reito de os estados, o Distrito Federal e os municípios, bem como a órgãos
da administração direta da União participarem dos resultados da explora-
ção, entre outros recursos, de petróleo e gás natural, outorga competência
à União para definir em que termos se asseguraria esta participação.

NORMATIZAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL IMEDIATA 

Embora as primeiras concessões para exploração de petróleo tenham si-
do outorgadas por D. Pedro II (1858) para a exploração de folhelho betu-
minoso na bacia de Camamu, na Bahia, o pagamento de compensação
financeira aos entes públicos pela exploração do petróleo remonta ape-
nas à criação da Petrobras, pela Lei 2.004 (Brasil, 1953), que criou o mo-
nopólio das atividades econômicas de pesquisa, refinação, importação e
transporte de petróleo e regulou por três décadas essa matéria.
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O desenvolvimento da indústria petrolífera, especialmente a extensão das
áreas de exploração ao mar territorial, inclusive em águas profundas,
mostrou a necessidade de reformulação da legislação, tendo sido edita-
da a Lei 7.453 (Brasil, 1985), determinando que a compensação financei-
ra pela exploração de petróleo se estendesse à produção no mar e fosse
paga aos estados e municípios confrontantes com as áreas de exploração
marítima. Face a dificuldade para aferição das proporções a serem pagas
a cada confrontante, foi editada a Lei 7.525 (Brasil, 1986), dando com-
petência à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
para definição dos conceitos de região geoeconômica e de projeção dos
limites territoriais dos estados e municípios sobre as áreas de produção
no mar territorial. 

Após a promulgação da Constituição Federal, foi editada a Lei Federal
7.990 (Brasil, 1989, para incluir na participação financeira da exploração
dos hidrocarbonetos, os municípios onde se localizassem instalações de
embarque, desembarque e de transporte de petróleo e gás natural. Esta
inclusão implicou em redefinição de alíquotas ate então aplicáveis.

A Lei Federal 9.478, conhecida como Lei do Petróleo, que dispõe sobre a
política energética nacional e sobre as atividades relativas ao monopólio
do petróleo, instituiu o Conselho Nacional de Política Energética e a ANP
e dá outras providências é hoje o texto normativo infraconstitucional mais
importante na regulação da matéria. 

Inspirada no texto constitucional, a citada lei federal explicita: “Art. 3º:
Pertencem à União os depósitos de petróleo, gás natural e outros hidro-
carbonetos fluidos existentes no território nacional, nele compreendidos
a parte terrestre, o mar territorial, a plataforma continental e a zona eco-
nômica exclusiva” (Brasil, 1997)
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A flexibilização do monopólio estatal da exploração do petróleo se reali-
zou por meio da mesma Lei 9.478 (Brasil, 1997), que delimitou o que
constitui o monopólio da União, mas previu que as atividades econômi-
cas correspondentes ao referido monopólio (pesquisa, lavra, refinação,
importação e exportação e transporte marítimo), reguladas e fiscalizadas
pela União, podem ser exercidas, mediante concessão ou autorização,
por empresas constituídas sob as leis brasileiras, com sede e administra-
ção no país.

Na verdade, já em 1976, ao estabelecer regime especial para o aprovei-
tamento das jazidas de substâncias minerais em áreas específicas objeto
de pesquisa ou lavra de petróleo a União, pela Lei 6.340 (Brasil, 1976),
deu outra providência, qual seja, a de assegurar aos estados a preferên-
cia, com o concurso dos seus municípios para a participação nas socieda-
des subsidiárias destinadas a pesquisa, lavra e distribuição das substân-
cias minerais em cujo território houvesse área sob o regime de
monopólio. Ou seja, já abria a possibilidade de participação — de natu-
reza societária — das unidades federadas nas atividades petrolíferas sob
o monopólio instituído pela Lei 2.004 (Brasil, 1953).

O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA REGULADORA DA UNIÃO

A ANP (Brasil, 2001) aponta como legislação aplicável à participação dos
órgãos federais e dos entes políticos subnacionais nos resultados da explo-
ração petrolífera, as Leis 9.478/97 (Lei do Petróleo), 7.990/89 e os Decre-
tos 2.455/98, 2.705/98 e 1/91. 

No presente estudo, no entanto, o exercício dessa competência é anali-
sada desde, pelo menos, a edição da Lei 2.004 (Brasil, 1953), que insti-
tuiu o pagamento de compensação financeira aos estados, Distrito Fede-
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ral e municípios, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do
óleo bruto, do xisto betuminoso e do gás extraído de seus respectivos ter-
ritórios, ou onde se localizarem instalações marítimas ou terrestres de em-
barque ou desembarque de óleo bruto ou de gás natural, efetuados pe-
la empresa Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás).

Aliás, já durante o Estado Novo, o presidente Getulio Vargas, ao decretar
o Código de Minas, estabeleceu que:

Os proprietários ou possuidores do sólo são obrigados, contra repara-
ção integral e prévia do dano, a permitir sejam executados os traba-
lhos de pesquiza, sendo que os de prospecção, inclusive medições, le-
vantamentos de planta, colheita de amostras e outros semelhantes,
independem de indemnização. O damno, não havendo acôrdo entre
as partes, será fixado por pericia de arbitramento e só será imputavel
ou autorizado quando este começar os trabalhos de pesquiza propria-
mente dita. (Brasil, 1934)

Da leitura acima deflui que apenas ao proprietário do solo, que ficava pri-
vado do exercício de seu domínio para o aproveitamento do solo, a inde-
nização era devida e assim mesmo de modo parcial e condicionado.

Antes disso, em sua redação original o art. 27 da Lei 2.004 (Brasil, 1953)
obrigava a Petrobras e suas subsidiárias a pagar aos estados e territórios
pela lavra de petróleo e xisto betuminoso e pela extração de gás, indeni-
zação correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do óleo ex-
traído ou do xisto ou do gás. Na Lei 3.257 (Brasil, 1957), que incluiu os
municípios na compensação financeira, continuava presente o vocábulo
indenização, assim como na Lei 7.453 (Brasil, 1985). Já na redação dada
pela Lei 7.990 (Brasil, 1989), após Constituição Federal de 1988, a reda-
ção passa a consignar ‘compensação financeira’, indicando claramente
que já não se atribuía às participações caráter indenizatório.
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A análise da evolução da redação do art. 27 da Lei 2004 (Brasil, 1953) nos
revela que até 1985 o § 3º do art. 27 apenas previa forma de participa-
ção dos municípios: os estados e territórios distribuiriam, trimestralmen-
te, 20% (vinte por cento) do que recebessem aos municípios, segundo a
produção de óleo de cada um deles. 

A partir de 5 de setembro de 1957, com a publicação da Lei 3.257 (Bra-
sil, 1957), a União passou a determinar não apenas a forma de participa-
ção dos estados, territórios e municípios nos resultados da exploração do
petróleo e gás natural, mas impõe aos governos subnacionais a aplicação
preferencial dos recursos na produção de energia elétrica e na pavimen-
tação de rodovias. Já aqui se vê a intervenção indireta da União em ma-
téria de exclusiva deliberação dos estados.

Com a edição da Lei 7.453 (Brasil, 1985), a invasão de competência es-
tadual se consolida pela extensão das áreas onde os governos subnacio-
nais deveriam aplicar os recursos: energia, pavimentação de rodovias,
abastecimento e tratamento de água, irrigação, proteção ao meio-am-
biente e saneamento básico.

“§ 3o. Os estados, Territórios e municípios deverão aplicar os recursos
previstos neste artigo, preferentemente, em energia, pavimentação de
rodovias, abastecimento e tratamento de água, irrigação, proteção ao
meio-ambiente e saneamento básico.” Redação dada pela Lei no

7.453 (Brasil, 1985). Efeitos de 1o.1.1986 a 28.12.1989)
“§ 3o — Os estados, Territórios e municípios deverão aplicar os recur-
sos fixados neste artigo, preferentemente, na produção da energia
elétrica e na pavimentação de rodovias”. Redação dada pela Lei 3.257
(Brasil, 1957). Efeitos de 5.9.1957 a 31.12.1985) 
“§ 3o Os estados e Territórios distribuirão 20% (vinte por cento) do que
receberem, proporcionalmente, aos municípios, segundo a produção
de óleo de cada um deles, devendo, êste pagamento ser efetuado tri-
mestralmente.” Redação original, lei n.o 2.004 (Brasil, 1953)
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Até a promulgação da Constituição Federal de 1988 essa invasão de com-
petência poderia ser admitida como exercício legítimo de poder discricio-
nário, por não se tratar de direito constituído na Lei Magna. A União não
estava obrigada a repartir com os estados, territórios e municípios recei-
tas patrimoniais de cuja titularidade ela era única detentora, por força do
monopólio estatal.

A partir da promulgação da Constituição atual, entretanto, a matéria foi
constitucionalizada. Nesse caso, a Constituição obriga, não à União, mas
aos exploradores de petróleo e gás repartirem com as entidades que in-
dica os resultados de suas atividades extrativas. E então a lei teria que bus-
car coerência com a base constitucional.

Como vimos neste estudo, embora os recursos minerais pertençam à
União, o poder constituinte quis incluir na discriminação constitucional de
rendas dos entes políticos federados a repartição dos resultados da explo-
ração petrolífera e de gás e do respectivo transporte em seus territórios.
Mas, cuidadosamente, remeteu para a lei apenas a forma de participação
e não a forma de aplicação dos recursos pelos governos subnacionais.

Na edição da Lei 7.990 (Brasil, 1989), lei instituída após a promulgação
da Constituição Federal de 1988, a União extrapola de sua competência
já na ementa do referido diploma legal que reza: 

Institui, para os estados, Distrito Federal e municípios, compensação
financeira pelo resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de
recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, de recursos
minerais em seus respectivos territórios, plataformas continental, mar
territorial ou zona econômica exclusiva...
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Ora, a Constituição Federal determinara que a lei regulasse os termos da
participação nos resultados da exploração do petróleo e do gás natural
que ela própria — Lei Maior — instituiu. Portanto não se trata de autori-
zação para instituir, posto que a instituição da participação ou da respec-
tiva compensação financeira foi feita pelo próprio Poder Constituinte. Ou
seja, se trata de instituição com sede expressamente constitucional.
Extrapolação de pouca monta, a da ementa, posto que atingido o obje-
tivo constitucional, o legislador federal não se conteve nos estreitos limi-
tes de sua competência reguladora e modificou art. 8o da Lei 7.990 (Bra-
sil, 1989), estabelecendo vedação para o pagamento de dívidas e no
quadro permanente de pessoal.

Art. 8o O pagamento das compensações financeiras previstas nesta lei,
inclusive o da indenização pela exploração do petróleo, do xisto betu-
minoso e do gás natural, será efetuado mensalmente, diretamente aos
estados, ao Distrito Federal, aos municípios e aos órgãos da Adminis-
tração Direta da União, até o último dia útil do segundo mês subse-
qüente ao do fato gerador, devidamente corrigido pela variação do
Bônus do Tesouro Nacional — BTN, ou outro parâmetro de correção
monetária que venha a substituí-lo, vedada a aplicação dos recursos
em pagamento de dívida e no quadro permanente de pessoal.

No que concerne à aplicação dos recursos, a Constituição federal não cria
quaisquer restrições. Por isso o legislador federal extrapola de sua com-
petência normativa quando determina sua aplicação exclusiva em ener-
gia, pavimentação de rodovias, irrigação, abastecimento e tratamento de
água, proteção ao meio ambiente e saneamento básico e quando esta-
belece vedações não previstas no texto constitucional pátrio. 

Tomando emprestadas as ponderações de Cabral ([200-]), entrevemos a
justificação para o direcionamento das aplicações das participações em
razões históricas que antecedem à Constituição Federal de 1988:
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Para tentar solucionar a questão, uma análise histórica da legislação
atinente à matéria demonstra que a preocupação do legislador sem-
pre ateve-se à infra-estrutura das cidades de onde venha a ser retira-
do o petróleo, uma vez que o aumento do fluxo migratório para re-
giões produtoras (em busca de melhores oportunidades) pode trazer
sérias conseqüências sociais, em virtude de explosão demográfica,
processos de favelização, etc. Por outro lado, esse mesmo aumento de
fluxo populacional gera o aumento da quantidade de dinheiro, produ-
tos e mercadorias em circulação e a oferta de serviços, fazendo au-
mentar o recebimento de impostos do tipo ICMS (estadual) e ISS (mu-
nicipal). Entretanto, como tributos que são, tais impostos não têm sua
aplicação vinculada às áreas de onde os mesmos provêem, motivo pe-
lo qual não há relação direta entre o contribuinte a contrapartida pe-
la administração pública.

Assim deu-se a evolução das normas legais sobre aplicação dos royal-
ties: [12]

1 — A lei 2004/53 determinava que os recursos dos royalties deveriam
ser aplicados “preferentemente na produção de energia elétrica e na
pavimentação de rodovias”, demonstrando clara influência da políti-
ca getulista de desenvolvimento do país;

2 — A lei 7.453/85 manteve a preferência sobre energia (já não mais
exigindo que fosse a elétrica, até mesmo em decorrência da descober-
ta de novas técnicas, inclusive da energia nuclear, tema em voga na
ocasião) e pavimentação de rodovias, incluindo também como áreas
de aplicação de royalties o abastecimento e tratamento de água, irri-
gação, proteção ao meio ambiente e saneamento;

3 — No ano seguinte, a lei 7.525/86 manteve o mesmo direcionamen-
to na aplicação dos recursos em tela, mas inovou e transformou o ter-
mo preferencialmente em “exclusivamente”, o que vinculava direta-
mente a ação dos agentes públicos;

4 — Em 1989, a lei 7.990 redirecionou novamente a política de apli-
cação dos royalties e trouxe outra inovação: suprimiu a determinação
de direcionamento para determinadas áreas, apenas proibindo a apli-
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cação em pagamento de dívidas e no quadro permanente de pessoal.
Como o artigo que disciplina a matéria não está em desacordo com a
Lei do Petróleo (que é silente a respeito) e não há nova lei redefinindo
a matéria, está em pleno vigor e deve ser o norte seguido pelo admi-
nistrador público ao lidar com o tema.

Observe-se apenas que, no tocante à limitação do uso das receitas em
tela há proibição para o pagamento de dívidas, mas se o credor for a
União, não mais persiste tal vedação, desde a edição da Medida Pro-
visória 1.868-20, de 26/10/1999. O próprio Estado do Rio de Janeiro
beneficiou-se de tal fato e renegociou sua dívida para com o governo
federal empenhando parte dos recursos de royalties a que tem direito
até o ano 2021.

O legislador federal não extrapolara de sua competência normativa na
edição da Lei 7.525 (Brasil, 1986), ao estabelecer normas complementa-
res para a execução do disposto no art. 27 da Lei 2.004 (Brasil, 1953),
quando cometeu ao Tribunal de Contas da União (TCU) a competência
para fiscalizar a aplicação dos recursos pagos às unidades federadas em
função da sua participação na exploração de petróleo e gás.

Art 8o O cálculo das indenizações a serem pagas aos estados, Territó-
rios e municípios confrontantes e aos municípios pertencentes às res-
pectivas áreas geoeconômicas, bem como o cálculo das cotas do Fun-
do Especial referidos no art. 5o desta lei serão efetuados pelo Conselho
Nacional do Petróleo — CNP e remetidos ao Tribunal de Contas da
União, ao qual competirá também fiscalizar a sua aplicação, na forma
das instruções por ele expedidas.

Nesse caso, ainda sob a égide da Constituição Federal de 1967, a União
não estava obrigada a fazer esta repartição. Tratava-se, evidentemente,
de compartilhamento de receitas federais. Diferentemente, a partir da
constitucionalização da matéria, a participação nos resultados da explo-
ração petrolífera teria que ser apenas assegurada pela lei, face ao estrei-
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to limite de autorização constitucional à União. Agora, sendo a compen-
sação financeira devida pelos exploradores das atividades extrativas e sen-
do os credores os estados, ainda que os recursos sejam entregues à Se-
cretaria do Tesouro Nacional (STN) e sejam por ela transferidos aos
estados, não se está diante de transferência de recursos federais e sim de
receita própria dos estados.

A Procuradora-Geral do TCE-RJ, Dra. Fátima Maria Amaral Tavares Paes e
o Procurador do TCE-RJ, Dennys Zimmermann, no mandado de seguran-
ça 24.312-1-DF, assim corretamente observam:

... à vista da inovação introduzida pelo texto da Constituição, não ha-
veria exagero algum em se afirmar que o tratamento atribuído pelo le-
gislador constituinte aos royalties do petróleo decorre do próprio pac-
to federativo, pois que visa estabelecer um sistema de equilíbrio
entre as diversas entidades da Federação, por meio da repartição pro-
porcional dos rendimentos decorrentes da exploração das riquezas mi-
nerais existentes nos seus respectivos territórios, onde se sobrepõem
— em situação de igualdade jurídica, e não de hierarquia — as
3 (três) diferentes esferas ou níveis de poder.

Tanto assim que o parágrafo 1o do art. 20 da Constituição Federal equi-
para os estados e municípios aos “órgãos da Administração Direta da
União” para efeito de recebimento da participação nos resultados da
exploração ou da compensação financeira correspondente, equipara-
ção essa que, caso tais recursos fossem originariamente federais, reve-
lar-se-ia totalmente despicienda. (Rio de Janeiro, 2002, grifo do autor)

O mecanismo de entrega dos recursos à STN e posterior repasse aos es-
tados é medida operacional desburocratizadora e em nada pode limitar
a autonomia dos estados e a competência dos tribunais de contas esta-
duais. Apesar disso o TCU editou a Instrução Normativa 12 (Brasil, 1996),
alterada pelas Instruções Normativas TCU 32, de 15/12/99 e 34/2000 de
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10/05/2000, onde estabelece em relação às indenizações pagas pela Pe-
trobrás aos estados e municípios:

Art. 28. A fiscalização atinente à aplicação das indenizações pagas aos
estados e municípios pelo óleo, xisto betuminoso e gás natural extraí-
dos da bacia sedimentar terrestre e da plataforma continental será
exercida mediante a realização de inspeções e auditorias, dispensan-
do-se a apresentação de prestação de contas ao Tribunal.

Parágrafo único. As inspeções e auditorias de que trata este artigo po-
derão ser realizadas com o auxílio dos Tribunais de Contas estaduais ou
municipais, conforme for estabelecido em Acordos de Cooperação.

Parece evidente que o próprio TCU, reconhecendo o absurdo, dispensou,
no transcrito caput do art. 28, a apresentação de prestação de contas e
previu, no parágrafo único do mesmo artigo, a possibilidade de ‘Acordos
de Cooperação’ com os estados e municípios para a fiscalização. 

Não é o que pensa Santos (2002), que afirma, data máxima vênia, em frágil
e equivocado argumento, referindo-se à legislação federal sobre a matéria:

Como se verifica, trata-se de legislação federal instituindo e discipli-
nando os critérios de distribuição desses recursos. Antes, porém, in-
gressam nos cofres do Tesouro Nacional. Conforme já tivemos de de-
monstrar em outro capítulo, os royalties são recolhidos pelos
concessionários à Secretaria do Tesouro Nacional, utilizando-se do
DARF, que é um documento oficial apropriado para o recolhimento de
receitas federais.

Diz mais:

Corroborando a tese de que são recursos federais, não podemos olvi-
dar que os recursos dos royalties do petróleo não são originados dos
esforços próprios dos municípios, nem a eles devidos por força da sis-
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temática de repartição das receitas tributárias estabelecidas, v.g., nos
artigos 158 e 159 da Constituição. A contrario sensu, deveriam ter si-
do agraciados com um simples inciso naqueles artigos. (Santos, 2002)

Evidentemente o recolhimento de uma receita de terceiros à STN não a
transmuda em receita própria da União! Por isso, no já citado memorial
do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, oferecido em manda-
do de segurança 24.312-1-DF, impetrado contra o Tribunal de Contas da
União, a Dra. Fátima Maria Amaral Tavares Paes, Procuradora-Geral do
TCE-RJ e o Dr. Dennys Zimmermann, Procurador do TCE-RJ, referindo-se
à legislação federal relativa aos royalties, afirmam:

É de se dizer que nenhum dos diplomas acima mencionados (salvo a
Lei 7.565/86, a qual, contudo, não foi editada sob a égide do texto
constitucional em vigor), fixou a competência do Tribunal de Contas
da União para fiscalizar a aplicação desses recursos. Aliás, muito menos
o fez a própria Lei Orgânica desse Tribunal (qual seja a Lei 8.443/92), 
eis que, no texto do projeto de lei correspondente, encaminhado à
apreciação do Congresso Nacional, previa o inciso III do art. 7o a com-
petência do Tribunal de Contas de União para a fiscalização das recei-
tas provenientes das compensações devidas aos estados e municípios
pela extração de petróleo, gás e xisto betuminoso ocorrida nos seus
respectivos territórios, sendo certo, porém, que, durante a tramitação
do referido projeto, tal dispositivo restou suprimido por ocasião da edi-
ção definitiva da Lei 8.443/92.

É bem verdade que o Decreto 1/91, editado a pretexto de regulamen-
tar a Lei 7.990/91, não só tornou a impor restrições mais abrangentes
à aplicação desses recursos, como ainda estabeleceu ser da competên-
cia do Tribunal de Contas da União fiscalizá-los. Todavia, assim como
um Decreto não pode se sobrepujar à força normativa da Lei, muito
menos pode sobrepor-se ao império da Constituição, razão pela qual a
previsão contida no Decreto 1/91, de que compete ao Tribunal de Con-
tas da União fiscalizar a aplicação dos recursos provenientes do paga-
mento de royalties, a toda evidência, carece de juridicidade.
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[...]

Instado a se pronunciar acerca do alcance da sua competência, o Tri-
bunal de Contas da União, por meio da Decisão 101/2002, manifes-
tou o entendimento de que o art. 8o, da Lei 7.525/86, teria sido recep-
cionado pela Constituição Federal, de tal maneira que, mesmo à luz
do ordenamento positivo em vigor, subsistiria a competência daquele
órgão para a fiscalização da aplicação desses recursos pelos estados e
municípios.

Curioso é que, no que se refere às outras modalidades de royalties pre-
vistas no art. 20, § 1o, do texto constitucional (quais sejam os devidos
em decorrência da exploração de recursos hídricos para fins de gera-
ção de recursos hidrelétricos e exploração de outros recursos mine-
rais), o próprio Tribunal de Contas da União afirmou não ser de
sua competência fiscalizar a sua aplicação (cf. se verifica do teor
da Decisão 453/92-TCU), não obstante a inegável similitude exis-
tente entre os mesmos e os royalties do petróleo, com os quais aque-
las outras duas modalidades compartilham a mesma gênese
normativa.

E nem se diga que a distinção entre elas reside em que, no que concer-
ne aos royalties do petróleo, existiria disposição legal expressa atribuin-
do competência ao Tribunal de Contas da União para fiscalizar a sua
aplicação (a saber, o art. 8o da Lei 7.565/86). Isso porque, como é de cu-
rial sabença, a matéria relativa à competência dos Tribunais de Contas
da União e dos estados tem sede constitucional (por imbricar-se com
a concepção de autonomia e de equilíbrio federativo), definindo-se,
por conseguinte, em função da natureza dos recursos a serem al-
vo de fiscalização e de sua pertinência a cada uma das esferas de
Poder, e não do que disponham quaisquer estatutos normativos
de envergadura hierárquica inferior ao texto da Lei Maior, con-
forme já reconhecido por esse Egrégio Tribunal na ADI 1934-DF.

Daí que, se a natureza dessas três modalidades de royalties é a mes-
ma, idêntica deveria ser, outrossim, a competência para fiscalizar a sua
aplicação! 
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Afinal, sendo certo que, em todas as modalidades de royalties previs-
tas no art. 20, § 1o, da Constituição Federal, os recursos deles decor-
rentes configuram receita própria dos estados e dos municípios con-
templados, dúvida não há de que a alçada de fiscalização
correspondente compete aos Tribunais de Contas dos estados e, on-
de houver, aos Conselhos ou Tribunais de Contas dos municípios.

Desse modo, dúvida não há de que o art. 8o, da Lei 7.565/86, não foi re-
cepcionado pela Constituição Federal de 1988, uma vez que os recursos
a que aquele dispositivo alude, provenientes do pagamento de royalties
do petróleo, constituem receita própria dos estados e dos municípios e,
por conseguinte, encontram-se sujeitos tão apenas à fiscalização do Tri-
bunal de Contas dos estados ou aos Tribunais ou Conselhos de Contas
dos municípios, onde houver. (Rio de Janeiro, 2002, grifos do autor)

Ainda do mesmo documento do TCE/RJ, extrai-se a seguinte manifesta-
ção do Egrégio Supremo Tribunal Federal:

Ademais, é relevante também o fundamento da inconstitucionalidade
do sistema de prestação de contas adotado por esse dispositivo, no
sentido de que, quando determinado pelo Tribunal de Contas da
União, a prestação de contas da aplicação desses recursos se fará a es-
te além de se fazer ao Tribunal de Contas do Estado ou do Distrito Fe-
deral ou à Câmara Municipal, criando-se, assim, por lei, competência
conjunta para um destes e aquele, ao arrepio da competência que
nesse terreno é estabelecida conforme a esfera dos recursos cuja
fiscalização deve ser exercida, COM EXCLUSIVIDADE, por esses
órgãos fiscalizadores (arts. 70, 71 e 75 da Carta Magna), até por-
que não há hierarquia entre eles, mas distribuição de competências
em conformidade com a referida esfera no plano federativo. (Rio de
Janeiro, 2002, grifo do autor)

O julgamento pelo Supremo Tribunal Federal relativo ao Mandado de Se-
gurança MS 24.312, em que foi relatora a Ministra Ellen Gracie, resultou
em decisão transitada em julgado, cuja ementa é a seguir transcrita:
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MANDADO DE SEGURANÇA. ATO CONCRETO. CABIMENTO. EXPLO-
RAÇÃO DE PETRÓLEO, XISTO BETUMINOSO E GÁS NATURAL. PARTI-
CIPAÇÃO, EM SEU RESULTADO, DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E
MUNICÍPIOS. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 20, § 1o. COM-
PETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEI-
RO PARA A FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORIUN-
DOS DESTA EXPLORAÇÃO NO TERRITÓRIO FLUMINENSE. 1 — Não
tendo sido atacada lei em tese, mas ato concreto do Tribunal de Con-
tas da União que autoriza a realização de auditorias nos municípios e
Estado do Rio de Janeiro, não tem aplicação a Súmula 266 do STF. 2
— Embora os recursos naturais da plataforma continental e os recur-
sos minerais sejam bens da União (CF, art. 20, V e IX), a participação
ou compensação aos estados, Distrito Federal e municípios no resul-
tado da exploração de petróleo, xisto betuminoso e gás natural são
receitas originárias destes últimos entes federativos (CF, art. 20, § 1o).
3 — É inaplicável, ao caso, o disposto no art. 71, VI da Carta Magna
que se refere, especificamente, ao repasse efetuado pela União —
mediante convênio, acordo ou ajuste — de recursos originariamente
federais. 4 — Entendimento original da Relatora, em sentido contrá-
rio, abandonado para participar das razões prevalecentes. 5 — Segu-
rança concedida e, ainda, declarada a inconstitucionalidade do arts.
1o, inc. XI e 198, inc. III, ambos do Regimento Interno do Tribunal de
Contas da União, além do art. 25, parte final, do Decreto no 1, de 11
de janeiro de 1991. (Brasil, 2003)

Observo que a parte final do citado art. 25 diz, referindo-se ao TCU: “...,
ao qual competirá também fiscalizar a sua aplicação na forma das instru-
ções por ele expedidas.”

É de toda evidência, portanto, também, a extrapolação de competência
normativa da União na exigibilidade de cumprimento de obrigação cuja
aferição a Constituição Federal não lhe atribuiu.
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No parecer de suporte ao multicitado mandado de segurança, o profes-
sor de direito constitucional, procurador aposentado e secretário de Esta-
do da Secretaria de Finanças do Estado do Rio de janeiro, Dr. Humberto
Ribeiro Soares, ressalta da ementa transcrita, os seguintes dois trechos:
“... são receitas originárias destes últimos entes federativos...”; e “... É
inaplicável, ao caso, o disposto no art. 71, vi da Carta Magna que se re-
fere, especificamente, ao repasse efetuado pela União — mediante con-
vênio, acordo ou ajuste — de recursos originariamente federais”. 

O Prof. Humberto Ribeiro Soares vai mais além, defendendo que os ro-
yalties são bem constitucionalmente alienável através de compra e ven-
da. Conquanto não concorde com a extensão do entendimento do emi-
nente professor constitucionalista, sua avaliação excede o corte
metodológico do presente estudo. 

CONCLUSÕES

O texto monográfico ora produzido teve por tema a análise de extrapola-
ção de competência normativa da União, face à Constituição Federal. 

O estudo, além de guardar estrita pertinência com a missão da Secreta-
ria da Fazenda do Estado da Bahia, onde o monografista exerce sua ati-
vidade profissional guarda, também, estreita vinculação com a tributação
do consumo no Brasil, especialmente com o ICMS, tributo de competên-
cia estadual e com o IPI, de competência federal, impostos que represen-
tam grande parte da tributação indireta no país, tema de grande interes-
se contemporâneo.

A análise, ainda que superficial, do fenômeno da formação das jazidas de
petróleo, de gás natural, o modo de exploração, o modo de transforma-
ção e de transporte dos produtos e seus derivados foi necessária para con-

Royalties do petróleo: uma receita federal?

Rev. Adm. Fazendária, v. 1, n. 1, jul./dez. 2005 75

554.ART 02  24.06.05  17:10  Page 75



textualização, visto que, embora o assunto esteja em efervescência, sem
pacificação, é notória a inexistência de textos doutrinários sobre a maté-
ria, o que dificulta a análise. Por isso a metodologia de estudo foi concen-
trada na análise da legislação posta, nos textos disponibilizados pela
Agência Nacional do Petróleo na internet e, finalmente, na única obra
doutrinária Royalties do petróleo à luz do direito positivo, em cuja se-
gunda e última edição o especialista e autor de obras sobre a matéria,
Sérgio Honorato dos Santos buscou atualizar a parte doutrinária da ques-
tão e a jurisprudência do Tribunal de Contas da União sobre a utilização
desses recursos pelos beneficiários. 

O que se buscou provar neste estudo é que a União, pelo menos a partir
da promulgação da Constituição Federal de 1988, extrapolou a competên-
cia a ela outorgada para assegurar a participação dos estados e municípios
nos resultados da exploração de carbonetos fluidos, seja por direcionar a
aplicação dos referidos recursos, seja por submeter tais recursos à compe-
tência fiscalizadora de órgão sem competência legal para tanto.

O estudo revelou que nenhuma lei concedeu, sob a égide da Constitui-
ção Federal de 1988, competência ao Tribunal de Contas da União para
fiscalizar a aplicação, pelos estados ou pelos municípios, dos royalties de
petróleo. Concluiu-se, portanto, que a fiscalização da aplicação dos re-
cursos provenientes do pagamento de royalties do petróleo pertencentes
aos estados e aos municípios deve ser feita pelos seus próprios Tribunais
de Contas, sob pena de ferir-se a autonomia federativa.

Por isso a edição do Decreto 01/91, que regulamentou a Lei Federal
7.525/86, assim como as normas expedidas pelo Tribunal de Contas da
União, ao instituírem procedimento que dariam àquele Tribunal compe-
tência fiscalizatória das participações dos estados e municípios, ferem os
princípios federativos e caracterizam extrapolação de competência nor-
mativa por parte da União.
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