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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo investigar dentre as modificações ocorridas nas legislações 
acerca das indenizações decorrentes da exploração do petróleo ao longo dos anos, seus 
possíveis impactos socioeconômicos sobre a economia do Estado do Rio de Janeiro, 
destacando em especial a região norte fluminense por se tratar da região que mais arrecadou 
em royalties e participações especiais, e ainda, por nesta localizar-se o município de Campos 
dos Goytacazes, o que mais arrecadou em indenizações. Observamos as tendências de 
descentralização dos recursos a nível estadual e federal, o afrouxamento das regras de 
aplicação dos mesmos, e através da comparação dos dados verificados, as variações nos 
valores recebidos em indenizações entre os anos de 2000 e 2016, e ainda, a fim de verificar 
avanços socioeconômicos, os dados obtidos a partir dos censos 2000 e 2010, período o qual 
não se verifica grandes influências de caráter redutivo das indenizações recebidas devido 
variação do preço do barril de petróleo a nível internacional, ou mesmo os impactos das novas 
regras de distribuição dos recursos instituídas pela lei 12.734/12. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The objective of this work is to investigate, as part of the changes in the legislations regarding 
the indemnifications arising from the exploitation of oil over the years, its possible 
socioeconomic impacts on the economy of the State of Rio de Janeiro, especially in the north 
region of Rio de Janeiro, of the region that most collected in royalties and special 
participations, and also because it is located in the municipality of Campos dos Goytacazes, 
which collected more in damages. We observed trends in the decentralization of resource sat 
the state and federal levels, loosening the rules for their application, and by comparing the 
verified data, the variations in the amounts received in indemnities between 2000 and 2016, 
and, To verify socioeconomic advances the data obtained from the censuses 2000 and 2010, 
during which period there is no major reductive influences on the compensation received due 
to the variation of the price of a barrel of oil at the international level or even the impact of the 
new distribution rules Of the resources established by Law 12.734 / 12. 
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INTRODUÇÃO 
 

A legislação acerca das indenizações pagas aos territórios em que se produz a 

exploração do petróleo e seus derivados é extensa e cheia de especificidades. O importante 

recurso energético é ponto de diversas discussões, seja pelo preço, por seu caráter poluente ou 

mesmo por se tratar de um recurso finito e não renovável, em suma, a exploração do recurso é 

importante tema de debate. 

É inegável o destaque do Estado do Rio de Janeiro na exploração e produção 

petrolífera observada no Brasil, em especial pelo mesmo se destacar como o maior produtor 

do óleo e seus derivados do país. Portanto, podemos ao observarmos o Estado e seus 

respectivos municípios, ter uma melhor dimensão dos impactos causados pelas alterações na 

disciplina jurídica que cuida do produto. 

Por se tratar de um trabalho que busca observar os impactos econômicos voltando os 

olhos para a região Norte Fluminense, cabe destacar outros trabalhos como os de Vianna, J. L 

C.. Ainda podemos destacar nos trabalhos que observem a relação entre desenvolvimento 

econômico e social uma série de outros autores como Cardoso, F. H. e Faleto, E., Furtado, C.,  

O presente trabalho tem como objetivo investigar, dentro das modificações ocorridas 

nas legislações acerca das indenizações ao decorrer dos anos, seus possíveis impactos 

socioeconômicos sobre a economia fluminense, destacando em especial a região norte 

fluminense por se tratar da detentora do município que mais arrecadou em royalties e 

participações especiais, o município de Campos dos Goytacazes. 

Ao decorrer do trabalho faremos um levantamento histórico acerca das legislações 

envolvendo os royalties, e a suas variações até chegar a base da legislação atual sobre a 

exploração do petróleo, composta pela chamada 9478/1997 a "Lei do Petróleo'', e as leis 

12.351/10 e a lei 12.734/12. 

Analisaremos a respeito das regiões do Estado do Rio de Janeiro, a inclusão dos 

beneficiários até chegar ao total oitenta e sete, dos noventa e dois municípios, e destacaremos 

a região norte fluminense, principal ponto de produção de petróleo do Estado, com a 

conhecida bacia de Campos. 

Também observaremos os Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM), índices que 

medem a desigualdade, entre eles o de Gini, e as variações nos setores de atividades ocupação 

das pessoas na cidade de Campos dos Goytacazes, por se tratar da economia municipal que 

mais se beneficiou dos recursos indenizatórios da exploração.  
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Para melhor organizar os temas tratados neste trabalho, o texto foi dividido em três 

capítulos que buscam retratar e elucidar as questões dos assuntos expostos acima. O primeiro 

capítulo traz uma estrutura histórica das legislações acerca dos royalties desde o seu 

surgimento, trazendo todas as principais mudanças que ocorreram, e como a mesma foi se 

modificando ao longo do tempo.  Nisto está compreendido o desenvolvimento da produção de 

petróleo, a exploração onshore e a offshore, o surgimento, no ano de 1997, da importante ''Lei 

do petróleo'', e da controversa Lei 12.734/12 que dispõe sobre a redução dos recursos 

destinado aos Estados e municípios produtores. 

O segundo capítulo aborda o Estado do Rio de Janeiro, o qual foi escolhido por se 

tratar do maior Estado produtor de petróleo do Brasil e por nele estar localizado o município 

que mais arrecada em valores correntes com royalties e participações especiais. Para que 

pudéssemos analisar as suas regiões, foram utilizadas tabelas mostrando os valores de 

royalties e participações especiais arrecadadas, também utilizados para verificar a arrecadação 

por municípios da região Norte Fluminense, e suas respectivas variações. 

O terceiro capítulo trata especificamente da cidade de Campos dos Goytacazes, 

trazendo tabelas com os principais indicadores para verificar a qualidade de vida em um 

determinado local, o IDH - Índice de Desenvolvimento Humano, que pode ser verificado em 

quatro modalidades, o IDHM, o IDHM de Educação, o IDHM de Renda, IDHM de 

Longevidade. Também temos os indicadores sociais de renda, renda apropriada, 

desigualdades e índice de Gini. E para finalizar, foi colocado uma última tabela com o 

quantitativo de ocupados por setores. 

É indiscutível o fato de que os royalties e participações trouxeram exponenciais 

avanços econômicos para os seus beneficiários, principalmente para o Estado do Rio de 

Janeiro e para Campos dos Goytacazes, por se destacarem como maiores arrecadadores. 

Diante do quadro atual, lança-se a seguinte questão: Quais os impactos perceptíveis gerados a 

partir das alterações da legislação que regulamenta a exploração do petróleo? E ainda, 

buscando a relação de causa e efeito, o crescimento exponencial das receitas de arrecadação, 

se convertem proporcionalmente em avanços sociais? 
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I - O DESENVOLVIMENTO DA LEGISLAÇÃO DAS INDENIZAÇÕE S SOBRE A 

EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO EM TERRITÓRIO NACIONAL. 

 

A Legislação acerca da exploração do petróleo em território nacional é extensa, e 

acompanhar o processo de evolução da mesma é de fundamental importância para 

entendimento do desenrolar até chegar ao que nos é apresentado hoje. Os planos para 

utilização do precioso recurso energético datam muito antes da primeira legislação que trata 

da regulamentação da exploração em território brasileiro. Ainda no período imperial é 

expedida licenças exploratórias na Bahia, a fim de utilizar o óleo para a iluminação 

(MORAIS, 2013). Entretanto, é no final da década de 1930, mais precisamente em 1938 em 

que o presidente em exercício a época, Getúlio Vargas, assina o Decreto-Lei o qual 

regulamenta a importação, exportação, transporte, distribuição e comércio do petróleo bruto 

em território nacional, e ainda cria o Conselho Nacional do Petróleo, que funcionava como 

órgão fiscalizador, portanto, apenas no fim da referida década que é promulgada a primeira lei 

nacional sobre o petróleo (MORAIS, 2013). 

No Brasil, o pagamento de compensações financeiras sobre exploração de petróleo e 

gás natural surgi na década de 1950, mais precisamente com a criação da Lei 2004 de 03 de 

outubro de 1953, que instituiu entre outras coisas a criação da Petróleo Brasileiro S. A., 

atribui poderes ao Conselho Nacional do Petróleo, além de regulamentar toda uma política 

nacional de exploração, que por exemplo, previa monopólio da União sobre as jazidas 

descobertas dentro dos limites territoriais da nação. Em seu artigo 27, a lei expõe pela 

primeira vez as regras de pagamento das indenizações aos Estados e Territórios acerca da 

exploração do petróleo, fixados em cinco por cento do valor bruto, conforme abaixo: 

 

Art. 27. A Sociedade e suas subsidiárias ficam obrigadas a pagar aos Estados 
e Territórios onde fizerem a lavra de petróleo e xisto betuminoso e a 
extração de gás, indenização correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o 
valor do óleo extraído ou do xisto ou do gás.  
        § 1º Os valores do óleo e do xisto betuminoso serão fixados pelo 
Conselho Nacional do Petróleo.  
        § 2º Será efetuado trimestralmente o pagamento de que trata êste 
artigo.  
         § 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 trimestralmente.         
        § 4º Os Estados, Territórios e Municípios deverão aplicar os recursos 
fixados nêste artigo, preferentemente, na produção de energia elétrica e na 
pavimentação de rodovias. (BRASIL, 1953, Art. 27) 
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Não se passou muito tempo até que ocorressem as primeiras alterações, e em 02 de 

setembro de 1957 foi sancionada a Lei 3257, a qual veio por sua vez modificar justamente o 

artigo 27 da Lei 2004/53, citado acima. Sua redação previa a alteração da alíquota paga aos 

Estados e territórios de cinco por cento para quatro, e destinava um por cento para o 

município do qual era extraído o petróleo e seus derivados. Em suma, houve apenas a 

alteração na forma de pagamento, que passou a ser realizado diretamente pela Sociedade e 

Subsidiárias e não mais redistribuídas pelos Estados, uma vez que as alíquotas foram 

mantidas. O texto integral se apresenta da seguinte forma: 

 

Art. 27. A sociedade e suas subsidiárias ficam obrigadas a pagar indenização 
correspondente a 4% (quatro por cento) sôbre o valor do óleo extraído ou do 
xisto ou do gás aos Estados e Territórios onde fizerem a lavra do petróleo e 
xisto betuminoso e a extração de gás, de indenização de 1% (um por cento) 
aos Municípios onde fizerem a mesma lavra ou extração. 
§ 1º Os valores do óleo e do xisto betuminoso serão fixados pelo Conselho 
Nacional do Petróleo. 
§ 2º Será efetuado trimestralmente o pagamento de que trata êste artigo. 
§ 3º Os Estados, Territórios e Municípios deverão aplicar os recursos fixados 
neste artigo, preferentemente, na produção da energia elétrica e na 
pavimentação de rodovias.(BRASIL, 1957, Art. 27) 

 

O artigo 27 da Lei 2004/53 sofrera ainda duas outras alterações, que já almejavam a 

exploração do petróleo para além da forma que era realizada na época. O Decreto-Lei 523 de 

08 de Abril de 1969 foi o primeiro a apontar para esta nova direção, onde acrescentou mais 

um parágrafo a antiga lei, o qual previa o pagamento de cinco por cento quando a exploração 

fosse realizada em plataformas continentais, em partes iguais para os seguintes beneficiários 

''[...] ao Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia, 

para constituição do Fundo Nacional de Mineração e ao Ministério da Educação e Cultura'' 

(BRASIL, 1969, Art. 1). Já o Decreto-Lei 1288 de 01 de novembro de 1973 foi o segundo, 

que por sua vez, alterou os beneficiários citados no decreto anterior, destinando os cinco por 

cento ''ao Conselho Nacional do Petróleo - C.N.P., do Ministério das Minas e Energia, para 

formação de estoques de combustíveis destinados a garantir a segurança e a regularidade de 

geração de energia elétrica."(BRASIL, 1973, Art. 1). 
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1.1 - Inauguração da Produção Offshore e Revolução Na Produção Nacional.  

 

Com a descoberta de campos com volume de exploração comercial na chamada Bacia 

de Campos realizadas em meados da década de 1970, a partir da descoberta do campo de 

Garoupa 1974, de Namorado em 1975 e de Enchova em 1976, o perfil da exploração do 

petróleo no país já não era mais o mesmo. E em 1981, já estavam em operação os campos de 

Garoupa, Namorado, Anchova, Pampo e Badejo consolidando a Bacia de Campos como a 

mais importante área produtora de petróleo no país (POSTALLI, 2002), estava inaugurado 

portanto, o modo de produção offshore. 

Para acompanhar tais mudanças eram necessárias alterações na legislação acerca do 

petróleo encontradas até então, para tal, em 27 de dezembro de 1985, foi sancionada a Lei 

7453, que abordava a exploração de óleo, xisto betuminoso e gás quando explorado em 

plataformas continentais, isto é, quando explorados no oceano. Desta forma, o artigo vigésimo 

sétimo da Lei 2004/53 é mais uma vez alterado, conforme transcrito a seguir: 

 
Art. 27 - A Sociedade e suas subsidiárias ficam obrigadas a pagar 
indenização correspondente a 4% (quatro por cento) aos Estados ou 
Territórios e 1% (um por cento) aos Municípios, sobre o valor do óleo, do 
xisto betuminoso e do gás extraídos de suas respectivas áreas, onde se fizer a 
lavra do petróleo. 
§ 1º - Os valores de que trata este artigo serão fixados pelo Conselho 
Nacional do Petróleo. 
§ 2º - O pagamento da indenização devida será efetuado trimestralmente. 
§ 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. 
§ 4º - É também devida a indenização aos Estados, Territórios 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 
Territórios; 1,5% (um e meio por cento) aos Municípios e suas respectivas 
áreas geo-econômicas, 1% (um por cento) ao Ministério da Marinha, para 
atender aos encargos de fiscalização e proteção das atividades econômicas 
das referidas áreas, e 1% (um por cento) para constituir um Fundo Especial a 
ser distribuído entre todos os Estados, Territórios e Municípios. 
§ 5º - (VETADO). 
§ 6º - Os Estados, Territórios e Municípios centrais, em cujos lagos, rios, 
ilhas fluviais e lacustres se fizer a exploração de petróleo, xisto betuminoso 
ou gás, farão jus à indenização prevista no caput deste artigo.(BRASIL, 
1985, Art. 1 alterando Art. 27 da Lei 2004/53) 

 

Com a alteração, manteve-se vigente o esquema de divisão dos royalties para a 

modalidade de produção onshore, enquanto por sua vez, a produção offshore apresentava uma 
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dinâmica diferente de distribuição das indenizações, com a aparição de novos beneficiários, 

porém, mantendo a mesma alíquota de cinco por cento sobre a exploração do petróleo. 

Com a afirmação de uma nova modalidade de exploração e com a inserção de novos 

atores no esquema de distribuição das indenizações sobre a retirada do petróleo, logo foi 

necessário a definição prática de alguns termos técnicos para dar esclarecimentos, inclusive 

sobre a forma de distribuição e beneficiários por direito, e, para tanto, foi instituída a Lei 7525 

em 22 de julho de 1986. Dentre outras coisas a lei especificava o que seriam as áreas 

geoeconômicas, tratadas anteriormente na Lei 7453/85.  

 

Art. 2º - Para os efeitos da indenização calculada sobre o valor do óleo de 
poço ou de xisto betuminoso e do gás natural extraído da plataforma 
continental, consideram-se confrontantes com poços produtores os Estados, 
Territórios e Municípios contíguos à área marítima delimitada pelas linhas 
de projeção dos respectivos limites territoriais até a linha de limite da 
plataforma continental, onde estiverem situados os poços. 
Art. 3º A área geoeconômica de um Município confrontante será definida a 
partir de critérios referentes às atividades de produção de uma dada área de 
produção petrolífera marítima e a impactos destas atividades sobre áreas 
vizinhas.(BRASIL, 1986, Art.2) 

 

Além disso, a Lei 7525/86 define critérios para distribuição dos recursos dentro da 

chamada área geoeconômica, desta forma, são definidas três zonas de produção: zona de 

produção principal, zona de produção secundária e uma zona de produção limítrofe à zona de 

produção principal. Sendo a primeira de ''uma dada área de produção petrolífera marítima 

[...]''; a segunda composta por, ''[...] Municípios atravessados por oleodutos ou gasodutos, 

incluindo as respectivas estações de compressão e bombeio, ligados diretamente ao 

escoamento da produção [...]''; e o terceiro ''[...] os Municípios contíguos aos Municípios que 

a integram, bem como os Municípios que sofram as consequências sociais ou econômicas da 

produção ou exploração do petróleo ou do gás natural''. (BRASIL, 1986, Art. 4) 

Ainda na Lei 7525/86 é definido a forma de distribuição dos percentuais destinados 

aos municípios e as respectivas áreas geoeconômicas de 1,5% e ao fundo especialde 1%, 

citados na lei de 7453/1985, além disso, a mesma atribui ao IBGE a competência para definir 

os municípios das áreas geoeconômicas e suas respectivas zonas de enquadramento. Do que 

diz respeito ao percentual de 1,5%, foi realizada a partilha da seguinte forma: 60% ao 

município confrontante juntamente com os demais municípios que integram a zona de 

produção principal; 10% aos municípios integrantes de produção secundária; 30% aos 

municípios limítrofes à zona de produção principal. Enquanto que para o percentual de 1%, 
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destinado ao fundo especial, ficou dividido em 20% para os Estados e territórios e 80% para 

os municípios.  

Em seu artigo sétimo a referida lei ainda define novos critérios para utilização dos 

recursos oriundos da exploração do petróleo, mais uma vez alterando o artigo vigésimo 

sétimo da Lei 2004/53, onde, excetuando os recursos destinados ao ministério da marinha, os 

demais recursos pertencentes a Estados, Territórios e Municípios deveriam ser 

exclusivamente aplicados "em energia, pavimentação de rodovias, 

abastecimento e tratamento de água, irrigação, proteção ao meio ambiente 

e em saneamento básico."(BRASIL, 1986, Art. 7). Grifos nossos. 

Em 1989, com Lei 7.990 de 28 de dezembro, ocorre a inclusão de mais um 

beneficiário, que se trata dos Municípios onde se encontram instalações para embarque e 

desembarque do óleo ou gás, tanto para a produção onshore, quanto para offshore. Modifica-

se, portanto, novamente o artigo 27 da Lei de 2004/53, que ainda conta com a redução do 

percentual do valor destinado ao Fundo Especial e a destinação de 0,5% do percentual para os 

municípios onde se encontrarem instalações marítimas ou terrestres para o embarque ou 

desembarque, para tanto ocorrem as mudanças no caput do artigo vigésimo sétimo da lei 

2004/1953. 

 

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.(BRASIL, 1989, Art. 27) 
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Além disso, a Lei 7990/89 conta com uma importante alteração na forma de 

pagamento aos beneficiários. Os valores que eram creditados aos beneficiários no segundo 

mês, a partir do mês em que ocorria a produção, passa a ser efetuado mensalmente, até o 

último dia útil do mês subsequente ao do fato gerador. E o não cumprimento desta lei, 

implicava no pagamento de juros e multa. Ainda, a mesma veda a utilização dos recursos 

recebidos para realização de pagamentos de dívidas, ou, do quadro permanente de 

pessoal. Assim, afirma o artigo 8° em seu texto original. 

 

Art. 8º O pagamento das compensações financeiras previstas nesta Lei, 
inclusive o da indenização pela exploração do petróleo, do xisto betuminoso 
e do gás natural será efetuado, mensalmente, diretamente aos Estados, ao 
Distrito Federal, aos Municípios e aos órgãos da Administração Direta da 
União, até o último dia útil do mês subseqüente ao do fato gerador, vedada 
aplicação dos recursos em pagamento de dívida e no quadro permanente de 
pessoal. 
Parágrafo único. O não cumprimento do prazo estabelecido no caput deste 
artigo implicará correção do débito pela variação diária do Bônus do 
Tesouro Nacional - BTN, ou outro parâmetro de correção monetária que 
venha a substituí-lo, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 
10% (dez por cento) aplicável sobre o montante final apurado.(BRASIL, 
1989, Art. 8) 

 

Ainda na referida lei, em seu artigo nono, determina que os Estados transfiram vinte e 

cinco por cento da parte da compensação financeira que lhes é atribuída, seguindo os mesmos 

critérios de distribuição de recursos e também os mesmos prazos fixados para a entrega 

destes, contados a partir do recebimento da compensação. 

No início da década de 1990 novamente entra em vigor a legislação acerca do 

petróleo, entretanto, sem grandes mudanças na disposição jurídica da época. A Lei 8001 de 13 

de março de 1990, altera o artigo 8º da Lei 7990/89, retirando o parágrafo único o qual se 

referia a forma que deveria ser calculado os juros e a multa de mora em caso de atraso no 

pagamento das indenizações acerca da exploração do petróleo. Enquanto o decreto 01 de 11 

de janeiro de 1991, apenas regulamenta o pagamento mensal das compensações financeiras, já 

instituído pela Lei n° 7990/89. 

 

1.2 - Um novo marco: A criação da chamada ''Lei do Petróleo'' e movimentos atuais 

 

Um novo passo para a legislação acerca do petróleo é dado em 06 de agosto de 1997, 

com a Lei 9478, a qual ficou denominada como a "Lei do Petróleo". Dentre outras coisas, esta  
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é responsável pela criação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e dos 

Biocombustíveis - ANP, órgão que passou a ter o papel de regulador das atividades relativas 

as práticas de exploração do petróleo e seus derivados. Além disso, também é instituída a 

abertura do mercado da exploração do petróleo, permitindo que empresas privadas pudessem 

operar em território nacional nas atividades de exploração e produção, antes monopólio da 

Petrobras. Como consequência, surgem novas fontes pagadoras e é instituído novas formas de 

recebimentos das indenizações 

 

Art. 45. O contrato de concessão disporá sobre as seguintes participações 
governamentais, previstas no edital de licitação: 
I - bônus de assinatura; 
II - royalties; 
III - participação especial; 
IV - pagamento pela ocupação ou retenção de área. 
§ 1º As participações governamentais constantes dos incisos II e IV serão 
obrigatórias. 
§ 2º As receitas provenientes das participações governamentais definidas 
no caput, alocadas para órgãos da administração pública federal, de acordo 
com o disposto nesta Lei, serão mantidas na Conta Única do Governo 
Federal, enquanto não forem destinadas para as respectivas programações. 
§ 3º O superávit financeiro dos órgãos da administração pública federal 
referidos no parágrafo anterior, apurado em balanço de cada exercício 
financeiro, será transferido ao Tesouro Nacional.(BRASIL, 1997, Art. 45) 
 
 

Dos citados, o bônus de assinatura teria seu valor mínimo fixado no edital da licitação, 

e seu valor corresponderia ao montante ofertado na proposta para obtenção da concessão e seu 

pagamento seria no ato da assinatura do contrato, costumando ser diferenciado de acordo com 

as especificidades dos blocos. (GUTMAN, 2007, apud LUCCHESI 2011, p. 54) 

Os pagamentos dos royalties permaneceram sendo mensais, entretanto, houve uma 

mudança acerca do valor a ser pago de cinco por cento para dez por cento sobre a produção 

do petróleo ou gás natural. Contudo, manteve-se ressalvas acerca da alíquota para quando 

houvesse riscos geológicos, baixas expectativas de produção ou outros fatores pertinentes "[...] 

a ANP poderá prever, no edital de licitação correspondente, a redução do valor dos royalties 

estabelecido no caput deste artigo para um montante correspondente a, no mínimo, cinco por 

cento da produção." (BRASIL, 1997, Art. 47). 

Pela primeira vez de fato era utilizado o termo royalties para denominar o pagamento 

de indenizações na legislação, referindo-se ao fluxo de pagamentos ao proprietário de um 

ativo não renovável que o cede para ser explorado, usado ou comercializado por terceiros 

(LEAL e SERRA, 2003). Em seu artigo quadragésimo oitavo, a Lei 9478/97 mantém as 
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regras de distribuição da indenização referida acima, aos beneficiários para quando se 

enquadrasse na alíquota mínima, sendo esta de cinco por cento sobre a produção, tal como os 

critérios estipulados pela Lei 7990/89. Porém, quando se enquadrassem na nova regra, 

estipulada em dez por cento do valor da produção, as regras de distribuição dos recursos de 

dariam da seguinte forma: 

 

Art. 49. A parcela do valor do royalty que exceder a cinco por cento da 
produção terá a seguinte distribuição:  
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;   
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 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.(BRASIL, 1997, Art. 49) 
 

A participação especial seria estabelecida por meio do edital e do contrato, e em casos 

em que ocorressem um grande volume na produção, ou ainda, uma grande rentabilidade, seria 

devido a participação especial. Sendo esta aplicada sobre a receita bruta da produção, 

deduzindo os valores pagos pela concessionária a títulos de Royalties, os investimentos feitos 

para realização da exploração do petróleo, os custos operacionais da atividade, a depreciação 
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acumulada com o decorrer da atividade e os tributos previstos na legislação em vigor. Em 

suma, é uma forma de permitir ao governo obter uma parcela maior da renda dos projetos 

mais lucrativos (POSTALI, 2012). 

As regras de distribuição das participações especiais passavam por quatro 

beneficiários, sendo eles: a) Quarenta por cento ao Ministério de Minas e Energia, para a 

aplicação em estudos e serviços de geologia e geofísica ligados à área do petróleo e gás 

natural; b) Dez por cento ao Ministério de Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 

Amazônia Legal, para desenvolvimento de estudos e projetos relacionados a preservação e 

recuperação de danos causados pela exploração do petróleo; c) Quarenta por cento para o 

Estado onde ocorrer a produção, seja em terra ou em plataforma continental; d) Dez por cento 

para o Município onde ocorrer a produção do petróleo, seja em terra ou em plataforma 

continental. 

A última forma de indenização a ser abordada seria o pagamento sobre a ocupação ou 

retenção da área a ser utilizada na produção, devendo ser pago anualmente, com valor fixado 

no edital e no contrato de concessão para realização das atividades de exploração, 

considerando o tamanho da área em quilômetro quadrado ou fração da superfície do bloco. 

Existindo a prorrogação do prazo de ocupação, a ANP fica disposta a aumentar um percentual 

sobre o valor recolhido de acordo com a avaliação da mesma.  

Ainda é por meio da Lei 9478/97 que é instituída a Agencia Nacional do Petróleo, Gás 

natural e Biocombustíveis - ANP, que tem como fim “promover a regulação, a contratação e a 

fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo” (art. 8°, Lei n° 

9.478, de 6 de agosto de 1997) e o Conselho Nacional de Política Energética - CNPE, órgão 

vinculado a presidência nacional e presidido pelo Ministério de Estado de Minas e Energia, 

que tem como finalidade "promover o aproveitamento racional dos recursos energéticos do 

País, em conformidade com os princípios enumerados no capítulo anterior e com o disposto 

na legislação aplicável" (BRASIL, 1997, Art. 2). 

A partir das descobertas de reservas de petróleo em águas ultra profundas, a chamada 

área do pré-sal, iniciaram as discussões para alterar a lei vigente, adequando-a a uma nova 

realidade. A mudança de fato ocorre com a Lei 12.351 de 22 de dezembro de 2010, que 

dispõe dentre outras coisas a exploração do petróleo nessas condições, as novas formas de 

celebração de contratos, e a criação de um novo fundo de arrecadação, o Fundo Social. 

A citada lei institui uma forma diferente na produção dos recursos, o chamado regime 

de partilha de produção. Que consiste em repassar a terceiros os riscos das atividades de 
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exploração, avaliação, desenvolvimento e produção, isentando a União. Os riscos seriam 

assumidos por contratados os quais também arcariam com os custos e investimentos para 

realização de tais atividades. A Petrobras, essencialmente exercerá o papel de operadora de 

todos os blocos e projetos realizados em tais áreas, com isso, fica reservado a mesma uma 

participação mínima que não poderá ser inferior a trinta por cento. Podendo a Petrobrás 

participar das licitações prevista a fim de aumentar a sua participação mínima, ou ainda, 

exercer a função de contratada, seja por ser a vencedora isolada da licitação ou por 

contratação direta, sem a necessidade de licitação. O sistema referido apresenta apenas duas 

formas de recolhimento das indenizações devidas acerca do petróleo e seus derivados 

explorado da região do pré-sal, os royalties e o bônus de assinatura, conforme redigido em seu 

artigo quadragésimo segundo. 

 
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 Federal, vedada sua inclusão no cálculo do 
custo em óleo. 
§ 2º O bônus de assinatura não integra o custo em óleo, corresponde valor 
fixo devido à União pelo contratado e será estabelecido pelo contrato de 
partilha de produção, devendo ser pago no ato de 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 1% (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 a sua inclusão no cálculo do custo em óleo.  
§ 2º O cálculo da participação de terceiro de que trata o caput será efetivado 
pela ANP.(BRASIL, 1997, Art. 42) 
 

Ainda em seu artigo 47º, a Lei 12.351/10 institui a criação de um Fundo Social, 

vinculado a Presidência da República, e com o objetivo de coletar recursos para o 

desenvolvimento de social e regional na forma de programas que combatessem a pobreza, e 

proporcionando desenvolvimento das áreas da educação, cultura, esporte, saúde pública, 

ciência e tecnologia, meio ambiente e de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Este 

fundo seria constituído com parte dos recursos pertencentes ao governo federal, fixados em lei 

ou decreto que sua aplicação seria destinada ao Fundo Social. E os recursos aos quais 

constituem o FS, conforme o artigo 49º, seriam obtidos através de seis formas diferentes de 
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captação, contudo em todos os casos leva-se em conta as novas formas de celebração de 

contratos inauguradas pela mesma lei, segue abaixo o artigo em sua forma original: 

 

Art. 49. Constituem recursos do FS: 
I - parcela do valor do bônus de assinatura destinada ao FS pelos contratos 
de partilha de produção; 
II - parcela dos royalties que cabe à União, deduzidas aquelas destinadas aos 
seus órgãos específicos, conforme estabelecido nos contratos de partilha de 
produção, na forma do regulamento; 
III - receita advinda da comercialização de petróleo, de gás natural e de 
outros hidrocarbonetos fluidos da União, conforme definido em lei; 
IV - os royalties e a participação especial das áreas localizadas no pré-sal 
contratadas sob o regime de concessão destinados à administração direta da 
União, observado o disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo; 
V - os resultados de aplicações financeiras sobre suas disponibilidades; e  
VI - outros recursos destinados ao FS por lei. (BRASIL, 1997, Art. 49) 

 

A Lei 12.734 de 30 de novembro de 2012 é sem dúvida a mais polêmica e controversa 

em toda disciplina jurídica acerca da exploração de petróleo em território nacional. A 

polêmica ocorreu devido a lei alterar as regras de distribuição dos royalties e participações 

especiais, concedendo a Estados e Municípios não produtores uma parte sobre o montante que 

anteriormente era por direito apenas dos produtores. As alterações se debruçam sobre as Leis 

9478/97 e a 12.351/10. 

As alterações na Lei 12.351/10 acontecem precisamente em seu artigo quarenta e dois, 

responsável por explicar a distribuição das indenizações devidas acerca da exploração do 

petróleo, quando estas ocorressem sobre a alíquota de quinze por cento da produção total, ou 

seja, quando realizados em regime de partilha da produção na área do pré-sal. A nova divisão 

dos recursos apresentou consideráveis reduções nas alíquotas recebidas pelos Estados e 

Municípios produtores, e apresentou também a criação de fundos especiais que redireciona, 

parte do valor das indenizações a Estados e municípios não-produtores. 

Quando o valor das indenizações a serem pagas a título de royalties do petróleo 

correspondessem a quinze por cento, e quando a exploração realizada fosse em terra, rios, 

lagos, ilhas lacustres ou fluviais, a divisão se apresentará da seguinte forma: a) Vinte por 

cento para os Estados ou Distrito Federal se forem produtores; b) Dez por cento para os 

Municípios produtores; c) Cinco por cento para os Municípios afetados em operação de 

embarque e desembarque do petróleo, gás, etc.; d) Vinte e cinco por cento para o Fundo 

Especial a ser distribuído entre os Estados e o Distrito Federal, que não se enquadrassem 

como produtores; e) Vinte e cinco por cento para o Fundo Especial a ser distribuído entre os 



22 

 

 

Municípios que não se enquadrassem como produtores; f) Quinze por cento para a União, a 

ser destinado para composição do Fundo Social; 

Por sua vez, quando a exploração do petróleo ocorresse em plataforma continental, no 

mar territorial ou zona econômica exclusiva, ainda considerando a alíquota de quinze por 

cento sobre a produção, a divisão dos percentuais se daria da seguinte forma: a) Vinte e dois 

por cento para o Estado confrontante, considerados produtores; b) Cinco por cento para os 

Municípios confrontantes, considerados produtores; c) Dois por cento para os Municípios 

afetados pelas operações de embarque e desembarque do petróleo gás natural, etc; d) Vinte e 

quatro inteiros e cinco décimos por cento para a criação de um fundo especial a ser distribuído 

entre os Estados e Distrito Federal, que não se enquadrassem como produtores; e) Vinte e 

quatro inteiros e cinco décimos por cento para a criação de um fundo especial a ser distribuído 

entre os Municípios, que não se enquadrassem como produtores; f) Vinte e dois por cento 

para a União, a ser destinado para composição do Fundo Social. 

As alterações realizadas na Lei 9478/1997 pela Lei 12.734/12 se dão basicamente 

sobre três artigos, o quadragésimo oitavo, relacionado ao pagamento das indenizações devidas 

a título de royalties quando ocorresse sobre a alíquota mínima de cinco por cento; o 

quadragésimo nono relacionados aos pagamentos das indenizações devidas a título de 

royalties quando esta excedesse a alíquota mínima prevista, enquadrando-se em dez por cento; 

e o quinquagésimo, relacionados aos pagamentos das indenizações devidas a título 

participação especial, em casos de grande volume ou grande rentabilidade. 

A alteração do artigo quadragésimo oitavo da Lei 9478/97, ocorre sobre o pagamento 

de royalties acerca do valor mínimo de cinco por cento da produção, em seu primeiro inciso, 

incluso pela Lei 12.743/12, trata da produção realizada em rios lagos onde as alíquotas de 

distribuição dos recursos se daria da seguinte forma: 

 

I - quando a lavra ocorrer em terra ou em lagos, rios, ilhas fluviais e 
lacustres:  
a) 70% (setenta por cento) aos Estados onde ocorrer a produção;   
b) 20% (vinte por cento) aos Municípios onde ocorrer a produção; e  
c) 10% (dez por cento) aos Municípios que sejam afetados pelas operações 
de embarque e desembarque de petróleo, gás natural e outros 
hidrocarbonetos fluidos, na forma e critérios estabelecidos pela 
ANP; (BRASIL, 1997, Art. 48) 

 

Em seu inciso segundo, trata da produção quando a mesma se desse em plataforma 

continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, a distribuição se daria para os 
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seguintes beneficiários: a) Vinte por cento para os Estados confrontantes; b) Dezessete por 

cento para os municípios confrontantes; c) Três por cento para os municípios afetados em 

operações de embarque ou desembarque do petróleo, gás natural, etc; d) Vinte por cento para 

a criação de um fundo especial a ser distribuído entre os Estados e Distrito Federal, que não se 

enquadrassem como produtores; e) Vinte por cento para a criação de um fundo especial a ser 

distribuído entre os Municípios, que não se enquadrassem como produtores; f) Vinte por 

cento para a União, a ser destinado para composição do Fundo Social.  

O artigo quadragésimo nono da Lei 9478/97 trata da distribuição dos royalties na 

alíquota devida sobre a exploração quando esta exceder o valor mínimo de cinco por cento, 

destacando a inclusão do fundo social no item "d". Logo, o referido artigo passou a ser 

redigido da seguinte forma para quando a exploração fosse realizada em terra ou em lagos, 

rios, ilhas fluviais e lacustres: 

 

a) cinquenta 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) para a União, a ser destinado ao Fundo 
Social, instituído por esta Lei, deduzidas as parcelas destinadas aos órgãos 
específicos da Administração Direta da União, nos termos do regulamento 
do Poder Executivo;(BRASIL, 1997, Art. 49) 

 

E para quando a produção ocorresse na plataforma continental, a distribuição se daria 

da seguinte forma: a) Vinte por cento para os Estados confrontantes; b) Dezessete por cento 

para os Municípios confrontantes e respectivas áreas geoeconômicas; c) Três por cento para 

os Municípios afetados em operações de embarque ou desembarque do petróleo, gás natural, 

etc; d) Vinte por cento para a criação de um fundo especial a ser distribuído entre os Estados e 

Distrito Federal, que não se enquadrassem como produtores; e) Vinte por cento para a criação 

de um fundo especial a ser distribuído entre os Municípios, que não se enquadrassem como 

produtores; f) Vinte por cento para a União, a ser destinado para composição do Fundo Social. 

Ainda no artigo quadragésimo nono, é estabelecida uma redução gradual no valor a ser 

recebido pelos municípios confrontantes da citada indenização, conforme o disposto nos 

artigos quadragésimo oitavo e quadragésimo nono da Lei 9478/97. Dessa forma, seriam 

reduzidos os valores pagos a cada ano, a começar pelo ano de 2013, em dois pontos 

percentuais até o ano de 2018, quando o percentual a ser destinado aos municípios produtores 
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atingiria cinco por cento, e ainda a redução de um ponto percentual no ano de 2019, onde a 

alíquota seria de quatro por cento, segue abaixo o texto em sua forma íntegra: 

 

Art. 49-A.  Os percentuais de distribuição a que se referem a alínea “b” do 
inciso II do art. 48 e a alínea “b” do inciso II do art. 49 serão reduzidos: 
I - em 2 (dois) pontos percentuais em 2013 e em cada ano subsequente até 
2018, quando alcançará 5% (cinco por cento); 
II - em 1 (um) ponto percentual em 2019, quando alcançará o mínimo de 4% 
(quatro por cento). 
Parágrafo único.  A partir de 2019, o percentual de distribuição a que se 
refere este artigo será de 4% (quatro por cento). (BRASIL, 1997, Art. 49) 

 

Em contrapartida os percentuais destinados aos Fundos especiais dos Estados ou DF e 

municípios enquadrados como não produtores se elevaria gradualmente, em um ponto 

percentual a cada ano de 2013 a 2016, de um inteiro e cinco décimos por cento em 2017, de 

um por cento em 2018 e de cinco décimos por cento em 2019, sendo a alíquota aumentada a 

vinte e sete por cento a cada fundo especial.  

Os termos dispostos nos itens "d" e "e" do artigo quadragésimo segundo, 

quadragésimo oitavo e quadragésimo nono, apresentam particularidades quanto a sua forma 

de participação. Os Fundos Especiais dispostos no item "d", que trata do fundo destinado a 

Estados e Distrito Federal não produtores, e o item "e", que trata do fundo destinado aos 

municípios não produtores, permitiam que tanto os Estados e Distrito Federal ou municípios 

considerados produtores poderiam abdicar de seus direitos de produtores para se enquadrarem 

na qualidade de não produtores, integrando, portanto, o seu respectivo fundo de participação 

especial. Desta forma, as partes que lhes eram devidas anteriormente, na qualidade de 

produtor, seriam adicionadas ao montante a ser distribuído nos itens "d" ou "e"conforme sua 

qualificação. 

O artigo quinquagésimo que trata da indenização a ser paga como participação 

especial, quando houvesse grande volume de produção, é alterado somente no que diz respeito 

aos beneficiários, ficando da seguinte forma: a) Quarenta e dois por cento a União, destinado 

ao Fundo Social; b) Trinta e quatro por cento ao Estado onde ocorrer a produção; c) Cinco por 

cento para o município onde ocorre a produção; d) Nove inteiros e cinco décimos por centro 

para a criação de um fundo especial a ser distribuído entre os Estados e Distrito Federal, que 

não se enquadrassem como produtores; e) Nove inteiros e cinco décimos para a criação de um 

fundo especial a ser distribuído entre os Municípios, que não se enquadrassem como 

produtores. 
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O artigo ainda previa redução no total das alíquotas pagas nos itens "b" e "c", acima 

citados, e aumento no percentual a ser distribuído nos itens "a", "d" e "e". Desta forma, 

ocorreria uma redução de quatorze pontos percentuais no item "b" entre os anos de 2013 a 

2018, de dois por cento no primeiro ano, em 2013, de três pontos percentuais nos anos de 

2014 e 2015, e de dois por cento novamente nos anos de 2016, 2017 e 2018, quando atingiria 

vinte por cento. O item "c" teria a redução de um ponto percentual em 2019. O Item "a" teria 

um aumento de um ponto percentual a cada ano entre 2013 e 2016, passando a quarenta e seis 

por cento no fim do período. Os itens "d" e "e" também receberiam aumentos sucessivos, de 

cinco décimos por cento em 2013, de um ponto percentual em 2014 e 2015, de cinco décimos 

por cento em 2016, de um por cento em 2017 e 2018, e de cinco décimos por cento em 2019, 

em ambos os itens, totalizando quinze por cento em cada um deles.  

Ainda o artigo delimita onde deveriam ser aplicados os recursos oriundos do fundo 

especial criado para favorecer os Estados e Distrito Federal, assim como, o fundo especial 

criado para favorecer os municípios que não se enquadrassem como produtores de petróleo e 

seus derivados. Apesar de não ter uma especificação clara para onde devem ser utilizado os 

recursos das indenizações pagas aos Estados e Municípios produtores, no caso dos não 

produtores que recebiam os recursos através dos fundos, essa limitação existiria. Conforme 

podemos verificar em seu artigo 50-F, transcrito da seguinte maneira: 

Art. 50-F.  O fundo especial de que tratam as alíneas “d” e “e” do inciso II 
dos arts. 48 e 49 desta Lei, os incisos IV e V do § 2o do art. 50 desta Lei e as 
alíneas “d” e “e” dos incisos I e II do art. 42-B da Lei no 12.351, de 22 de 
dezembro de 2010, serão destinados para as áreas de educação, 
infraestrutura social e econômica, saúde, segurança, programas de 
erradicação da miséria e da pobreza, cultura, esporte, pesquisa, ciência 
e tecnologia, defesa civil, meio ambiente, em programas voltados para a 
mitigação e adaptação às mudanças climáticas, e para o tratamento e 
reinserção social dos dependentes químicos.(BRASIL, 1997, Art. 50) 
Grifos nossos. 

Outro ponto importante a se destacar é o parágrafo quinto do artigo cinquenta, que 

aparece com mesma equivalência de sentido para todas as alterações realizadas nos artigos 

citados anteriormente, isto é, o artigo 42 da lei 12.351/10 e os artigos 48 e 49 da lei 

9478/1997. Justamente por se tratar de uma delimitação aplicada sobre o valor a ser recebido 

pelos municípios produtores a partir do ano de 2012, por meio das indenizações pagas sobre 

qualquer modalidade exposta anteriormente, limitando ao valor recebido em royalties e 

participações especiais em 2011, ou, o produto da multiplicação do valor distribuído pelo 
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fundo de participação dos municípios a nível nacional vezes dois, vezes a população do 

município, levando em conta o que for maior. Transcrito da seguinte forma abaixo: 

 

§ 5o  A soma dos valores referentes aos royalties devidos aos Municípios nos 
termos das alíneas “b” e “c” dos incisos I e II do art. 42-B da Lei no 12.351, 
de 22 de dezembro de 2010, com os royaltiesdevidos nos termos das alíneas 
“b” e “c” dos incisos I e II dos arts. 48 e 49 desta Lei, com a participação 
especial devida nos termos do inciso III do § 2o deste artigo, ficarão 
limitados ao maior dos seguintes valores: 
I - os valores que o Município recebeu a título de royalties e participação 
especial em 2011; 
II - 2 (duas) vezes o valor per capita distribuído pelo FPM, calculado em 
nível nacional, multiplicado pela população do Município. (BRASIL, 1997, 
Art. 50) 
 

A Lei 12.858 de 9 setembro de 2013, determinou a destinação exclusiva para a 

educação pública, prioritariamente a educação básica, e para a saúde, os recursos provenientes 

da exploração do petróleo, quando estes se enquadrassem nas seguintes definições: a) as 

receitas referentes aos órgãos de administração direta da União, a título de royalties ou 

participações especiais, em contratos de regimes de concessão, cessão onerosa ou de partilha 

de produção, quando a lavra ocorrer em plataforma continental, mar territorial ou zona 

econômica exclusiva, para contratos de comercialidade  declarados a partir de 03 de dezembro 

de 2012; b) as receitas destinadas aos Estados e do Distrito Federal, assim como as receitas 

destinadas aos municípios, provenientes dos royalties e participação especial, explorados em 

plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, em contratos assinados a 

partir de 03 de dezembro 2012; c) cinquenta por cento do montante do Fundo Social; d) de 

receitas da União decorrente de acordos de individualização da produção. Os recursos citados 

entrariam como acréscimos ao mínimo já definido pela Constituição para as áreas da saúde e 

educação, onde a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios ficariam responsáveis 

por aplicarem setenta e cinco por cento na área da educação e vinte e cinco por cento na área 

da saúde. 

Diante do contexto histórico observamos ao longo de todo o capítulo, que há uma 

relação intrínseca entre os avanços tecnológicos e as descobertas realizadas com o passar dos 

anos, com a evolução gradual da disciplina jurídica que trata da exploração do petróleo em 

território nacional. Como exemplo, as transformações decorrentes na legislação em meados da 

década de 1980, corroboraram com os avanços e descobertas ocorridos anos antes, e o início 

da exploração do petróleo nas chamadas plataformas continentais instaladas na Bacia de 

Campos. Por conseguinte, os avanços na legislação ocorridos em 2010, acompanham a 
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mesma lógica de pensamento, onde os avanços tecnológicos e as descobertas de grandes 

quantidades de petróleo em uma área mais profunda, faz com que a legislação mude para se 

adequar as novas mudanças. 

As demandas e ideais políticos também se fazem presentes em diversos momentos da 

disciplina jurídica que aborda a produção de petróleo no país, a própria criação da Petrobrás, 

aliada a uma ideia de uma estatal, gerir e desenvolver o projeto é própria da época, portanto a 

legislação de 1953 a acompanhou. Nessa mesma linha, após as mudanças ocorridas nos anos 

1990, principalmente no sentido de abertura a práticas neoliberais, a legislação de 1997 

solidifica este ideal possibilitando que empresas privadas pudessem explorar o óleo em 

território brasileiro.  

A "lei do petróleo" em 1997 trouxe importantes ganhos nos valores das indenizações 

pagas sobre a exploração do petróleo, ocorrendo um enorme aumento nas receitas dos 

municípios beneficiados por estes recursos. Em contrapartida, a mesma revoga a Lei 2004/53, 

e com isso as disposições acerca da destinação dos recursos oriundos da exploração do 

petróleo vinculadas ao artigo vigésimo sétimo desta lei, e, por conseguinte, as alterações feitas 

neste mesmo artigo com as leis de 3257/1957, 7453/1985 e7525/1986. Desta forma a "lei do 

petróleo" não deixa claro uma forma específica de como deveriam ser utilizados os recursos 

oriundos da exploração, apenas deixa o disposto na lei 7990 de 1989, e sua alteração como a 

Lei 8001 de 1990, a qual deixa "vedada aplicação dos recursos em pagamento de dívida e no 

quadro permanente de pessoal" (art. 8°, Lei n° 7990, de 28 de dezembro de 1989, alterada 

pela lei 8001 de 13 de março 1989). 

A controversa Lei 12.734 de 2012 trouxe novas regras de distribuição dos recursos 

trazendo perdas consideráveis logo quando esta entra em vigor, e ainda progressivamente 

impõe reduções nos valores a serem distribuídos aos Estados e Municípios produtores. Por 

meio dos fundos de participação criados pela mesma, é possível verificar a nível nacional a 

tendência de descentralização dos recursos, e a busca de favorecer o maior número possível 

de beneficiários. 

Desta forma, destacamos três pontos importantes, o possível aumento das receitas 

gerados a partir dos aumentos das alíquotas criados pela lei do petróleo, aliados a vinculação 

ao preço mundial do petróleo; a redução dos componentes regulatórios quanto a aplicação dos 

recursos recebidos por Estados e municípios produtores, os quais são retomados com as 

criações do Fundo Social e dos Fundos de Participação Especial tanto para Estados quanto 

para Municípios; e as alterações impostas pela Lei 12.734/12 o qual impõem aos produtores 
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de petróleo uma série de reduções no percentual a ser destinado aos mesmos. Equacionando 

estes três pontos, uma observação sobre o desenvolvimento dos valores pagos ao longo dos 

anos que compõem o século XXI seria de grande valia para entendermos os impactos que 

estas legislações proporcionaram, para tal veremos o capítulo seguinte. 
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2. EXPANSÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E RETRAÇÃO: OS IMPACT OS DA LEI DO 

PETRÓLEO, OS REENQUADRAMENTOS E A LEI 12.734/12. 

 

O Estado do Rio de Janeiro ocupou com grande vantagem em relação aos outros 

Estados da nação o posto de maior produtor de petróleo e, por conseguinte, também liderou o 

ranking de arrecadação das indenizações recebidas. Como pudemos observar no primeiro 

capítulo, a cada nova descoberta ou mudança no quadro da produção nacional no petróleo 

abriu-se discussões sobre a forma de distribuição desses recursos, e em termos nacionais 

podemos verificar a tendência descentralizadora que a distribuição dos recursos tomou, 

principalmente com a Lei 12.734 de 2012, o que provocou diversas discussões sobre as perdas 

consideráveis que a referida lei geraria aos municípios e ao Estado do Rio de Janeiro. 

Contudo a tendência de descentralização dos recursos a qual pudemos observar mais 

acentuadamente neste milênio não fica restrita apenas a lei acima citada. Em próprio território 

Fluminense foi possível observar uma série de mudanças, as quais permitiram que mesmo o 

produto e seus derivados sendo extraídos somente em plataforma continental, oitenta e sete 

municípios do total de noventa e dois no Estado se beneficiassem pela exploração do petróleo. 

O exponencial aumento do montante em reais recebido pelos municípios que pode ser 

observado a partir da lei de 1997, é propiciado pelas alterações realizadas pela própria, entre 

elas o fato de aumentar a alíquota para dez por cento e por instituir o pagamento de 

participação especial sobre a exploração do petróleo. 

Neste capitulo, abordaremos os enquadramentos que permitiram este cenário, e ainda, 

buscaremos abordar a relação de impacto econômico que a "lei do petróleo" promoveu,  no 

Estado do Rio de Janeiro neste período, e os impactos da Lei de 12.734/2012 que já são 

possíveis de serem observados. 

 

2.1 - Novos enquadramentos e evolução do quadro de beneficiários dos recursos do 

petróleo. 

 

O Estado do Rio de Janeiro a partir do ano de 2007 teve em sua lista de beneficiários 

das indenizações a título de royalties do petróleo 87 municípios de um total de 92 municípios 

(KROPF, 2011), 94,50% dos municípios do Estado portanto passaram a compor o quadro. 

Este avanço foi impulsionado por dois enquadramentos de municípios como pertencentes a 

zona de produção principal, e como consequência, trouxeram a listas outros vários municípios 
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como pertencentes a zona limítrofe à zona de produção principal. Estes enquadramentos 

citados ocorreram nos municípios do Rio de Janeiro e Niterói no ano de 2003, e no município 

de Angra dos Reis no ano de 2007, e suas respectivas inclusões se dão por motivos bem 

peculiares que para melhor entendermos voltaremos a legislação. 

A Lei 7525 de 1986 foi a responsável por definir, entre outras coisas, os aspectos caros 

ao entendimento àquele tempo e ainda hoje quanto a exploração em plataforma continental, 

onde na época a qual fora sancionada, havia sido recentemente aprovada no ano de 1985 com 

a Lei 7.453. Entre os aspectos em que se propôs a definir, cabe destaque a definição do 

conceito de áreas geoeconômicas a qual apareceu pela primeira vez na lei de 1985, e que 

seriam destinados a esta 1,5% dos 5% devidos sobre as atividades de exploração. Para definir 

a área geoeconômica, é criado a definição de três funções que os municípios poderiam ocupar, 

conforme o disposto no artigo quarto da Lei 7525/86, conforme abaixo: 

 

Art. 4º Os Municípios que integram tal área geoeconômica serão divididos 
em 3 (três) zonas, distinguindo-se 1 (uma) zona de produção principal, 1 
(uma) zona de produção secundária e 1 (uma) zona limítrofe à zona de 
produção principal. 
§ 1º Considera-se como zona de produção principal de uma dada área de 
produção petrolífera marítima, o Município confrontante e os Municípios 
onde estiverem localizadas 3 (três) ou mais instalações dos seguintes tipos: 
I - instalações industriais para processamento, tratamento, armazenamento e 
escoamento de petróleo e gás natural, excluindo os dutos; 
II - instalações relacionadas às atividades de apoio à exploração, 
produção e ao escoamento do petróleo e gás natural, tais como: portos, 
aeroportos, oficinas de manutenção e fabricação, almoxarifados, 
armazéns e escritórios. 
§ 2º Consideram-se como zona de produção secundária os Municípios 
atravessados por oleodutos ou gasodutos, incluindo as respectivas estações 
de compressão e bombeio, ligados diretamente ao escoamento da produção, 
até o final do trecho que serve exclusivamente ao escoamento da produção 
de uma dada área de produção petrolífera marítima, ficando excluída, para 
fins de definição da área geoeconômica, os ramais de distribuição 
secundários, feitos com outras finalidades. 
§ 3º Consideram-se como zona limítrofe à de produção principal os 
Municípios contíguos aos Municípios que a integram, bem como os 
Municípios que sofram as conseqüências sociais ou econômicas da produção 
ou exploração do petróleo ou do gás natural. 
§ 4º Ficam excluídos da área geoeconômica de um Município 
confrontante, Municípios onde estejam localizadas instalações dos tipos 
especificados no parágrafo primeiro deste artigo, mas que não sirvam, 
em termos de produção petrolífera, exclusivamente a uma dada área de 
produção petrolífera marítima. 
§ 5º No caso de 2 (dois) ou mais Municípios confrontantes serem contíguos 
e situados em um mesmo Estado, será definida para o conjunto por eles 
formado uma única área geoeconômica. (BRASIL, 1986, Art. 4) Grifos 
nossos. 
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Baseando-se no inciso segundo do primeiro parágrafo do artigo quarto da Lei 7525 de 

1986, e no Decreto 01 de 11 de janeiro de 1991, o qual apenas regulamenta as disposições da 

referida lei, em 2003 é pedido ao Ministério de Minas Energia a revisão do enquadramento 

das cidades do Rio de Janeiro e Niterói pelo então deputado Eduardo Paes, processo o qual foi 

encaminhado para ANP. A partir disso, iniciou-se o processo que culminou no parecer técnico 

074/2003/SPG e 075/2003/SPG, e o enquadramento da cidade Niterói e da cidade do Rio de 

Janeiro respectivamente. Isso por considerar que Niterói dispunha de três unidades de apoio, 

sendo elas: Oficinas, Armazéns e Portos; e a cidade do Rio de Janeiro por sua vez dispunha de 

cinco unidades de apoio, sendo elas: Oficinas, Armazéns, Portos, Escritórios e Aeroportos. 

 

PARECER TÉCNICO N° 074/2003/SPG - CONCLUSÃO - Para 
enquadramento de um município na Zona de Produção Principal de uma 
dada área de produção marítima faz-se necessário que nele estejam 
localizadas pelo menos 3 (três) instalações de apoio à exploração e produção 
de petróleo e gás natural, nos termos do artigo 20, §2°, I, b, do Decreto n° 1, 
de 11 de janeiro de 1991. Pela comprovação dos fatos, consubstanciados no 
Relatório de Visita Técnica anexo a este Parecer, concluímos pelo 
enquadramento do Município de Niterói como pertencente à Zona de 
Produção Principal do Estado do Rio de Janeiro'. 
PARECER TÉCNICO N° 075/2003/SPG - CONCLUSÃO - Para 
enquadramento de um município na Zona de Produção Principal de uma 
dada área de produção marítima faz-se necessário que nele estejam 
localizadas pelo menos 3 (três) instalações de apoio à exploração e produção 
de petróleo e gás natural, nos termos do artigo 20, §2°, I, b. do Decreto n° 1, 
de 11 de janeiro de 1991. Pela comprovação dos fatos, consubstanciados no 
Relatório de Visita Técnica anexo a este Parecer, complementando com 
informações incontestáveis sobre a localização de escritórios de diversos 
concessionários (Petrobras, Shell, etc) e até mesmo de aeroportos (Galeão e 
Jacarepaguá), concluímos pelo enquadramento do Município do Rio de 
Janeiro como pertencente à Zona de Produção Principal do Estado do Rio de 
Janeiro.(PIQUET e SERRA, 2007, Pág. 69) 

 

Com as inclusões citadas acima, em novembro de 2003 o Estado do Rio de Janeiro 

passou a ter setenta e quatro municípios como beneficiários das receitas oriundas da 

exploração do petróleo, um avanço considerável de vinte e dois novos detentores do direito a 

receita. Evidente é que a inclusão de novos beneficiários a época trouxe a discussão aqueles 

que de certa forma se sentiram prejudicados, pois a inclusão de novos municípios reduziu a 

parte destinada a cada município limítrofe do montante a ser distribuído. 

No ano de 2007, foi a vez do município de Angra dos Reis passar por processo 

semelhante para a sua inclusão como pertencente a Zona de Produção Principal. Em processo 

iniciado em 2006, pelos mesmos motivos das cidades citadas anteriormente, isto é, por 

possuir pelo menos três unidades de apoio a exploração do petróleo, sendo elas: Oficinas, 
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Escritórios e Armazéns. Portanto, com base no parecer técnico 073/2007/SPG, Angra dos 

Reis também passou a compor o quadro da Zona de Produção Principal a partir de junho de 

2007, e concomitantemente foram incluídos mais 12 municípios a Zona Limítrofe a Zona de 

Produção Principal, com isso, o Estado do Rio de Janeiro já neste período pode contar com o 

alto número de municípios gozando do direito de recebimento das indenizações. 

Com o decorrer dos anos ocorreram outros enquadramentos de municípios a Zona de 

Produção Principal, como os casos de Arraial do Cabo, Duque de Caxias, Maricá e Parati, por 

exemplo, mas que não tiveram tanto impacto como os casos acima citados, uma vez que, a 

inclusão destes não implicou na adição novos municípios ao grupo daqueles que teriam 

direito a receber as indenizações.  

É possível observar que a tendência de máxima descentralização possível dos recursos 

devidos acerca da exploração do petróleo e derivados ocorreu também em próprio solo 

fluminense. Ainda que os processos de enquadramento a Zona de Produção Principal dos três 

municípios anteriormente discutidos tivessem que passar pelo crivo da ANP, e a integração 

dos demais a zona limítrofe a zona de produção veio de acordo com a análise feita pelo IBGE, 

foi a partir de petições, movidas pelo interesse de ganhar uma fatia maior do montante 

arrecadado que levaram tais acontecimentos. 

 

2.2 - Arrecadação, produção e os efeitos da exploração do petróleo no estado do Rio de 

Janeiro e suas regiões.   

 

A partir da criação da chamada Lei do Petróleo em 1997 e a abertura a exploração para 

empresas privadas, ocorreram diversas mudanças no cenário econômico acerca da 

arrecadação das indenizações devidas sobre as atividades realizadas. Com o aumento da 

alíquota de cinco para dez por cento sobre o valor bruto, e a inclusão das chamadas 

participações especiais, pôde-se verificar um avanço substancial nas receitas recebidas pelos 

municípios. 

Os royalties são indenizações devidas mensalmente por quem explora petróleo ou gás 

natural em um determinado campo exploratório, aplicando-se a alíquota sobre o valor da 

produção, podendo esta alíquota ser de quinze por cento (em casos de exploração ocorressem 

na região do pré-sal), de dez por cento (em contratos de concessão) ou de cinco por cento (em 

casos específicos de risco na produção) e o valor da produção é obtido multiplicando o 

montante de petróleo ou gás natural produzidos no mês, pelos preços de referência de cada 
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um citado. O decreto 2705 de 03 de agosto 1998 regulamenta em seu artigo sétimo que o 

preço de referência do petróleo produzido num dado mês, "[...] será igual à média ponderada 

dos seus preços de venda praticados pelo concessionário, em condições normais de mercado, 

ou ao seu preço mínimo estabelecido pela ANP, aplicando-se o que for maior." (Art. 21, 

Decreto 2705/98) 

A participação especial por sua vez é uma forma de indenização variável, podendo 

esta ser paga ou não, de acordo com critérios específicos, para aferição da mesma é observada 

a produção e seu pagamento é realizado trimestralmente. Conforme o decreto 2705/98 a 

participação especial se "constitui compensação financeira extraordinária devida pelos 

concessionários de exploração e produção de petróleo ou gás natural, nos casos de grande 

volume de produção ou de grande rentabilidade" (Art. 21, Decreto 2705/98) 

Ao observarmos a relação de pagamentos das indenizações realizados aos municípios 

beneficiários, podemos verificar um gradativo avanço das receitas a partir da aprovação da lei 

de 1997, para cada novo contrato de concessão e com as revisões do percentual pago nos 

contratos já existentes. Para análise das mudanças no cenário econômico do Estado do Rio de 

Janeiro, tomamos como base a arrecadação de Royalties e Participações Especiais recebidos 

pelos municípios que compõem a região norte-fluminense, por se tratar da região que se 

localiza o município que mais arrecada em valores corrente com as indenizações citadas. 

 

 

Ano de 
Referência

Campos 
dos 

Goytacaze
s

Cardoso 
Moreira

Carapebus
Conceição 
de Macabu

Qussamã Macaé
S. F. do 

Itabapoana
São Fidélis

S. J. da 
Barra

2000 157,87 1,39 10,69 1,65 32,27 90,35 1,92 1,98 12,26
2001 200,26 1,75 13,38 2,06 33,59 113,19 2,43 2,47 15,54
2002 348,26 2,54 20,37 2,88 48,52 194,06 3,57 3,46 5,12
2003 475,18 3,31 24,25 3,76 63,06 256,13 4,66 4,51 30,69
2004 549,60 2,81 23,88 3,19 66,08 293,83 3,96 3,83 38,45
2005 678,42 3,30 27,95 3,75 72,98 346,29 4,65 4,50 44,61
2006 852,56 3,66 33,07 4,16 91,56 408,41 5,16 4,99 54,96
2007 780,09 2,94 28,44 3,33 124,38 353,80 4,13 4,00 45,94
2008 1168,64 4,17 35,32 4,74 146,64 501,68 5,88 5,69 161,42
2009 993,16 3,31 22,74 3,76 90,96 387,54 4,66 4,51 168,32
2010 1016,02 3,90 29,29 4,43 90,50 410,51 5,49 5,31 203,02
2011 1235,61 4,78 34,80 5,58 94,41 482,23 6,73 6,52 251,51
2012 1354,23 5,83 38,64 6,88 106,94 538,65 8,21 7,94 223,26
2013 1303,27 5,89 37,57 6,95 94,73 516,45 8,29 8,02 228,78
2014 1208,36 6,29 41,37 7,43 95,10 542,65 8,87 8,58 237,08
2015 618,40 4,39 24,52 5,18 54,62 343,41 6,18 5,98 159,20
2016 292,72 3,61 18,34 4,26 39,28 263,17 5,08 4,92 73,46

Tabela 1: Valores de Royaties e Participações Especiais por Município da Região Norte Fluminense                         
(em Milhões de Reais)

Fonte: Info Royalties (adaptada pelo autor)
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Conforme podemos observar a cidade de Campos dos Goytacazes é de longe a que 

mais arrecadou com royalties e participações somados anualmente no período abordado, sua 

arrecadação salta de cerca de 157 milhões de reais no ano de 2000, para incríveis um 1,168 

bilhões de reais no ano de 2008, em um curto período de tempo a receita proveniente das 

indenizações aumentou mais de sete vezes o valor inicial. 

Guardada as devidas proporções, é possível verificar grandes avanços nas receitas de 

todos os municípios da região Norte Fluminense no mesmo período de tempo que 

compreende os anos 2000 a 2008. Sendo ainda possível destacar os municípios de Carapebus, 

Quissamã, Macaé e São João da Barra, que além de Campos dos Goytacazes, compõem desde 

o início do quadro verificado a chamada Zona de Produção Principal, e, portanto, arrecadam 

uma parcela maior dos recursos pagos a títulos de royalties e participações. Enquanto por sua 

vez, os municípios que compõem a chamada Zona Limítrofe a Zona de Produção Principal na 

região Norte Fluminense, sendo eles Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, São Fidelis e 

São Francisco do Itabapoana, recebem um montante bem menor se comparado com os 

demais. 

Podemos verificar que nos seis primeiros anos todos os municípios obtiveram avanços 

em suas receitas, ocorrendo retrações nos anos de 2007 e 2009 para os municípios citados, 

com exceção de Quissamã que ainda obteve avanços na receita no ano de 2007. Essa variação 

é seguida posteriormente por sucessivos avanços nas receitas que sobem consideravelmente 

nos anos de 2009 a 2012. 

Nos anos que seguem, 2013 é marcado por peculiaridade bem específica, onde foi 

possível verificar em todos os cinco municípios que compõem a zona de produção principal 

uma retração nas receitas, enquanto que para os quatro que integram a zona limítrofe a zona 

de produção principal ainda se verificou o aumento das receitas. O ano de 2014 é marcado 

pela queda na arrecadação do município de Campos dos Goytacazes, enquanto que para os 

demais ocorrem pequenos avanços. 

Os anos de 2015 e 2016 são marcados pelo declínio substancial dos valores recebidos 

a título de royalties e participações especiais de todos os municípios que compõem a região 

Norte Fluminense. Podemos destacar Campos dos Goytacazes como exemplo, uma vez que, 

comparando os valores recebidos em 2014 com os do ano de 2016, ocorreu uma redução de 

R$ 915.637.503,60. O segundo município que mais arrecadou em royalties na região, Macaé, 

também pôde observar uma redução de grande impacto no mesmo período citado acima, 

seguindo a mesma lógica comparativa, houve uma redução de R$ 279.482.751,70. O mesmo 



35 

 

 

critério cabe para a cidade de São João da Barra, que na mesma lógica comparativa, viu suas 

receitas despencarem no período abordado um total de R$ 155.327.546,77. 

Em suma, os municípios que compõem a zona de produção principal na região 

destacada tiveram perdas de pelo menos cinquenta por cento na arrecadação proveniente das 

indenizações de royalties e participações somadas, um impacto significativo para o orçamento 

dos mesmos. Por sua vez, os demais municípios, que integram a zona limítrofe, não 

apresentaram perdas de iguais proporções, apesar de ocorrem reduções, em nenhum dos casos 

pode-se verificar uma redução de metade das receitas.  

As relações encontradas quanto aos avanços das receitas e seus períodos de retrações 

na região Norte Fluminense também podem ser observadas se colocarmos em evidência as 

receitas do Estado do Rio de Janeiro como um todo. Ao verificarmos o quadro que expõe as 

receitas de cada região fica clara a importância da lei do petróleo por possibilitar o avanço 

exponencial das indenizações recebidas. 

 

 

 

Nos salta aos olhos, a abrangência que as indenizações pagas chegam, uma vez que 

estas chegam as oito regiões fluminense. Mas uma vez deixa claro a relevância dos 

enquadramentos dos municípios do Rio de Janeiro, Niterói e Angra dos Reis, pois a partir 

disso, que esse quadro se tornou possível.  

Ainda é de grande relevância observarmos a queda dos valores arrecadados em todas 

as regiões do Estado do Rio de Janeiro nos anos de 2015 e 2016, onde podemos destacar as 

Ano de 
Referência

Norte 
Fluminense

Noroeste 
Fluminense

Serrana
Baixadas 
Litorâneas

Metropolita
na

Centro-Sul 
Fluminense

Médio 
Paraíba

Costa Verde

2000 310,38 20,97 23,89 129,53 35,73 0,00 4,66 3,68
2001 384,67 26,16 30,06 166,38 38,18 0,00 5,82 4,59
2002 628,78 36,74 42,52 141,17 46,18 0,00 7,59 14,91
2003 865,55 47,99 55,52 389,36 91,77 0,00 11,10 19,73
2004 985,63 40,70 47,09 419,24 173,03 0,00 12,72 20,66
2005 1186,45 47,85 55,35 557,42 236,03 0,00 16,05 36,72
2006 1458,53 53,08 61,40 712,20 292,49 34,02 20,37 53,41
2007 1347,05 42,56 49,22 565,23 268,18 48,07 53,98 88,04
2008 2034,18 60,85 70,33 725,56 387,43 30,38 90,11 158,52
2009 1678,96 48,20 55,72 562,63 299,58 19,38 71,16 151,74
2010 1768,47 56,85 65,72 619,59 379,34 22,85 88,29 165,18
2011 2122,17 69,99 81,01 826,48 492,56 28,01 81,62 163,70
2012 2290,58 85,50 111,38 984,75 710,42 34,15 94,75 204,29
2013 2209,95 86,37 100,00 981,00 780,13 34,49 111,23 167,48
2014 2155,73 92,36 106,93 944,66 1003,49 36,88 121,37 192,56
2015 1221,88 64,41 74,59 461,03 944,20 25,72 84,06 146,11
2016 704,84 52,94 61,31 316,09 752,92 21,15 68,33 119,97

Tabela 2: Valores de Royaties e Participações Especiais por Região do Estado do Rio de Janeiro                                         
(em Milhões de Reais)

Fonte: Info Royalties (adaptada pelo autor)
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quedas vertiginosas da região Norte Fluminense e a região das Baixadas Litorâneas, que em 

comparação com os valores apresentados no ano de 2014, os apurados no ano de 2016 ficam 

próximos a 1/3 (um terço) dos que foram apresentados. Em valores nominas a redução para a 

região Norte Fluminense no período citado é de cerca de R$ 1.450.890.000,00, enquanto que 

para a região das Baixadas Litorâneas a redução ficou em cerca de R$ 628.570.000,00. Cabe 

destaque também para o fato da queda da região Norte Fluminense ser mais acentuada que as 

demais, proporcionou pela primeira vez, no ano de 2016, que esta não fosse a região que mais 

arrecadasse em royalties e participações no Estado, sendo a região Metropolitana a líder. 

Uma das possíveis explicações para a retração acentuada dos valores recebidos 

poderia ser a redução da produção de petróleo e seus derivados nesses períodos. Ao 

verificarmos a produção de petróleo e gás natural no Estado do Rio de Janeiro, fica 

evidenciado que essa hipótese não se confirma, uma vez que não há uma redução substancial 

na produção dos itens acima citados. Para melhor ilustrar o ocorrido segue a tabela 3. 

 

 

Ano de 
Referência

Petróleo LGN Gás Natural
Soma dos 

Produtos por  
ano

2000 358.750.490 4.376.135 36.242.731 399.371.356
2001 380.465.562 3.706.447 37.809.352 421.983.362
2002 438.290.987 5.096.495 43.624.989 487.014.473
2003 446.237.070 7.832.323 42.192.066 496.263.462
2004 443.154.834 8.395.638 42.945.457 494.497.933
2005 501.770.611 14.112.818 50.472.105 566.357.539
2006 529.626.194 16.911.601 52.058.976 598.598.777
2007 520.920.661 16.403.183 50.838.973 588.164.824
2008 547.347.167 17.411.708 55.515.619 620.276.502
2009 605.211.694 15.485.446 66.499.911 687.199.060
2010 594.802.518 17.408.571 64.187.713 676.400.812
2011 568.555.676 18.411.859 59.465.748 646.435.294
2012 561.481.112 17.698.670 65.532.042 644.713.836
2013 532.035.550 16.513.670 63.386.657 611.937.890
2014 563.231.528 15.176.537 70.301.730 648.711.809
2015 596.924.269 14.318.532 89.082.602 700.327.418
2016 614.712.979 10.043.235 105.243.867730.002.097

Fonte: Agência Nacional do Petróleo - ANP (adaptado pelo autor)

Tabela 3: Produção total de Petróleo e Gás no Estado do Rio de Janeiro                  
(em Barris de Petróleo ou Equivalente)
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Como podemos perceber, com exceção do ano de 2007, onde é possível verificar uma 

retração nas receitas recolhidas para os municípios beneficiários no Estado do Rio de Janeiro, 

conforme tabela 1, aliada a uma retração na produção total. Os demais anos onde ocorrem 

diminuição na produção do petróleo e derivados, não estão correlacionados com redução nos 

valores recebidos. Cabe salientar ainda que para os anos de 2015 e 2016 os que apresentam 

enorme redução na arrecadação dos recursos provenientes das indenizações, a produção do 

petróleo e derivados é aumentada. 

Outras hipóteses para explicar a redução colossal dos valores recebidos em royalties e 

participações no ano de 2016 pode ser dada pela observação de  outras duas variáveis, sendo 

elas: a) A redução do percentual de royalties e participações especiais destinados aos 

municípios produtores, instituída pela Lei 12.734 de 2012; b) A redução do valor de venda do 

barril de petróleo no mercado mundial. 

Com a alteração realizada pela Lei 12.734 de 2012 os percentuais de repasse tanto 

para os royalties, quanto para as participações especiais foram alterados. Como resultado, o 

percentual da indenização a título de royalties a ser repassado aos municípios que antes da 

alteração era de 22,50%, já em 2012, com a vigência da lei passou a ser de 17%, e em 2016, 

ano o qual se verifica a grande diferença nos valores a alíquota a ser repassada, seria de 9%, 

isso devido às reduções anuais impostas pela mesma lei de dois pontos percentuais para cada 

ano a contar em 2013. Ainda é importante reafirmar que esse percentual de 9% seria 

redistribuído entre os municípios que compõem a zona de produção principal, secundária e 

limítrofe a zona de produção. 

Quanto os valores a serem repassados como pagamento a título de participação 

especial, também pode ser visto uma substancial redução na quota a ser repassada aos 

municípios, também ocasionada pela mesma lei citada acima. O percentual anterior que era de 

10% do valor, ainda em 2012 foi reduzido para 5%. Cabe exaltar mais uma vez que a 

participação especial é uma indenização extraordinária, ou seja, pode ou não acontecer de 

acordo com o desempenho da produção. 

A segunda hipótese pode ser observada pela redução do preço do petróleo no mercado 

mundial. O petróleo cru, chamado de Brent, o qual serve de referência para cálculo das 

participações governamentais (ANP), teve uma acentuada queda no valor do barril a partir dos 

anos de 2015 e 2016, a média ponderada do valor do barril para estes foi de US$ 52,35 para o 

primeiro ano e de US$ 43,55 para o segundo ano do biênio destacado. Quando comparada 

com a média de cada um dos quatro anos que antecedem o biênio 2015-2016, a disparidade 
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salta aos olhos. Para os anos de 2011 a 2014 os valores médios da venda dos barris de 

petróleo para o tipo Brent são de US$ 111,26, em 2011; US$ 111,65, em 2012; US$ 108,64 

em 2013; e US$ 99,02 em 2014, conforme dados visíveis na tabela 04. 

 
 

 

 

Podemos verificar que sozinhas as hipóteses levantadas não explicam a redução 

substancial dos valores recebidos a títulos de royalties e participações especiais no biênio 

2015/2016 pelos municípios que compõem a zona de produção no Estado do Rio de Janeiro, 

contudo, juntas, estas indicam uma possível explicação para as reduções ocorridas. 

No próximo capítulo veremos um pouco mais de como a região Norte Fluminense, 

principalmente a cidade de Campos dos Goytacazes, foi influenciada socialmente e 

economicamente com os royalties e participações especiais e se este trouxe avanços para a 

cidade como um todo.    

 

 

 

 

 

 

 

janeiro 96,52$        110,69$      112,96$      108,12$      47,76$     30,70$     
fevereiro 103,72$      119,33$      116,05$      108,90$      58,10$     32,18$     
março 114,64$      125,45$      108,47$      107,48$      55,89$     38,21$     
abril 123,26$      119,75$      102,25$      107,76$      59,52$     41,58$     
maio 114,99$      110,34$      102,56$      109,54$      64,08$     46,74$     
junho 113,83$      95,16$        102,92$      111,80$      61,48$     48,25$     
julho 116,97$      102,62$      107,93$      106,77$      56,56$     44,95$     
agosto 110,22$      113,36$      111,28$      101,61$      46,52$     45,84$     

setembro 112,83$      112,86$      111,60$      97,09$        47,62$     46,57$     
outubro 109,55$      111,71$      109,08$      87,43$        48,43$     49,52$     

novembro 110,77$      109,06$      107,79$      79,44$        44,27$     44,73$     
dezembro 107,87$      109,49$      110,76$      62,34$        38,01$     53,29$     

Preço 
médio 111,26$      111,65$      108,64$      99,02$        52,35$     43,55$     

U.S. Energy Information Administration - EIA (adaptado pelo autor)

2016

Tabela 4:  Preço do petróleo bruto (Brent) mensal ( Em US dólares/Barril)

Mês de 
Referência

2011 2012 2013 2014 2015
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3- EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO X DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

Como vimos no capítulo anterior após aprovação da legislação em 1997, foi possível 

verificar um avanço exponencial nas receitas dos royalties e participação especial nos 

municípios beneficiários das indenizações no Estado do Rio de Janeiro. Mas a referida lei não 

trouxe apenas este benefício para os municípios, ela também, em seu texto original traz uma 

nova regulamentação da aplicação dos recursos dos royalties ao revogar a Lei 2004 de 1953 e, 

por conseguinte, as suas alterações ao longo do percurso histórico, o que de certa forma 

trouxe uma flexibilidade maior para utilização dos recursos, por consequentemente terem sido 

reduzidas as suas restrições. 

Com o empoderamento econômico trazido pelos recursos dos royalties e a 

flexibilização da legislação quanto à utilização dos recursos, pressupõe-se um caminho livre 

para a evolução dos municípios quanto seus comparativos socioeconômicos. Para verificar a 

validade dessa máxima, tomaremos como exemplo o município de Campos dos Goytacazes, 

uma vez que este se destaca no Estado do Rio de Janeiro como o município produtor que mais 

arrecadou em royalties e participações especiais na primeira década deste século (PIQUET, 

2004). 

Para tal verificação utilizaremos os dados obtidos por meio do PNUD/Atlas Brasil que 

leva em consideração os dados obtidos nos Censos de 2000 e 2010, e realizaremos uma 

análise comparativa dos seus possíveis avanços em alguns indicadores de desenvolvimento 

social. O período foi escolhido justamente por abranger os dois últimos Censos e por estar em 

um período onde os avanços das receitas podem ser verificados em quase todos os anos, por 

não ter sofrido com alterações significativas nas regras de distribuição dos royalties, e 

também, por não sofrer com a variação negativa do preço do petróleo tipo Brent no mercado 

mundial. 

 

3.1 - Lei do Petróleo e permissibilidade na aplicação dos recursos. 

 

Como visto no primeiro capítulo, a primeira legislação que trata da exploração de 

petróleo em território nacional delimita no parágrafo quarto do artigo vigésimo sétimo que os 

recursos adquiridos por meio das indenizações a serem pagas aos Estados, territórios e 

municípios deveriam ser preferencialmente aplicados "na produção de energia elétrica e na 

pavimentação de rodovias." (BRASIL, 1953, Art. 27, §4).  
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Esse ordenamento se manteve ativa e inalterada até o ano de 1985, quando o artigo 

vigésimo sétimo da Lei 2004 de 1953 é alterado pela Lei 7453 de 27 de dezembro de 1985, 

quando o texto anterior é modificado e prever que os Estados, Territórios e Municípios 

deveriam aplicar os recursos dos royalties "preferentemente, em energia, pavimentação de 

rodovias, abastecimento e tratamento de água, irrigação, proteção ao meio-ambiente e 

saneamento básico."(BRASIL, 1985, Art. 1) 

Como pode ser verificado, as duas leis acima citadas não falam de destinação 

exclusiva do recurso, ou da vedação da aplicação dos mesmos em outras áreas, contudo 

delimita que não devem a todo tempo serem usadas em áreas que não as especificadas acima, 

logo a utilização em casos esporádicos seria permitida. 

O quadro já é tratado de forma diferente logo no ano seguinte, com a Lei 7525 de 22 

de julho de 1986, novamente é alterado o parágrafo terceiro do artigo vigésimo sétimo da lei 

de 1953, o qual passou a vigorar com a seguinte redação: 

 

§ 3º Ressalvados os recursos destinados ao Ministério da Marinha, os demais 
recursos previstos neste artigo serão aplicados pelos Estados, Territórios e 
Municípios, exclusivamente, em energia, pavimentação de rodovias, 
abastecimento e tratamento de água, irrigação, proteção ao meio 
ambiente e em saneamento básico. (BRASIL, 1986, Art. 7). Grifos nossos. 

 

Em 1989 com a Lei 7990, é instituída de fato uma proibição da aplicação dos recursos 

em seu artigo oitavo, onde a mesma prevê a vedação da "aplicação dos recursos em 

pagamento de dívida e no quadro permanente de pessoal."  (BRASIL, 1989, Art. 8). Desta 

forma, é impedido a aplicação dos recursos para o pagamento de salários e outras verbas 

relativas a atividades laborais, e para o pagamento de dívidas em geral. 

Com a Lei 9478 de 1997 é criado toda uma nova forma de lidar com os recursos 

referente a exploração do petróleo, e com isso, em seu artigo octogésimo terceiro prevê a 

revogação das disposições em contrário do aprovado na referida, inclusive a Lei 2004 de 

1953, com isso é revogado compulsoriamente todas as alterações realizadas por outras leis em 

seus artigos. 

Desta forma, com a aprovação da "lei do petróleo" a regulamentação da aplicação dos 

recursos ficou toda por conta da lei 7990/89, sendo, portanto, apenas impedido a aplicação 

das indenizações para o pagamento de quadro permanente de funcionários ou dívidas 

adquiridas, o que deixou uma lacuna quanto a forma de aplicação dos recursos, e ao 
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mesmo tempo concedeu mais liberdade ao gestor de aplicar os recursos onde fossem 

apresentadas as maiores necessidades. 

 

3.2 - Desenvolvimento nas receitas X Desenvolvimento Social 

 

Com as alterações ocorreu um grande aumento nas receitas oriundas das indenizações 

pagas devido a exploração do petróleo, principalmente a título de royalties e participações 

especiais. Tomamos a cidade de Campos dos Goytacazes como modelo para exemplificar o 

avanço das receitas desde a criação da referida lei, e o impacto socioeconômico que em 

contrapartida esta causou no município. 

A cidade de Campos dos Goytacazes foi com larga vantagem a cidade que mais se 

beneficiou com os recursos indenizatórios referentes a produção do petróleo e derivados, 

conforme pudemos observar na tabela 1. A cidade arrecadou no período que compreende os 

anos de 2000 a 2010 cerca de R$ 7,220 bilhões, valores impactantes para economia de uma 

cidade do interior do Estado do Rio de Janeiro. 

A cidade dispõe de uma população 463.731 habitantes, conforme o último censo 

realizado no ano 2010, sendo esta a mais populosa do interior do Estado do Rio de Janeiro, e 

também é aquela que possui maior extensão territorial de todo o Estado de 4.026,696 Km². 

Portanto é uma cidade com grande relevância para a economia fluminense, e também goza de 

grande relevância no cenário petrolífero nacional. 

Um dos principais indicadores para verificar a qualidade de vida em um determinado 

local é verificar o IDH - Índice de Desenvolvimento Humano, que pode ser verificado em 

quatro modalidades, o IDHM, o IDHM de Educação, o IDHM de Renda, IDHM de 

Longevidade. O índice pode variar entre 0 e 1, sendo quanto mais próximo número 1 melhor é 

a classificação do lugar abordado. 

 

 

 

2000 2010 2000 2010 2000 2010
IDHM 0,612 0,727 0,664 0,761 0,618 0,716
IDHM Renda 0,692 0,739 0,745 0,782 0,662 0,715
IDHM Longevidade 0,727 0,816 0,740 0,835 0,751 0,830
IDHM Educação 0,456 0,637 0,530 0,675 0,474 0,619
Fonte: Atlas Brasil (adaptada pelo autor)

Rio de JaneiroBrasil C. dos Goytacazes
Indicadores

Tabela 5: Indices de Desenvolvimento Humano (Comparativo 2000 e 2010)
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Conforme podemos verificar na tabela 5, as quatro dimensões de IDHM são 

abordadas, com dados extraídos dos censos de 2000 e 2010, e considerando três esferas 

diferentes para efeito comparativo. Pode-se notar que ocorram avanços no período abordado 

em todas as quatro modalidades verificadas, também é possível visualizar avanços em todas 

as esferas governamentais descritas. 

Contudo a cidade de Campos dos Goytacazes apresentou números abaixo da média 

nacional em três modalidades abordados IDHM, IDHM de renda e IDHM de educação, 

podendo-se destacar ainda que para o primeiro e terceiro item citados acima, no ano de 2000 o 

município se encontrava acima da média nacional. O único item o qual Campos apresenta 

números superiores à média nacional é o IDHM de Longevidade. O Estado do Rio de Janeiro 

apresenta números superiores aos encontrados tanto em nível nacional, quanto no município. 

Outros indicadores que podemos avaliar são os indicadores de renda per capita, 

percentual de renda apropriada pelas faixas da população mais pobres e ricas, e o índice de 

Gini. O primeiro indicador é obtido pelo PIB dividido pelo número de habitantes, o segundo é 

a apropriação da renda realizada por uma certa faixa da população a destacar os 20% mais 

pobres e ricos, e o terceiro indicador citado, o índice de Gini é utilizado para medir a 

desigualdade, podendo variar entre 0 e 1, e quanto mais próximo de zero se verificar o valor 

obtido mais igual é a distribuição de renda, logo, valores mais próximos a 1 mostra uma maior 

desigualdade.  

 

 

 

Em termos comparativos, o valor de renda per capita aumentou para as três esferas 

observadas, quando comparados os anos de 2000 e 2010. O município de Campos dos 

Goytacazes obteve um valor inferior, tanto a nível nacional, quanto a nível estadual. Podemos 

ainda verificar um aumento da diferença entre os valores obtidos pelo município com as 

2000 2010 2000 2010 2000 2010
Renda per capita (em Reais) 592,46 793,87 826,04 1039,30 490,87 682,59
% renda apropriada pelos 20% + pobres1,84 2,41 2,66 3,05 3,24 3,32
% renda apropriada pelos 80% + pobres 32,44 36,6 35,1235,74 38,45 39,49
% renda apropriada pelos 20% + ricos 67,56 63,4 64,88 64,26 61,55 60,51
Índice de Gini 0,64 0,60 0,60 0,59 0,56 0,55
Fonte: Atlas Brasil (adaptada pelo autor)

Tabela 6: Renda per capita X % Renda Apropriada X Desigualdade (Comparativo 2000 e 2010)

Indicadores
Brasil Rio de Janeiro C. dos Goytacazes
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demais esferas abordadas, a diferença entre o município a nação que em 2000 era de R$ 

101,59 per capita, em 2010 passou a ser de R$ 111,28 per capita. 

Quanto a relação dos percentuais de renda apropriados pelas fatias da população 

destacadas, é possível notar um avanço em todas as esferas governamentais destacadas de um 

aumento do percentual apropriado pelos mais pobres e uma redução do percentual apropriado 

pelos mais ricos quando fazemos a comparação entre os anos abordados. É de saltar os olhos a 

diferença entre o percentual de renda apropriada pelos 20% mais pobre da população, esta 

retém um valor muito ínfimo de toda a renda, em Campos a fatia destacada da população fica 

com 3,32% da renda em 2010, valor que se sobrepõe as demais esferas. Entretanto podemos 

realçar que o avanço no período abordado foi de apenas 0,08%, enquanto na esfera estadual 

ou nacional o avanço foi de mais de 0,35%. 

Quanto a parte que trata do percentual retido pelos 20% mais ricos, que chega a mais 

de 60% de toda a renda em todas as esferas destacadas, Campos dos Goytacazes é o que 

apresenta o menor índice de retenção realizada pelos 20% mais ricos 60,51% índice que 

reduziu mais de um ponto percentual no período abordado. 

O índice de Gini também é marcado por valores bem próximos nas três esferas 

abordadas, sendo o município de Campos dos Goytacazes o que apresenta o menor índice, 

portanto o que apresenta a menor desigualdade. A diferença entre os anos de 2000 e 2010 que 

mais chama a atenção é a nível nacional onde o índice reduz quatro pontos percentuais, 

enquanto nas demais esferas são verificadas as reduções de apenas um ponto percentual. 

Um outro ponto que podemos observar, é uma possível mudança na estrutura de 

ocupação dos indivíduos nos principais setores da economia. Com o avanço das indenizações 

pagas a título de royalties e participações especiais, seria possível notar movimentos 

migratórios dos ocupados entre as principais áreas de atuação, e, também, possíveis 

desenvolvimentos nos setores. Vejamos na tabela 7, conforme segue abaixo:  

 

2000 2010 2000 2010 2000 2010
Agropecuário 7,85 4,77 2,61 2,07 17,40 13,55
Extrativo Mineral 1,55 2,20 0,41 0,96 0,36 0,48
Indústria de Transformação 11,32 8,29 10,84 8,63 13,56 11,92
Serviços de Utilida. Pública 0,69 1,10 0,66 1,10 0,52 0,93
Construção 8,82 10,46 8,32 8,18 7,20 7,40
Comércio 16,03 16,18 16,32 16,58 14,43 15,38
Serviços 51,95 49,74 58,91 55,72 45,24 44,29
Fonte: Atlas Brasil (adaptada pelo autor)

Tabela 7: Percentual de ocupados por setor com 18 anos ou mais (Comparativo 2000 e 2010)
C. dos Goytacazes Rio de Janeiro Brasil

Setores de ocupação 
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Conforme podemos verificar houve uma redução no percentual de ocupados no setor 

agropecuário em Campos dos Goytacazes de 3,08 pontos percentuais, quando comparamos o 

ano de 2010 com os valores verificados em 2000. Essa redução também pode ser vista nas 

outras duas esferas territoriais abordadas, com destaque para o âmbito nacional que teve uma 

redução de 3,85 pontos percentuais no mesmo período. 

Quanto ao setor de Extrativismo mineral, é possível observar um aumento no 

percentual de ocupados no município de 0,65 pontos percentuais, passando de 1,55% no ano 

de 2000 para 2,20% em 2010. No mesmo período também foi possível ver contidos avanços 

nos percentuais tanto no Estado, quanto no país. Tendo o primeiro um avanço de 0,55 ponto 

percentual, enquanto o segundo obteve 0,12 ponto percentual no mesmo período. 

Em relação ao setor da Indústria de transformação analisamos uma queda significativa 

nas três esferas, porém comparando-as, a cidade de Campos dos Goytacazes foi a que obteve 

uma redução maior, de 3,03 pontos percentuais na comparação entre 2000 e 2010. O Estado 

do Rio de Janeiro no mesmo período teve uma redução de 2,21% e a nível Brasil foi 

verificada uma redução de 1,64 pontos percentuais. 

Para a categoria enquadrada em Serviços de utilidade pública, também foi possível 

verificar um avanço nas três esferas administrativas abordadas. Quanto a esfera municipal foi 

possível verificar um avanço de 0,41%, mesmo percentual de avanço que pode ser verificado 

em esfera nacional, e abaixo do avanço na esfera estadual, que contou com um avanço de 0,44 

pontos percentuais na compara entre os anos. 

A categoria da Construção civil é a que o município de Campos dos Goytacazes mais 

se sobressai na comparação com as demais esferas. Enquanto na esfera estadual foi verificado 

um recuo de 0,14% de ocupados no setor, e a nível nacional houve um pequeno avanço de 

0,20 pontos percentuais, o município pode verificar um avanço de 1,64 p.p. no período em 

que se realiza a comparação. 

O setor do Comércio também é marcado por avanço em todas as esferas 

administrativas abordadas, tendo o período de confronto dos dados uma ampliação de 0,15 

pontos percentuais para o município destacado. Para o Estado do Rio de Janeiro foi verificado 

0,26 p.p. de aumento, e a nível Brasil foi verificado 0,95 pontos percentuais de aumento no 

mesmo período comparativo. 

A última categoria de análise é a do setor de Serviços, onde se concentra o maior 

número de ocupados. Conforme os dados verificados houve redução no setor abordado para 

as três unidades administrativas, tendo o município apresentado uma redução de 2,21 pontos 
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percentuais no período destacado, o valor encontrado fica abaixo do verificado no Estado do 

Rio de Janeiro, onde a redução foi de 3,19 p.p., e acima do que foi verificado no Brasil onde a 

redução foi de apenas 0,95 p.p.. 

Conforme pudemos verificar, não ocorreram avanços significativos nos indicadores 

sociais segundo o comparativo realizado entre os índices verificados no ano de 2000 e os 

verificados posteriormente em 2010. Ainda que o município, com a lei do petróleo dispusesse 

de uma maior liberdade para aplicação dos recursos financeiros advindos das indenizações 

pagas a título de royalties e participações especiais, que contaram com um exponencial 

avanço no mesmo período citado, esses números de fato não se traduziram para a esfera 

social. 

Conforme visto, os índices que medem a qualidade de vida, os IDHMs, com exceção 

ao de longevidade, ficaram abaixo da média nacional e estadual no ano de 2010. O mesmo se 

aplica para os recursos de renda per capita, que dispõe de avanços, contudo, ainda permanece 

abaixo das demais esferas. Para os indicativos de desigualdade, o município apresentou 

índices menos desiguais que os apresentados pelo Brasil e pelo Rio de Janeiro. 

Cabe ainda destacar que o panorama dos setores de ocupação também é pouco 

alterado em comparação ao verificado em 2000, e pouco foge do que pode ser verificado a 

nível nacional ou estadual. Com exceção do verificado na construção civil, as outras 

categorias acompanham invariavelmente o ocorrido nas demais esferas administrativas.  

Não podemos desconsiderar a importância das indenizações do petróleo para a cidade 

de Campos dos Goytacazes, por realizarem uma movimentação importante na economia da 

região. Porém, os elevados números de receitas que puderam ser verificados na primeira 

década do século XXI, não foram no mesmo período transformados em melhorias plausíveis 

para a sociedade em termos de qualidade de vida, redução das desigualdades ou mesmo uma 

alteração no panorama dos setores de ocupação, para até mesmo ter uma transição menos 

sofrida a uma continuidade sem as indenizações. Desta forma, o crescimento econômico "[...] 

mesmo que acelerado, não é sinônimo de desenvolvimento se ele não amplia o emprego, se 

não reduz a pobreza e se não atenua as desigualdades [...]" (SACHS, 2004, p. 14). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É inegável que os royalties do petróleo têm papel de grande relevância para a 

economia do Estado do Rio de Janeiro, e ainda é mais importante seu papel para economia da 

região Norte Fluminense. Por se tratar de um recurso finito e não renovável o caráter 

indenizatório dos recursos pagos as regiões impactadas é de suma importância para a 

manutenção das mesmas tanto durante o período de exploração, quanto o período pós 

exploração. 

A partir do entendimento, de que os impactos gerados são irreversíveis, que é 

desenvolvido todo um arcabouço de ideias para a proteção e defesa das regiões afetadas. É 

embasada nesse entendimento que surgi as indenizações ainda na década de 1950, com a lei 

2004/1953. Desde então, as legislações que tratam das indenizações acerca da exploração do 

petróleo passaram por diversas mudanças, que privilegiaram diversos beneficiários, sendo 

alguns destes atrelados a entendimentos políticos verificados de acordo com a época em que 

se encontravam. 

Com o incremento da Lei 9.478/97 toda a estrutura de pagamentos das indenizações 

foi atualizada, trazendo consigo avanços consideráveis nas receitas dos Estados e municípios 

beneficiados pelos recursos. A partir deste aumento, foi possível verificar uma acentuação da 

tendência descentralizadora dos recursos referidos acima.  

A descentralização que em primeiro momento se baseava em beneficiar os municípios 

que compunham uma zona limítrofe a zona de produção principal, através da alegação de que 

estes também sofriam com os impactos da exploração do petróleo, ou mesmo aqueles que 

participavam indiretamente da exploração em operações de embarque e desembarque 

abrangidos nas legislações da década de 80, foi amplamente disseminada na primeira década 

do século XXI. 

Por meio de pareceres que propiciaram a inclusão de três municípios na chamada zona 

de produção principal, sendo estes, Angra dos Reis, Niterói, Rio de Janeiro. Onde, no Estado 

do Rio de Janeiro pôde verificar no período entre 2003 e 2007 um aumento de 36 municípios 

no quadro de beneficiários dos recursos pagos a títulos de royalties e participações especiais. 

Neste ponto, podemos verificar portanto, a descentralização dos recursos dentro das 

possibilidades a nível estadual. 

Já o início da segunda década do século XXI é marcada pela Lei 12.734 de 2012, esta 

destacada por muitas controvérsias, por se tratar de uma lei que altera as alíquotas de repasse 
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para os beneficiários já estabelecidos pela "lei do petróleo" e por redistribuir parte desse 

recurso para todos os Estados e municípios não produtores de petróleo e seus derivados. Com 

isso, pudemos verificar a tendência de descentralização dos recursos abordados a nível 

nacional. 

As mudanças descritas acima, assim como todo o processo de mudança na disciplina 

jurídica que envolve a produção de petróleo, desde o seu início, é permeada por avanços da 

sociedade como um todo, em termos políticos, tecnológicos ou a soma de ambos. Os 

exemplos acima citados são frutos da soma destes, pois é por meio das descobertas 

tecnológicas que é possível a abertura para as discussões políticas, que efetivam as alterações 

na legislação. Portanto, só é possível a discussão que culmina na redistribuição dos recursos 

aprovada pela lei de 2012, a partir das descobertas e abertura das discussões no ordenamento 

jurídico criadas pela exploração na zona do pré-sal. 

A Lei 9.478 de 1997, além de proporcionar os aumentos dos recursos pagos com 

indenização pela exploração do petróleo, também proporcionou uma abertura nas 

possibilidades de aplicação dos recursos obtidos quando revoga a Lei 2.004 de 1953 e, por 

conseguinte, as alterações que vieram a ser feitas ao longo do tempo na mesma. Com isso, 

toda a regulamentação quanto a obrigatoriedade ou preferência dos locais onde deveriam ser 

aplicados os recursos, ficam em aberto. 

Essa medida trouxe uma maior liberdade para o administrador do recurso escolher 

como aplicar o mesmo. Uma vez que a restrição que permaneceu vigente tratava apenas sobre 

em que não se poderia aplicar os recursos obtidos através da exploração. Diga-se a vedação da 

utilização para o pagamento de dívidas ou quadro permanente de funcionários pela Lei 

7990/89, alterada posteriormente pela Lei 12.858/13 permitindo pagamento de dívidas juto a 

União e a manutenção e desenvolvimento do ensino em rede pública em tempo integral. 

A Lei 12.858/13 também é responsável por ordenar a aplicação dos recursos dos 

royalties e participações especiais recebidos por Estados e municípios, restringindo parte da 

liberdade dada pela Lei 9478/97, entretanto apenas para contratos assinados a partir de 

dezembro de 2012. Também há restrições impostas a aplicação dos recursos de royalties e 

participações aplicados pelas Leis 12.734/2012 e 12.351/2010, entretanto estas dispõem sobre 

os fundos de participação especial tanto para estados e municípios, no primeiro caso, e para o 

fundo social, no segundo caso. 

Apesar de contar com o avanço dos recursos financeiros obtidos a partir da produção 

do petróleo, gás natural e derivados, verificados principalmente a partir da Lei 9478 de 1997 e 
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mesmo dispondo de uma maior liberdade para o investimento dos recursos, não se verificou 

melhorias significativas nos indicadores de desenvolvimento humano conforme observamos 

no capitulo terceiro. 

A mesma situação vale para os indicadores de desigualdade social e para a relação de 

ocupados por setor, quando tomamos como exemplo o município de Campos dos Goytacazes, 

maior arrecadador de recursos proveniente das indenizações a título de royalties e 

participações especiais entre os anos de 2000 e 2010, período em que foram realizados os 

censos, e que também se enquadra em período bem específico da produção de petróleo 

nacional, onde é possível verificar avanços contínuos na arrecadação. 

Portanto, apesar de ser inegável a importância econômica dos royalties e participações 

especiais para a administração do município e para a movimentação da economia local de 

forma indireta, o elevado montante de dinheiro arrecadado não serviu substancialmente para a 

diminuição das desigualdades ou melhorias nos indicadores de qualidade de vida, onde em 

sua esmagadora maioria acompanharam os fluxos de variação também observados nos índices 

nacional e estadual. 

Ainda vale ressaltar as verificações de vertiginosas quedas da arrecadação de royalties 

e participações especiais no biênio 2015/2016, principalmente se comparados ao ano de 2014 

e os anos que o precedem. Essa redução, conforme verificado, não é acompanhada por uma 

queda na produção no biênio destacado, ao contrário do imaginado, houve um aumento da 

produção, o que logo, não explica a redução nos valores pagos. 

Na tentativa de entendermos a vertiginosa queda apresentada, cerca de 2/3 do valor 

recebido pelo município de Campos dos Goytacazes em apenas dois anos, e as quedas nas 

demais localidades, buscamos verificar outras duas hipóteses, sendo elas: a possível redução 

do preço do barril de petróleo tipo Brent, o qual serve de referência para a determinação dos 

valores a serem pagos como indenização; e as aplicações práticas das alterações exercidas 

pela Lei 12.734/2012, a qual dispõe a redução das alíquotas de royalties e participações 

especiais destinados aos municípios. 

Conforme verificado, de fato há a redução do preço do barril do petróleo tipo Brent no 

mercado mundial no período destacado, o que complementado pela redução dos percentuais 

de repasse das indenizações devidas ao município, dão a possibilidade de inferirmos a causa 

da redução substancial ocorrida no biênio. 

Levando em consideração as questões expostas ao longo do trabalho apresentado, é 

possível concluir que as legislações aprovadas ao longo dos anos, referentes ao processo de 
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exploração do petróleo são de relevantes impactos para as economias que se beneficiam de 

alguma forma dessa atividade. Portanto, as implicações sociais que levam as alterações destas, 

são de suma importância para o entendimento do produto social que obtemos ao olharmos 

para a regulamentação da atividade de produção petrolífera no país, e principalmente na 

região norte fluminense, a qual tanto contribui para o desenvolvimento da atividade. 
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