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Nota do Coordenador
Esta Cartilha do Direito do Petróleo no Brasil traz uma coletânea de informações, ensinamentos e referências legislativas e regulatórias, cujo conhecimento
é indispensável a qualquer advogado que pretenda militar nessa área. Foi redigida com objetividade e simplicidade, trazendo sobre cada assunto orientações,
para auxiliar não só advogados, mas também estudantes e operadores do setor
de petróleo na sua prática diária.
A ideia de organizá-la decorreu da atividade profissional durante a implantação da Área de Prática de Óleo e Gás do escritório Vieira Rezende
Advogados nos últimos anos, onde notamos a valia de transmitir informações
básicas de forma ordenada para advogados jovens, ajudando-os a compreender mais rapidamente os temas recorrentes do Direito do Petróleo na nossa
lida do dia a dia com os clientes.
Os primeiros capítulos, que compõem a Parte I, contam a história da formação do setor de petróleo no Brasil e explicam os seus principais fundamentos constitucionais e legais, para, na sequência, ensinarem como os agentes
públicos movimentam esse segmento da nossa economia, com destaque para
o papel da Petrobras.
Na Parte II cuidamos dos chamados contratos petroleiros, quais sejam aqueles resultantes da prática da Indústria do Petróleo, destacando as avenças mais
usuais e importantes deles decorrentes e os cuidados que devem ser observados
pelos advogados ao assessorarem os negociadores. Colocamos em relevo a Política de Conteúdo Local, que tem permeado todos os contratos de concessão
desde a Rodada Zero, ocorrida em agosto de 1998.
Na Parte III, devido à relevância que a exploração offshore assumiu no Brasil,
desde a descoberta da Bacia de Campos na década de 1970, posteriormente
reafirmada com a exploração da denominada Camada do Pré-Sal, tratamos do
conceito jurídico das Plataformas, Sondas, FPSOs e FSOs, discorrendo sobre os
aspectos tributários e trabalhistas concernentes a essa atividade. Abordamos,
ainda, os contratos de charter e de serviços desses equipamentos e cuidamos
dos aspectos regulatórios do Apoio Marítimo e do conceito de Empresa Brasileira de Navegação.

Na Parte IV trazemos ao conhecimento do leitor a cultura de contratação
da Petrobras e iluminamos os principais dispositivos do Código Civil Brasileiro
que legitimam as cláusulas excludentes e limitativas do dever de indenizar no
âmbito dos contratos da indústria de óleo e gás, sem as quais seria impossível
uma justa distribuição dos riscos por vezes ali envolvidos. Há, ainda, informações sobre o instituto do consórcio, devido ao seu largo uso no meio petroleiro.
Por fim, na Parte V tratamos das questões fiscais regulamentadas no Regime Aduaneiro Especial de Importação de Bens destinados às Atividades de
Pesquisa e Lavra das Jazidas de Petróleo e Gás Natural – Repetro e das questões
ambientais próprias da Indústria do Petróleo. São matérias que permeiam toda
a atividade petrolífera e que interferem diretamente na formação dos preços
praticados no Brasil.
O leitor identificará que o nosso objetivo é mais operacional que acadêmico
e que não opinamos sobre o acerto ou desacerto do nosso marco regulatório,
representado basicamente pela Lei nº 9.478, de 1997 (Lei do Petróleo) e pela Lei
nº 12.351, de 2010 (Lei da Partilha de Produção).
A despeito da atual crise que se abateu sobre o setor e, em particular, sobre a
Petrobras, em razão das revelações da Operação Lava Jato, continuam a chegar
empresas estrangeiras para operar no Brasil, o que se explica pela excelência de
nossas reservas e pelo Plano de Desinvestimento aprovado pela referida estatal
até 2020, prevendo-se um longo período de disputa entre as petroleiras pela
liderança do setor.
Todo esse movimento traz como consequência uma maior internacionalização do setor, resultando numa demanda crescente por advogados qualificados a
compatibilizar a vontade do investidor estrangeiro, gerada numa cultura jurídica diferente da nossa, com a realidade de nossas leis e regulamentos.
A correta e eficaz atuação desses profissionais para viabilizar esse novo cenário é o objetivo desta Cartilha.

Prefácio
Fiquei imensamente feliz quando recebi o convite para prefaciar a obra coordenada e escrita pelo Dr. José Carlos Ribeiro Filho. Em seguida, veio a preocupação de não me sentir à altura da empreitada. Tranquilizei-me ao recordar
Machado de Assis (Papéis Avulsos – 1904), que dizia que o prefácio “embeleza a
obra; e se não o fizer, porque pífio, mostrará, no contraste, a excelência da obra”.
Conheço JC, como carinhosamente chamamos o Dr. José Carlos no escritório, há poucos anos, mas desde o início identifiquei nele uma pessoa maravilhosa, o profissional competente e um conhecedor profundo do Direito e do setor
de petróleo. Cedo busquei me apropriar de parcela de seu saber roubando-lhe
preciosas horas diárias em conversas descompromissadas.
Advogado experiente, bem-sucedido e conhecido nos meios jurídicos, principalmente no setor de óleo e gás, como um menino, ávido por novos desafios, JC decidiu divulgar sua larga experiência escrevendo, organizando e nos
brindando com esse livro. Para tanto, convidou colegas conhecidos, advogados
talentosos, para junto com ele produzir esta obra indispensável.
Singelamente chamada de Cartilha, esta obra abarca, de forma crítica e atual,
um enfoque operacional e prático do setor de óleo e gás, sem descuidar do conhecimento teórico tão necessário para quem atua ou pretende atuar no setor.
A obra, bem estruturada como está, conduz, ordenadamente, o iniciante a
descortinar os segredos desse campo do Direito e, aos versados, à facilidade para
compulsar os diferentes temas tratados no livro.
Apesar da complexidade e da aridez de certos temas, a linguagem direta
empregada, sem rebuscamentos, estimula a leitura e favorece a compreensão
dos assuntos.
É certo que o setor de óleo e gás no Brasil está atravessando uma quadra de
incertezas e dificuldades, mas as empresas estrangeiras continuam a chegar, e
logo a economia se estabilizará e o País retomará o rumo certo. Os profissionais
da área devem estar preparados.
Boa leitura.
Claudio Guerreiro
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Parte I
O Setor

1. Histórico da Legislação de Petróleo no Brasil
José Carlos Ribeiro Filho
A busca por petróleo no subsolo brasileiro teve inicio no Estado da Bahia,
ainda durante o Segundo Império, com iniciativas rústicas e sem planejamento,
carreadas pelo interesse econômico que o produto despertava no mundo com
as atividades desenvolvidas a partir dos Estados Unidos da América – EUA. Se
a mineração de ouro e pedras preciosas já era uma atividade econômica estabelecida desde o período colonial, oficialmente a busca por óleo se iniciou no
ano de 1858 com dois decretos imperiais1 concedendo o direito de extração de
“mineral utilizado na iluminação”.
Tais decretos imperiais são exemplos de como o Brasil, sob o reinado de
D. Pedro II, estava atento às inovações tecnológicas que se desenvolviam na
Europa e nos EUA. Com efeito, na primeira metade dos anos 1850, no Estado
da Pensilvânia, sob os auspícios dos ambiciosos e, então, temerários empreendedores George Bissel e James Towsend, tiveram início estudos, conduzidos pelo
Prof. Benjamin Silliman, que visavam à comprovação da viabilidade de utilização de destilado de óleo de rocha (rock oil) como combustível para iluminação
e como lubrificante2.
À época não se empregou a palavra petróleo, que foi utilizada apenas no ano
de 1864, em outro decreto imperial3, permitindo a extração de turfa, petróleo
e outros minerais pelo prazo de noventa anos. Era o Brasil ecoando o frenesi
criado em 1859 pelo poço pioneiro que o “Coronel” Edwin Drake, a soldo dos
mesmos Bissel e Towsend, perfurou em Tittusville, no Estado da Pensilvânia,
nos Estados Unidos4. Seguiram-se vários anos de permissões a particulares para
pesquisa e extração de petróleo até o final do Império e entre 1891 e1934, sem
1

L. Ferreira. Direito internacional, petróleo e desenvolvimento. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 223.

2

D. Yergin. The Prize – The Epic Quest for Oil, Money and Power. New York: Simon & Schuster, 1991.
p. 19-21.

3

L. Ferreira. Op. cit. p. 224.

4

D. Yergin. Op. cit. p. 26-28.
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ter havido, contudo, êxitos comerciais. Tais atividades, todavia, permitiram o
início do mapeamento das bacias sedimentares brasileiras.
A legislação do petróleo no Brasil começa, propriamente, com a edição
do Código de Minas5, promulgado em 1934, em plena ditadura de Getúlio
Vargas, que impôs ao proprietário das minas e jazidas porventura existentes
no território nacional a obrigação de manifestá-las ao poder público em
prazos ali determinados.
Como nenhuma foi declarada de valor comercial nos referidos prazos, todas
as jazidas de hidrocarbonetos foram incorporadas ao patrimônio da União.
Em seguida, foi editado pelo Poder Executivo um decreto-lei6 criando o
Conselho Nacional do Petróleo – CNP e declarando de utilidade pública a
atividade de importação, exportação, transporte, distribuição e comércio de
petróleo bruto e seus derivados no território nacional e da indústria de refino
de petróleo importado ou produzido no País, dando início à intervenção do
Estado Brasileiro nessa área da economia. O CNP passou a atuar como órgão
de auxílio ao Presidente da República, com função de opinar sobre concessões
e realizar a pesquisa e a lavra de jazidas.
Naquela época, seguindo uma tendência mundial, o petróleo refinado já era
considerado a principal fonte de energia para o transporte, especialmente aéreo
e rodoviário, indispensável, portanto, à defesa militar e econômica dos países,
circunstância que se impôs ao nosso governo, que passou a se ocupar da distribuição do petróleo e seus derivados em todo o território nacional, de modo a
garantir preços uniformes, na medida do possível.
Nesse mesmo decreto-lei reservou-se ao Governo Federal toda e qualquer
decisão sobre essa atividade econômica, nacionalizando as refinarias de petróleo importado ou nacional, as quais passavam a ficar restritas a sociedades constituídas por brasileiros natos, com ações nominativas, com direção e gerência
confiadas a brasileiros natos e com a participação de empregados brasileiros na
proporção estabelecida pela legislação então vigente. Para as empresas que já
atuavam no País foi concedido o prazo de seis meses para se adaptarem às novas
regras do jogo, em um cenário visto por uns como exercício pleno de soberania
sobre recursos naturais e por outros como ato unilateral de desrespeito aos contratos vigentes.
5

Decreto nº 24.642, de 10 de julho de 1934.

6

Decreto-Lei nº 395, de 29 de abril de 1938.
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Em 1939, houve a primeira descoberta potencialmente comercial, em um
poço onshore na cidade de Lobato, no Estado da Bahia. Se antes somente as
atividades de refino haviam sido nacionalizadas — apenas empresas brasileiras dirigidas por brasileiros eram autorizadas a refinar petróleo —, conforme
esclarecido acima, com tal descoberta inicia-se um movimento de nacionalização de todo o setor.
Releva esclarecer que tanto a Constituição Federal de 1934 quanto ade 1937
não cuidaram do tema e que o Código Civil de 1916, de índole privatista, ainda não havia reconhecido a função social da propriedade, sendo, portanto, a
iniciativa da intervenção estatal uma decisão isolada do governo ditatorial de
Getúlio Vargas (primeiro governo — 1930 a 1945).
Anote-se que as grandes companhias petrolíferas internacionais (International Oil Companies ou IOCs), tais como a Standard Oil, que foi uma
das maiores companhias de seu tempo e deu origem às gigantes Exxon,
Chevron, Mobil e Amoco7,a Royal Dutch Shell e a Texas Oil Company ou
Texaco foram constituídas na segunda metade do século XIX e na primeira
metade do século XX.
Os anos que seguiram à Segunda Guerra Mundial trouxeram uma nova
ordem para a exploração do petróleo, por conta de sua escassez em face da
demanda crescente, e isso exacerbou as disputas entre as grandes companhias
petrolíferas e os governos dos países produtores, surgindo, nessa época, as primeiras companhias petrolíferas nacionais (National Oil Companies ou NOCs).
É nesse cenário que o então governo democrático de Getúlio Vargas (segundo governo — 1951 a 1954), já sob a égide da Constituição Federal de 1946,
deflagrou a campanha nacionalista do “petróleo é nosso”, que encontrou amplo
respaldo na população brasileira. Uma possível explicação sobre o surgimento
dessa campanha popular antes mesmo de o País se tornar um grande produtor
repleto de companhias internacionais de petróleo está em outra campanha da
década de 1920, cujo slogan era “os minérios são nossos8”. Buscava-se à época
retomar o direito de propriedade do subsolo para a União sob o argumento
ufanista de que o imperialismo estrangeiro se apropriaria das riquezas nacionais
e a exploração das potenciais riquezas minerais por companhias internacionais
representava perda de soberania.
7

D. Yergin. Op. cit. p. 110.

8

C. Barreto. A Saga do Petróleo Brasileiro: “A Farra do Boi”. São Paulo: Nobel, 2001. p. 117.
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Do ponto de vista econômico, tais campanhas significaram escassez de recursos para investimento e, consequentemente, uma lenta exploração dos recursos naturais9, mas, do ponto de vista político, elas foram bem-sucedidas, pois
criaram uma conexão harmônica entre a sociedade e o setor. As companhias
mineradoras e de petróleo passaram a ser vistas com simpatia e respeitabilidade
entre os brasileiros.
Resultado da mobilização popular e da atuação de partidos de situação e
oposição ao governo getulista, a Lei nº 2.004, de 3 de outubro de 1953, foi
aprovada livremente pelo Poder Legislativo e dispôs sobre a política nacional do
petróleo, definiu as novas atribuições do Conselho Nacional do Petróleo e instituiu a sociedade por ações Petróleo Brasileiro S.A – Petrobras, estabelecendo,
no seu artigo primeiro, constituir monopólio da União: I – a pesquisa e a lavra
das jazidas de petróleo e outros hidrocarbonetos fluidos e gases raros existentes
no território nacional; II – a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; III
– o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados
de petróleo produzidos no País e bem assim o transporte, por meio de condutos,
de petróleo bruto e seus derivados, assim como gases raros de qualquer origem.
No artigo segundo enunciou que a União exerceria o monopólio por meio
do Conselho Nacional do Petróleo, como órgão de orientação e fiscalização, e
por meio da sociedade por ações Petróleo Brasileiro S.A e de suas subsidiárias,
como órgãos de execução.
A meta governamental estabelecida junto com o monopólio era conquistar
a autossuficiência em óleo e gás no menor período de tempo. Em 1968, a Petrobras fez a primeira descoberta offshore no Campo de Guaricema, no Nordeste
brasileiro. Em 1974 o foco começa a se deslocar do Nordeste para o Sudeste,
com a descoberta de uma nova fronteira petrolífera no Campo de Garoupa, na
Bacia de Campos, e em 1979, a Shell — sob um contrato de risco — descobre
o Campo de Merluza, na Bacia de Santos10. As atividades de exploração e produção, então, passam a se concentrar majoritariamente na costa dos Estados de
Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo e em águas cada vez mais profundas,
já que os melhores prospectos revelaram-se províncias petrolíferas situadas na
plataforma continental.

9

Ibid. p. 118.

10

Cf. Frank. Vide nota 1 supra. p. 170-171.
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As Constituições de 1967 e 1969 não alteraram o tratamento do tema, até
que em 1988 o monopólio foi alçado à categoria de norma constitucional, no
artigo 177 da Constituição Federal11, que marcou o período de redemocratização do Brasil, após um longo período de ditadura militar, e ampliou as restrições
do regime monopolista, proibindo a celebração de contratos de risco, que eram
permitidos desde 197612.
Na última década do século passado, o Governo Brasileiro identificou como
suas principais metas elevar o combate à inflação e buscar a estabilização monetária, em razão do que se viu compelido a reduzir a capacidade de investimentos
para setores da infraestrutura. Passados 45 anos desde a adoção do monopólio,
a Petrobras conseguira, à época, descobrir e produzir petróleo suficiente para
cerca de 70% do consumo interno13, suportando sozinha todos os riscos intrínsecos ao setor e assumindo pesados encargos, sem, todavia, receber a plenitude
de investimentos governamentais necessários.
Nesse contexto, fez-se necessário dotar o País de mecanismos legais ágeis
e flexíveis para obtenção de capitais nacionais e internacionais, com vistas a
incrementar, de forma acelerada, a produção interna de petróleo e gás natural,
por meio das atividades de pesquisa e lavra e de desenvolvimento de campos
já descobertos pela Petrobras, bem assim como o aumento da capacidade de
refino, transporte e do setor de abastecimento em geral.
Para atingir tais objetivos, o Poder Executivo enviou ao Congresso Nacional projeto de emenda constitucional, o qual veio a se transformar na Emenda
Constitucional nº 9, de 9 de novembro de 1995, que, flexibilizando o monopólio
estatal sobre as atividades econômicas relativas ao petróleo e ao gás natural, deu
ensejo a que fosse editada a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, que estabeleceu
o novo marco legal da indústria do petróleo no Brasil, revogando expressamente
a supracitada Lei 2.004/1953 e criando o Conselho Nacional de Política Energética – CNPE e a Agência Nacional do Petróleo – ANP. A Petrobras passou
a concorrer em igualdade de condições com as demais petroleiras atuantes no
nosso país.

11

BRASIL. Constituição (1988) Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988.

12

R. Baleroniand J. Pedroso. Pré-Sal: Desafios e uma Proposta de Regulação. Rio de Janeiro: Renovar,
2009. p. 160.

13

Cf. BARRETO. Ver nota 5, supra. p. 119.
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Segundo o texto constitucional, a propriedade dos hidrocarbonetos in situ
continua a ser da União, porém a Emenda alterou a redação do parágrafo 1º do
artigo 177 e estabeleceu a possibilidade de se contratarem empresas estatais ou
privadas para a realização de pesquisa, lavra, refino, importação, exportação
e transporte de petróleo e gás natural, permitindo que empresas nacionais ou
internacionais se apropriem dos recursos. Isso possibilitou a entrada de novos
agentes no mercado brasileiro por meio de contratos de concessão para atividades upstream (exploração e produção) e autorizações para atividades de midstream (refino) e downstream (distribuição).
Se no passado o grande desafio da Petrobras havia sido superar a falta de
investimentos, proteger-se de ingerências políticas e desenvolver a infraestrutura de toda a cadeia produtiva, com o fim do monopólio a companhia passou
a ter o novo desafio de competir em pé de igualdade com os grandes players
do setor, como dito acima. Paralelamente a essas transformações ocorridas no
Brasil, pode-se dizer que a indústria mundial do petróleo foi fortemente alterada pelas mudanças observadas: i) na configuração patrimonial decorrente do
grande movimento de fusões e aquisições; ii) nas condições de mercado, com
mudanças nas estruturas de oferta e de demanda; iii) nos marcos regulatórios
dos principais países produtores; e iv) nos preços internacionais do petróleo cru,
que, após um período longo de preços relativamente baixos (1986–1998), passaram a registrar uma elevação contínua, indo da margem de preços entre 21 e28
dólares por barril até a casa dos 140 dólares.
No ano de 2006, foi anunciada, pela primeira vez na história do País,
uma produção diária de petróleo maior que o consumo interno. Em dez
anos, as reservas passaram de 7,1 bilhões de barris para 12,6 bilhões de barris, e a produção passou de 316 milhões de barris por ano para 669 milhões
de barris por ano14.
Foi nesse cenário de mudanças que, em 13 de julho de 2007, a Petrobras
comunicou ao mercado, como fato relevante, a conclusão da análise dos testes de formação do segundo poço na área denominada Tupi, que revelara um
potencial petrolífero na camada do pré-sal das bacias sedimentares localizadas
ao largo das costas dos Estados das regiões Sul e Sudeste, concluindo que os
volumes recuperáveis estimados de petróleo e gás naqueles reservatórios têm o
14
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P. Sant’Anna. Desenvolvimento da competição e da infraestrutura na indústria de gás natural no Brasil.
Campinas: FEM, 2009. p. 147.
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potencial de elevar significativamente as reservas recuperáveis de hidrocarbonetos do Brasil, o qual poderá vir a ser, no médio prazo, um dos principais países
produtores de petróleo e gás natural do mundo.
Apesar de os reservatórios mapeados estarem geograficamente localizados
nas Bacias de Campos e Santos — sudeste do Brasil —, o conceito de camada
pré-sal não se restringe a tal região.
Situada a uma distância média de 300 quilômetros da costa e a uma profundidade de até 7 mil metros da superfície do mar ao reservatório, a província do
pré-sal vai ampliar sobremaneira o volume de óleo e gás produzido no Brasil.
Os geólogos definem a nomenclatura das camadas sedimentares tendo como
ponto de referência o centro do planeta Terra15, de forma que a camada pré-sal
é uma camada de rochas que se estendem por baixo de uma grossa camada de
sal de até 2 mil metros de espessura. Por cima, encontra-se a camada pós-sal,
área sedimentar onde se concentrava toda a produção brasileira até então.
Diante dessa nova fronteira de altíssima possibilidade geológica, que apontava para um crescente interesse do mercado internacional de petróleo em
direção ao Brasil, em razão dos grandes volumes recuperáveis estimados de
hidrocarbonetos e do baixo risco exploratório, o Poder Executivo voltou a se
debruçar sobre a legislação da indústria do petróleo no País, para, valendo-se
do monopólio de que é a União detentora, explorar economicamente os reservatórios de petróleo e de gás natural descobertos na referida camada, da forma,
segundo o governo de então, mais favorável aos interesses presentes e futuros
do povo brasileiro.
Assim, como primeira providência, o Conselho Nacional de Política Energética – CNPE, invocando o princípio do interesse nacional (art. 1º, I, da Lei
nº 9.478/1997), baixou a Resolução nº 6, de 8 de novembro de 2007, determinando à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis –
ANP que excluísse da 9ª Rodada de Licitações os blocos situados nas bacias
do Espírito Santo, de Campos e de Santos, tendo em vista as possíveis acumulações em reservatórios do pré-sal.
No seguimento dessa medida, o CNPE determinou que o Ministério de
Minas e Energia instituísse um grupo de trabalho (GT) para, em cooperação
com a Empresa de Pesquisa Energética – EPE, avaliar, no prazo mais curto
15

R. Stoneley. Introduction to Petroleum Exploration for Non-Geologists. Sil. New York: Oxford University
Press, 1995. p. 49.
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possível, as adequações e/ou mudanças no Marco Legal então vigente que
contemplassem um novo paradigma de exploração e produção de petróleo e
gás natural, em face da descoberta da nova província petrolífera, respeitando-se os contratos em vigor.
O Governo Federal, após cerca de dois anos de intensas discussões internas, encaminhou quatro projetos ao Congresso Nacional e, finalmente,
aprovou a Lei da Partilha de Produção16, que introduziu no nosso sistema
legislativo o contrato de partilha de produção para exploração e produção de
petróleo e gás natural em áreas do pré-sal e em áreas estratégicas, criando um
fundo (Fundo Social – FS) para o qual serão canalizados os recursos advindos
dessas atividades, e alterou dispositivos da Lei nº 9.478/1997 (Lei do Petróleo)
para viabilizar a coexistência entre os dois regimes, o de concessão e ode
partilha de produção, que hoje regulam a atividade de exploração e produção
de petróleo no País.
Naquela época, o Brasil viveu momentos de muitas expectativas no setor, e
o Governo Federal anunciou medidas de incentivo à pesquisa e inovação que,
infelizmente, não foram adiante, e pretendeu desenvolver a indústria naval e
a cadeia de fornecedores, mediante uma agressiva política de conteúdo local.
Data dessa mesma época o pleito brasileiro na Organização das Nações Unidas – ONU pela expansão dos limites da plataforma continental para além das
200 milhas náuticas da Zona Econômica Exclusiva17. Tal questão se coloca em
razão da localização geográfica da área mapeada como sendo o polígono do
pré-sal, onde o campo de Tupi, hoje Lula, está a 162 milhas náuticas da costa; o
Carioca, a 151 milhas náuticas; e o Júpiter, a 155 milhas náuticas18.
Destaque-se, ainda, a decisão governamental de ampliar os investimentos
militares na construção de submarinos, visando à futura proteção desses campos.
Sucedeu que, entre os anos de 2008 e 2013, a ANP viu-se obrigada, pela
diretriz implantada pela Presidente Dilma Rousseff, a suspender os leilões de
áreas exploratórias, freando, assim, artificialmente o desenvolvimento do setor,
sem se aperceber de que a geopolítica do petróleo mudava rapidamente contra
os nossos interesses, com a entrada em cena de outros atores, novas tecnologias
16

Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010.
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R. Fiatikoski. Brazilian Continental Shelf Expansion: Widening the outer edge of the Blue Amazon.
Disponível em: <http://www.jdsupra.com/profile/rodrigo_fiatikoski_docs/> Acesso em: 29 Jul. 2010.
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para a exploração do gás não convencional (shale gas) americano, aberturas de
outras frentes de exploração no Golfo do México e no pré-sal africano, culminado com a queda pela metade do preço do barril de petróleo nos mercados
internacionais, fruto do excesso de oferta e do acentuado declínio da demanda
mundial, em grande parte decorrente da desaceleração da economia chinesa.
Em consequência dessa nova ordem mundial, a exploração de petróleo e gás
no Brasil ficou na dependência da luta travada entre a Organização dos Países
Exportadores de Petróleo – Opep, os produtores de shale gas dos Estados Unidos, da Rússia e, mais recentemente, do Irã em torno do novo preço do barril
de petróleo equivalente (boe) nos mercados internacionais.
Para agravar esse cenário adverso, a Polícia Federal deflagrou a Operação
Lava Jato, a qual revelou que desde 2003 a Petrobras fora administrada por diretores e conselheiros que a conduziram a uma situação econômico-financeira de difícil recuperação, levando-se em conta o seu enorme endividamento
e o segmento em que atua, em que há uma necessidade constante de capitais
próprios e de terceiros para viabilizar a exploração e a produção de petróleo
e gás natural.
Atualmente, há uma discussão no Congresso visando alterar o marco regulatório da exploração de petróleo e gás no Brasil para atender à nova realidade
da economia brasileira e da Petrobras em particular. O Projeto de Lei – PL nº
4.567/2016, que tramita na Comissão Especial da Petrobras e Exploração do
Pré-Sal, da Câmara dos Deputados, e cujo relator é o Deputado José Carlos Aleluia, retira da Petrobras a obrigatoriedade de participar da extração de petróleo
da camada do pré-sal. O Projeto em análise é de autoria do Senador licenciado
e atual Ministro das Relações Exteriores, José Serra. Além de acabar com a
exclusividade, a proposta desobriga a estatal de participar com pelo menos 30%
dos investimentos em todos os consórcios de exploração da referida camada. De
acordo com o texto, essa participação mínima só será exigida nas áreas estratégicas. O que não for considerado estratégico será leiloado.
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2. Propriedade da União sobre as
Jazidas de Petróleo e Gás Natural
– Princípio Constitucional
José Carlos Ribeiro Filho
Daniela Ribeiro Davila
A Constituição da República Federativa do Brasil (CF), promulgada em 5
de outubro de 1988, estabeleceu, em seu artigo 20, inciso V, a propriedade da
União sobre os “recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva”, e no inciso IX, a propriedade da União sobre os “os recursos
minerais, inclusive os do subsolo”.
Com efeito, o Brasil, como signatário da Convenção das Nações Unidas
sobre o Direito do Mar de 19821, e também conforme determinado na Lei nº
8.617, de 4 de janeiro de 1993, que dispôs sobre o mar territorial, a zona contígua, a zona econômica exclusiva e a plataforma continental, passou a possuir
direitos de soberania sobre sua plataforma continental para efeitos de exploração e produção de recursos naturais do leito e do subsolo.
Especificamente no que diz respeito às jazidas de petróleo e gás natural,
registre-se que, ao se referir a “recursos minerais”, o legislador constituinte o fez
sem preocupação técnica, utilizando-se de uma definição ampla de “mineral”
para abranger o petróleo e o gás natural, que, na realidade, são hidrocarbonetos,
portanto de natureza orgânica, e não mineral.
A referida definição levou a que conceitos gerais aplicáveis às atividades de
pesquisa e lavra de minerais e de hidrocarbonetos fossem tratados no caput de
um mesmo artigo, o artigo 176 da CF, que, como demonstram seus parágrafos,
trata eminentemente de mineração.

1

A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, concluída em Montego Bay, Jamaica, em
10 de dezembro de 1982, foi aprovada pelo Congresso Nacional em 1987 e ratificada pelo Governo
Brasileiro em 1988, tendo entrado em vigor internacionalmente e para o Brasil em 16 de novembro de
1994, por força do Decreto nº 1.530, de 22 de junho de 1995.
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Realmente, o caput do artigo 176 refere-se a jazidas de forma genérica e
enuncia conceitos fundamentais para ambos os ramos de atividade econômica
monopolizada — mineração e petróleo e gás natural —, quais sejam: a distinção entre a propriedade das jazidas e a do solo, a propriedade da União sobre
as jazidas e a garantia da propriedade do produto da lavra ao concessionário.
Em vista da importância dos conceitos ali enunciados para as atividades de
petróleo e gás natural, não se pode afastar a aplicabilidade do caput do artigo
176 para tais matérias. O mesmo não se diga, entretanto, dos seus parágrafos.
Já no parágrafo primeiro do citado artigo está prevista a atividade de pesquisa e lavra de recursos minerais, bem como a sua forma de contratação. Considerando-se que o seguinte artigo 177 define como monopólio da União a atividade de pesquisa e lavra das jazidas de petróleo e gás natural e que o parágrafo
primeiro do mesmo dispositivo constitucional dispõe sobre a possibilidade de
contratação da atividade com empresas estatais ou privadas na forma definida
em lei, afasta-se a aplicabilidade do disposto no parágrafo primeiro e nos seguintes do artigo 176 às atividades de pesquisa e lavra de petróleo e gás natural.
Nesse sentido, Alexandre de Moraes2, discorrendo sobre o regime jurídico da concessão de jazidas de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos
fluidos como bens públicos, admite a aplicabilidade do artigo 176 em relação à
exploração de forma ampla.
Numa interpretação mais restritiva, Luís Roberto Barroso3, ao comentar o
artigo 176, trata tão somente da mineração, e ao se referir à legislação ordinária,
indica o Código de Mineração.
Estabelecido o domínio patrimonial da União sobre as jazidas de petróleo,
gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos encontradas no território nacional,
na zona econômica exclusiva (ZEE), cuja extensão é de 200 milhas náuticas
contadas do litoral, e na plataforma continental até o limite de 350 milhas náuticas medidas do litoral, vale lembrar que não são elas bens públicos, afetados
ao uso comum, nem bens de uso especial, afetados a determinada finalidade
pública. Trata-se dos chamados bens dominiais ou dominicais, que “integram
o patrimônio da União, dos Estados ou dos Municípios, como objeto de direito
2

DE MORAES, Alexandre. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. 7. ed. São
Paulo: Atlas, 2007. p. 2.021.

3

BARROSO, Luís Roberto. Constituição da República Federativa do Brasil Anotada. 3. ed. Rio de
Janeiro: Saraiva, 2001. p. 176.
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pessoal ou real de cada uma dessas entidades, enquadrando-se no conceito de
patrimônio disponível”4.
Relembre-se que os bens públicos encontram sua definição no artigo 98
do Código Civil Brasileiro: “São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno; todos os outros são
particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem”. Os bens públicos são
federais, estaduais e municipais caso pertençam, respectivamente, a União,
aos Estados e aos Municípios. Os demais, salvo aqueles que não pertençam a
ninguém (res nullius), são particulares.
Adiante, o artigo 99 do mesmo código enumera e define os bens públicos: i)
os bens de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;
ii) os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou
estabelecimento da administração federal, estadual, territorial e municipal, inclusive os de suas autarquias; e iii) os dominicais, que constituem o patrimônio
das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real,
de cada uma dessas entidades. Diz, ainda, o parágrafo único do citado artigo
que, não dispondo a Lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura
de direito privado.
Nesse sentido, Hely Lopes Meireles5 define os bens dominiais assim:
“Bens dominiais ou do patrimônio disponível são aqueles que, embora
integrando o domínio público como os demais, deles diferem pela possibilidade sempre presente de serem utilizados em qualquer fim, ou mesmo
alienados pela Administração se assim o desejar. Daí porque recebem
também a denominação de bens patrimoniais disponíveis, ou de bens
do patrimônio fiscal. Tais bens integram o patrimônio do Estado como
objeto de direito pessoal ou real, isto é sobre eles a Administração exerce
poderes de proprietário, segundo os preceitos de direito constitucional e
administrativo, na autorizada expressão de Clovis Beviláqua.”

Concluindo, por serem as jazidas de petróleo e gás natural bens dominiais
da União, podem ser por ela exploradas economicamente, nos termos da Lei.
4

SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo das Concessões. 5. ed. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2004. p. 92.

5

MEIRELES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 1993. p. 433.
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3. Monopólio da União sobre as Atividades de
Exploração e Produção de Petróleo e Derivados
José Carlos Ribeiro Filho
Daniela Ribeiro Davila
A Constituição Federal é de concepção marcadamente liberal, como se depreende da leitura dos princípios enunciados em seu artigo 170, que abre o
Título VII - Ordem Econômica e Financeira, dentre os quais se destaca o da
livre concorrência (inciso IV), valendo, ainda, lembrar o enunciado do caput do
referido dispositivo constitucional, o qual expressamente declara que a ordem
econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa.
Daí o caráter excepcional da atuação do Estado como empresário, tal como
estabelecido no artigo 173 da Constituição Federal, em que, ressalvando os
casos nela previstos, o constituinte restringe a exploração direta da atividade
econômica pelo Estado aos imperativos da segurança nacional ou a relevante
interesse coletivo conforme definidos em lei.
A legitimidade da atuação estatal na ordem econômica se dá, pois, em hipóteses restritas e de forma excepcional, como no caso de monopólio público expressamente previsto no texto constitucional, como é o caso do monopólio das atividades relativas à indústria do petróleo e do gás natural, previsto em seu artigo 177.
No que tange especificamente ao tema em exame, a exploração e a produção de petróleo e gás natural constituem atividades econômicas em relação às
quais o citado artigo 177, em seu inciso I, prevê a intervenção estatal de maneira
a reservar ao Estado a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural.
Tal reserva de atividade econômica pelo Estado subtraía do particular a possibilidade de exploração econômica das referidas jazidas em face do interesse
público, criando-se, assim, o monopólio estatal de tal atividade. Nesse sentido,
o parágrafo 1º do mesmo artigo 177 previa que “o monopólio previsto neste
artigo inclui os riscos e resultados decorrentes das atividades nele mencionadas,
sendo vedado à União ceder ou conceder qualquer tipo de participação, em
espécie ou em valor, na exploração de jazidas de petróleo ou gás natural”.
17
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Esse dispositivo constitucional passou a representar óbice ao desenvolvimento das atividades petrolíferas, segundo avaliação das autoridades governamentais no início dos anos 1990, as quais entenderam ser necessário dotar o País
de mecanismos legais, ágeis e flexíveis para obtenção do concurso de capitais
privados, nacionais e internacionais, com vistas a aumentar e acelerar a execução e o crescimento daquelas atividades de pesquisa, lavra e desenvolvimento
dos campos de petróleo e gás natural brasileiros.
Para atingir tais objetivos, as Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal,
promulgaram a Emenda Constitucional – EC nº 9, de 9 de novembro de 1995,
dando nova redação ao parágrafo 1º do artigo 177, que passou a ser a seguinte:
“A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das
atividades previstas nos incisos I a IV deste artigo, observadas as condições
estabelecidas em lei”.
Essa flexibilização do exercício do monopólio, contida na locução verbal
“poderá contratar”, passou, então, a ser um direito de a União contratar a execução das atividades sujeitas ao monopólio com empresas públicas e privadas, a
depender apenas de legislação ordinária, condição que veio de ser atendida com
a sanção, no dia 6 de agosto de 1997, da Lei nº 9.478/1997 (“Lei do Petróleo”),
que revogou por inteiro a Lei nº 2.004, de 3 de outubro de 1953, e formulou
todo um arcabouço legal para permitir a participação da iniciativa privada na
indústria do petróleo, antes reservada apenas à Petrobras, empresa de economia mista criada por lei com a destinação específica de executar, em nome da
União, o monopólio, dispondo sobre tais atividades e instituindo a Agência
Nacional do Petróleo – ANP como órgão regulador e fiscalizador delas.
Na verdade, essa flexibilização do monopólio da atividade de exploração e
produção de petróleo vinha na esteira do processo de desestatização posto em
prática pelo governo da época, que impunha, em sua busca de legitimidade,
a retirada de barreiras à livre iniciativa e à livre concorrência asseguradas na
Constituição Federal, circunstância que se materializaria por meio da extinção
dos monopólios nela inseridos como uma exceção àqueles princípios.
A EC 9/1995 alcançou, por conseguinte, um estágio intermediário, admitindo a flexibilização dos monopólios, o que, em síntese, representa a possibilidade
de as empresas privadas competirem para obter o direito de participarem dessa
atividade monopolizada.
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A Emenda trouxe, portanto, uma nova faculdade de agir por parte da União,
que ficou autorizada a dispor de suas jazidas de petróleo e gás natural de forma
diversa daquela que vinha sendo observada no regime do monopólio implantado pela Lei nº 2.004/1953 e recepcionado pela Constituição Federal de 1988.
Com o advento da Lei nº 9.478/1997 e a introdução do regime de concessões e
dos instrumentos regulatórios indispensáveis, as jazidas de petróleo, que são juridicamente bens públicos dominiais, passaram a ser não mais exploradas diretamente pelo Estado, mas sim licitadas entre empresas brasileiras, estatais e privadas, consoante estabelecido no artigo 36 e seguintes da atual Lei do Petróleo.
De outra parte, considerando-se a regra de hermenêutica assente e reconhecida na ciência do Direito de que os dispositivos constitucionais ou legais
não contêm palavras inócuas, pode-se afirmar que a EC 9/1995, ao manter na
íntegra o caput do artigo 177 e, no parágrafo primeiro, estabelecer que a União
poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades
previstas nos incisos I a IV do mencionado artigo, admitiu a coexistência dos
dois sistemas: o monopólio da União, estabelecido no caput, e o monopólio
flexibilizado, em que a União poderá contratar com terceiros a realização das
atividades da indústria do petróleo, deixando ao legislador ordinário a decisão
quanto à melhor forma de o Estado explorar essas atividades sujeitas ao monopólio da União.
Destarte, a flexibilização do monopólio se dá no momento em que a EC
9/1995 mantém o monopólio da União sobre a pesquisa e a lavra de petróleo,
gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, mas possibilita a contratação de
empresas estatais e privadas para a realização dessas atividades nas condições
previstas em leis ordinárias.
Tal flexibilização traduz-se, pois, na possibilidade de opção pela manutenção
do sistema de monopólio exercido pela União ou pela adoção de um sistema
que permita a concorrência nessa atividade, mediante contratos com empresas
públicas e privadas, na forma que a Lei determinar.
Assim entende Alexandre de Moraes1, que vai mais além ao referir-se ao
monopólio de escolha do Poder Público:

1

DE MORAES, Alexandre. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. 7. ed. São
Paulo: Atlas, 2007. p. 2.024.
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“Trata-se, pois, de uma nova concepção de monopólio, não mais relacionado à intervenção estatal no domínio econômico com exclusividade
no controle dos meios de produção (intervenção por absorção), mas sim
relacionado ao monopólio de escolha do Poder Público, que poderá, conforme as normas constitucionais, optar entre a manutenção da pesquisa
e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos
fluidos por uma só empresa, ou ainda, pela contratação com empresas
estatais ou privadas.
A EC nº 9/95 encerrou o monopólio estatal no exercício da atividade
econômica relacionada a petróleo e gás natural, mantendo, porém, o
monopólio da própria atividade, ou seja, a pesquisa e a lavra das jazidas
de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos continuam
constituindo monopólio da União, no sentido de que somente o Poder
Público é que poderá decidir, com exclusividade, quem poderá exercer
essa atividade econômica. É o que nos referimos como monopólio de
escolha do Poder Público.”

Com base nesse entendimento do “monopólio de escolha do Poder Público”,
foi sancionada, sem qualquer emenda constitucional, a Lei nº 12.351, de 22 de
dezembro de 2010 (Lei da Partilha de Produção), que introduziu no nosso sistema legislativo o contrato de partilha de produção para a exploração de petróleo
e gás natural em áreas do pré-sal e em áreas estratégicas, criou um fundo (Fundo Social) para o qual serão canalizados os recursos advindos dessa exploração
e alterou dispositivos da Lei do Petróleo para viabilizar a coexistência dos dois
regimes (concessão e partilha de produção).
Nesse fanal — coexistência dos dois regimes jurídicos —, o legislador criou
uma nova nomenclatura de áreas para fins de exploração e produção de petróleo e gás natural no território brasileiro e na nossa plataforma continental, a
saber: áreas do pré-sal, áreas estratégicas e demais áreas, que serão estudadas
adiante nesta cartilha.
Finalmente, sobre a possibilidade de coexistência de dois regimes jurídicos
na mesma atividade econômica, o nosso sistema legislativo admite que “a lei
nova que estabeleça disposições a par das já existentes não revoga nem modifica
a lei anterior, salvo se com ela for manifestamente incompatível”2.

2
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Artigo 2º, § 2º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro – LICC.

4. Marco Regulatório – Estado Interventor e
Estado Regulador – Regimes Vigentes no Brasil:
Contrato de Concessão e Contrato de Partilha
de Produção – Contrato de Cessão Onerosa
José Carlos Ribeiro Filho
Um olhar sobre o passado revela que a legislação brasileira sobre a exploração de petróleo e seus derivados adotou quase sempre a intervenção do Estado
nesse setor da economia.
O Decreto-Lei nº 395/19381, que criou o Conselho Nacional do Petróleo,
declarou de utilidade pública a importação, a exportação, o refino, o transporte,
a distribuição e o comércio de petróleo bruto e seus derivados, seguindo, aliás,
a tendência da época na economia mundial, que já considerava o petróleo a
principal fonte de energia para o transporte em geral e, portanto, estratégico
para a defesa militar e econômica dos países.
Em seguida, foi sancionada e publicada a Lei nº 2.004/19532, que criou a
Petrobras e declarou constituir monopólio da União: i) a pesquisa e a lavra das
jazidas de petróleo e outros hidrocarbonetos fluidos e gases raros; ii) a refinação
do petróleo nacional ou estrangeiro; e iii) o transporte marítimo do petróleo
bruto de origem nacional ou de derivados de petróleo produzidos no País, bem
assim como o transporte, por meio de condutos, de petróleo bruto e seus derivados, assim como de gases raros de qualquer origem.

1

Declara de utilidade pública e regula a importação, a exportação, o transporte, a distribuição e
o comércio de petróleo bruto e seus derivados no território nacional e bem assim a indústria da
refinação de petróleo importado ou produzido no País e dá outras providências.

2

Dispõe sobre a política nacional do petróleo e define atribuições do Conselho Nacional do Petróleo,
institui a sociedade por ações Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima e dá outras providências.
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Essa lei deferiu à Petrobras a execução do monopólio, ficando o Conselho
Nacional do Petróleo como o órgão orientador e fiscalizador, como estabelecido
no Decreto nº 40.845/19573.
A Petrobras organizou-se sob a proteção dessa lei monopolista e cresceu
em busca da autossuficiência, consolidando-se definitivamente como grande
empresa estatal, reconhecida internacionalmente na indústria do petróleo na
década de 1970, quando resolveu explorar as áreas do litoral brasileiro a despeito de todas as dificuldades tecnológicas e dos extraordinários custos financeiros
para aquela época e obteve êxito.
Naqueles anos, vivia-se, então, o auge do Estado intervencionista, que entre
nós era o reflexo no campo econômico do regime político fechado militarista
implantado no País desde 1964, propício ao florescimento dos grandes sistemas
estatais organizados sob a forma de holdings e suas subsidiárias, que acabara,
após acalorados debates nos meios acadêmicos e políticos, prevalecendo sobre a
forma de organização anterior, cuja inspiração remontava aos departamentos e
serviços dos grandes conglomerados industriais estatais soviéticos.
Para tanto, a legislação brasileira foi contemplada com o Decreto-Lei nº
200/19674, que organizou a Administração Pública Federal dividindo-a em
administração direta e indireta, definindo-se, pela primeira vez, a forma de
atuação do Estado como empresário. Adiante, foi editada uma moderna, para
época, Lei de Sociedades por Ações (Lei nº 6.404, de 15/12/1976), que também
regulou as sociedades de economia mista (arts. 235 a 242).
De acordo com o artigo 5º do aludido decreto-lei, quando a União participa
da atividade econômica, deve fazê-lo por uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES ou a Petrobras, respectivamente.
Sucedeu que, na última década do século passado, o Governo Brasileiro
julgou ser necessário dotar o País de mecanismos legais ágeis e flexíveis para
obtenção do concurso de capitais nacionais e internacionais, com vistas a incrementar, de forma rápida, a produção interna de petróleo e gás natural, com

3

Dispõe sobre as relações entre o Conselho Nacional do Petróleo e a Petróleo Brasileiro S.A. –
Petrobras e dá outras providências.

4

Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma
Administrativa e dá outras providências.
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a retomada das atividades de pesquisa, lavra e desenvolvimento de campos já
descobertos pela Petrobras.
No campo jurídico, recorreu-se ao conceito do Estado regulador, em que
algumas atividades administrativas passam a ser atendidas por agentes privados, que recebem do poder público o poder de executar e ou fiscalizar a política
ditada para determinado setor.
Como ensina Marcos Juruena Villela Souto:
“O agente político formula a política pública que, para atender o interesse geral, deve ser executada com eficiência; aí entra a atividade regulatória, expedindo diretrizes para a eficiente implementação da política
pública sufragada. Esse é o limite da função regulatória, traduzindo em
comandos técnicos a orientação normativa, executiva ou judicante, para
a implementação de uma política pública.”5

Para atingir tais objetivos, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional 9/1995, flexibilizando o monopólio estatal e permitindo a participação
da iniciativa privada na exploração e na produção de petróleo com a adoção
do regime das concessões, em seguida regulamentado pela Lei nº 9.478/1997,
denominada Lei do Petróleo.
Nessa lei, que revogou a aqui já mencionada Lei nº 2.004/1953, no capítulo relativo à Petrobras, ao defini-la como uma sociedade de economia mista
vinculada ao Ministério de Minas e Energia, estabeleceu-se que as atividades
econômicas por ela desempenhadas sejam desenvolvidas em caráter de livre
competição com outras empresas, em função das condições de mercado6.
Com essa desestatização, o setor de petróleo experimentou um formidável
desenvolvimento, com destaque para a Petrobras, que, com sua indiscutível
competência, ambientou-se com facilidade no processo de competição com
outras petroleiras e obteve avanços significativos em todos os seus campos de
atuação, no Brasil e no exterior.
No entanto, com o governo Lula, a partir de 2003, iniciou-se uma lenta
volta à intervenção do Estado na economia, principiando pelo enfraquecimento da atuação das agências reguladoras, que perderam a indispensável
5

SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo Regulatório. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2005. p. 40.

6

Artigo 61, § 1º, da Lei 9.478/1997 e artigo 3º do Estatuto Social da Petrobras.

23

José Carlos Ribeiro Filho

autonomia nos diversos setores da economia, passando a atuar como órgãos
auxiliares dos Ministérios.
Em 13 de julho de 2007, já sob a inspiração do governo intervencionista
do Presidente Lula, a Petrobras comunicou ao mercado, como fato relevante, a
conclusão da análise dos testes de formação do segundo poço na área denominada Tupi (hoje Lula) e, adicionalmente, realizou uma avaliação do potencial
petrolífero da camada do pré-sal, concluindo que os volumes recuperáveis estimados de óleo e gás tinham potencial para colocar o Brasil entre os principais
países produtores de petróleo e gás natural do mundo.
Em seguida, a primeira providência foi a decisão do Conselho Nacional de
Política Energética – CNPE, que baixou a Resolução nº 6, de 8 de novembro de
2007, onde, em seu artigo 4º, lê-se:
“Determinar ao MME (Ministério de Minas e Energia), que avalie, no
prazo mais curto possível, as mudanças necessárias no marco legal que
contemplem um novo paradigma de exploração e produção de petróleo
e gás natural, aberto pela descoberta da nova província petrolífera, respeitando os contratos em vigor.”

A União usou, então, do direito constitucional a ela assegurado de escolha
da forma do exercício do monopólio (art. 177, § 1º, da Constituição Federal) e,
no dia 22 de dezembro de 2010, foi publicada a Lei nº 12.351, que introduziu no
nosso sistema legislativo o contrato de partilha de produção para exploração e
produção de petróleo e gás natural em áreas do pré-sal e em áreas estratégicas,
criou um fundo (Fundo Social – FS) para o qual serão canalizados os recursos
advindos dessas atividades e alterou dispositivos da Lei nº 9.478/1997 (Lei do
Petróleo) para viabilizar a coexistência dos dois regimes: de concessão e de
partilha de produção.
Aqui, um parêntesis para esclarecer que o nosso sistema legislativo admite
que “a lei nova que estabeleça disposições a par das já existentes não revoga
nem modifica a lei anterior, salvo se com ela for manifestamente incompatível”
(art. 2º, § 2º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro7).
Na edição da nova lei, ficou evidente a volta do conceito do Estado intervencionista, identificando-se nela cinco parâmetros de natureza política que
confirmam essa afirmação: i) o produto da lavra das áreas do pré-sal e estraté7
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gicas passou a ser de propriedade da União, descartando-se o regime das concessões para tais áreas; ii) a Petrobras tornou-se a única operadora nessas áreas;
iii) o ritmo da exploração dessas jazidas deveria observar a capacidade de a
indústria nacional atender à demanda do setor, forçando avanços tecnológicos
e de escala, por meio da implantação da política do conteúdo local mínimo; iv)
todo o resultado financeiro da exploração dessas jazidas seria canalizado para
um fundo social, com vistas à formação de uma poupança interna para atender
as gerações atuais e futuras; e v) a Agência Nacional do Petróleo – ANP perdeu
espaço nesse novo regime para o Ministério de Minas e Energia.
Para viabilizar a coexistência dos dois regimes jurídicos — das concessões
e da partilha de produção —, o legislador criou uma nova nomenclatura de
áreas para fins de exploração e produção de petróleo e gás natural no território
brasileiro e na nossa plataforma continental, a saber: Áreas do Pré-Sal, Áreas
Estratégicas e Áreas Concedidas.
A área do pré-sal é “a região do subsolo formada por um prisma vertical de
profundidade indeterminada, com superfície poligonal definida pelas coordenadas geográficas de seus vértices estabelecidas no anexo da Lei, bem como
outras regiões que venham a ser delimitadas em ato do Poder Executivo, de
acordo com a evolução do conhecimento geológico”8. A Área Estratégica é “a
região de interesse para o desenvolvimento nacional, delimitada em ato do Poder Executivo, caracterizada pelo baixo risco exploratório e elevado potencial
de produção de petróleo, de gás natural e de hidrocarbonetos fluídos”9. Já as
Áreas Concedidas são aquelas que são licitadas para submeterem-se ao regime
das concessões a que se referem os artigos 5º e 23 da Lei nº 9.478/1997.
Por fim, para resolver uma questão pontual de antecipação de recursos da
Petrobras para a União sobre algumas áreas já descobertas, a Lei nº 12.276/2010
autorizou a União a ceder onerosamente à Petrobras, dispensada a licitação, o
exercício das atividades de pesquisa e lavra de petróleo, gás natural e outros
hidrocarbonetos fluidos em áreas não concedidas localizadas no pré-sal, não
podendo, todavia, a produção exceder a 5 milhões de barris equivalentes de
petróleo. Como contrapartida pela referida cessão, a Lei determinou que o pagamento devido pela Petrobras fosse efetivado prioritariamente em títulos da
dívida pública mobiliária federal, precificados a valor de mercado. Essa cessão
8

Lei nº 12.351/2010, artigo 2º, inciso IV.

9

Ibid., inciso V.
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onerosa acima descrita, por evidente, não configura um terceiro regime. Trata-se de um fato isolado, uma solução casuística para viabilizar a integralização
do capital subscrito pela União no aumento de capital social da Petrobras, com
vistas à exploração do pré-sal.
Hoje, passados mais de cinco anos da alteração do marco regulatório, com
as crises da Petrobras, do setor de petróleo e do País, volta-se a discutir: a diminuição da intervenção estatal na economia; a liderança da ANP na regulação
do setor; a preponderância do regime das concessões sobre o de partilha de
produção; e o enquadramento da Petrobras em igualdade de condições com as
demais petroleiras que atuam no País.
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Atualmente, os dispositivos das Leis federais nº 9.478/1997 (Lei do Petróleo)1
e nº 12.351/2010 (Lei do Contrato de Partilha)2 estabelecem o marco regulatório da exploração do petróleo no País.
Tais leis são complementares, harmônicas e distribuem as competências das
atividades relacionadas à extração de petróleo e hidrocarbonetos entre os diversos agentes governamentais que atuam na regulação do exercício do monopólio,
a saber: Conselho Nacional de Política Energética – CNPE3, Presidência da
República4, Ministério de Minas e Energia – MME5, Agência Nacional do Pe-

1

Lei que dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo,
institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo, bem como dá
outras providências.

2

Lei que dispõe sobre a exploração e a produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos
fluidos, sob o regime de partilha de produção, em áreas do pré-sal e em áreas estratégicas; cria o Fundo
Social – FS e dispõe sobre sua estrutura e fontes de recursos; altera dispositivos da Lei do Petróleo,
bem como dá outras providências.

3

O Conselho Nacional de Política Energética – CNPE está vinculado à Presidência da República
e é presidido pelo Ministro de Estado de Minas e Energia, tendo a atribuição de auxiliar o
Presidente da República, propondo-lhe políticas nacionais e medidas específicas, nos termos do
artigo 2º da Lei do Petróleo.

4

A Lei do Petróleo estabelece determinadas matérias no setor de petróleo que serão objeto de decreto
da Presidência da República, nos termos dos artigos 47, § 2º, 50, 51 e 67 da referida lei.

5

O Ministério de Minas e Energia é órgão da Administração Federal Direta responsável pela implementação
da política nacional de energia, determinando as regras e orientações para a indústria da energia.

27

José Carlos Ribeiro Filho
Ana Candida F. Lunau Batalha

tróleo – ANP6, Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural
-Pré-Sal Petróleo S.A. – PPSA7 e a Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras8.

5.1. Conselho Nacional de Política Energética – CNPE
A Lei do Petróleo dispôs sobre a política energética nacional e instituiu o
Conselho Nacional de Política Energética – CNPE, vinculado à Presidência da
República e integrado, na forma do artigo 2º do Decreto 3.520/20009, por: Ministro de Estado de Minas e Energia, que o preside; Ministro de Estado da Ciência e
Tecnologia; Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão; Ministro
de Estado da Fazenda; Ministro de Estado do Meio Ambiente; Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; Ministro Chefe da Casa
Civil da Presidência da República; Ministro de Estado da Integração Nacional;
Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; um representante
dos Estados e do Distrito Federal; um representante da sociedade civil especialista
em matéria de energia; um representante de universidade brasileira especialista
em matéria de energia; Presidente da Empresa de Pesquisa Energética –EPE; e
Secretário Executivo do Ministério de Minas e Energia.
Posteriormente, a Lei do Contrato de Partilha dividiu as áreas terrestres e as
da plataforma continental brasileira para fins das atividades petrolíferas em (i)
Áreas do Pré-sal; (ii) Áreas Estratégicas; e (iii) as demais, instituindo o regime dos
contratos de partilha de produção para reger as referidas atividades nas Áreas do
Pré-sal e nas Áreas Estratégicas, deixando as demais sob o regime das concessões.
6

A Agência Nacional do Petróleo – ANP foi criada pela Lei do Petróleo, nos termos do seu artigo 7º:
“Fica instituída a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíves – ANP, entidade
integrante da Administração Federal Indireta, submetida ao regime autárquico especial, como órgão
regulador da indústria do petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis, vinculada ao
Ministério de Minas e Energia”.

7

A Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural - Pré-Sal Petróleo S.A. – PPSA foi
criada pela Lei nº 12.304, de 2 de agosto de 2010, nos termos do seu artigo 1º: “ É o Poder Executivo
autorizado a criar empresa pública, sob a forma de sociedade anônima, denominada Empresa Brasileira
de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), vinculada ao
Ministério de Minas e Energia, com prazo de duração indeterminado”.

8

A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras também consiste em agente governamental do setor do
petróleo, mas, devido à sua natureza empresarial, não será tratada neste capítulo.

9

Decreto que dispõe sobre a estrutura e o funcionamento do Conselho Nacional de Política
Energética – CNPE.
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No regime dos Contratos de Partilha de Produção, sempre que o CNPE identificar a necessidade de preservação do interesse nacional, resguardado o atendimento
dos demais objetivos da política energética, será prerrogativa da União, representada
pelo Ministério de Minas e Energia, contratar a Petrobras diretamente10.
Nos demais contratos, pela dicção da Lei do Contrato de Partilha, a Petrobras será sempre a contratada11, seja diretamente nas áreas acima referidas,
seja em áreas licitadas, quando, então, integrará os consórcios dos licitantes
vitoriosos nos certames promovidos pela ANP, nos quais terá pelo menos 30%
de participação12 e o direito assegurado de ser a operadora única nessas áreas13.
10

Lei do Contrato de Partilha, artigo 8º, I: “A União, por intermédio do Ministério de Minas e Energia,
celebrará os contratos de partilha de produção: I - diretamente com a Petrobras, dispensada a licitação;
(...) Art. 12. O CNPE proporá ao Presidente da República os casos em que, visando à preservação
do interesse nacional e ao atendimento dos demais objetivos da política energética, a Petrobras será
contratada diretamente pela União para a exploração e produção de petróleo, de gás natural e de
outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de partilha de produção”.

11

Lei do Contrato de Partilha, artigo 2º, VII: “(...) VII - contratado: a Petrobras ou, quando for o caso,
o consórcio por ela constituído com o vencedor da licitação para a exploração e produção de petróleo,
de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos em regime de partilha de produção”.

12

Lei do Contrato de Partilha, artigo 10: “Caberá ao Ministério de Minas e Energia, entre outras
competências:
(...) III - propor ao CNPE os seguintes parâmetros técnicos e econômicos dos contratos de
partilha de produção:
a) os critérios para definição do excedente em óleo da União;
b) o percentual mínimo do excedente em óleo da União;
c) a participação mínima da Petrobras no consórcio previsto no art. 20, que não poderá ser inferior a
30% (trinta por cento);
d) os limites, prazos, critérios e condições para o cálculo e apropriação pelo contratado do custo em
óleo e do volume da produção correspondente aos royalties devidos;
e) o conteúdo local mínimo e outros critérios relacionados ao desenvolvimento da indústria nacional; e
f) o valor do bônus de assinatura, bem como a parcela a ser destinada à empresa pública de que trata
o § 1º do art. 8º; (...)
Art. 20. O licitante vencedor deverá constituir consórcio com a Petrobras e com a empresa pública
de que trata o § 1º do art. 8º desta Lei, na forma do disposto no art. 279 da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976.
§ 1º A participação da Petrobras no consórcio implicará sua adesão às regras do edital e à proposta
vencedora.
§ 2º Os direitos e as obrigações patrimoniais da Petrobras e dos demais contratados serão proporcionais
à sua participação no consórcio.
§ 3º O contrato de constituição de consórcio deverá indicar a Petrobras como responsável pela
execução do contrato, sem prejuízo da responsabilidade solidária das consorciadas perante o
contratante ou terceiros, observado o disposto no § 2º do art. 8º desta Lei”.

13

Lei do Contrato de Partilha, artigo 2º, VI: “(...) VI - operador: a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras),
responsável pela condução e execução, direta ou indireta, de todas as atividades de exploração,
avaliação, desenvolvimento, produção e desativação das instalações de exploração e produção;”
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A Lei do Contrato de Partilha introduziu também alterações em dispositivos
da Lei do Petróleo, começando por um alargamento da competência do Poder
Executivo (Presidente da República) e do CNPE, na medida em que reservou ao
Presidente da República o poder de, provocado pelo Conselho, tomar decisões
que impliquem uma participação crescente do papel do Estado nessa atividade
econômica, independentemente de manifestação do Congresso Nacional.
Para tanto, a competência do CNPE foi ampliada14, cabendo-lhe propor
ao Presidente da República (i) as áreas que, além daquelas do pré-sal, serão
consideradas estratégicas e contratadas sob o regime de partilha de produção; (ii) quais dentre elas serão destinadas à contratação direta com a Petrobras15; e (iii) quais as que serão licitadas, sendo certo que, mesmo nestas,
as empresas vencedoras terão, necessariamente, que constituir consórcios16
com a Petrobras e a PPSA.

14

Lei do Contrato de Partilha, artigo 9º: “O Conselho Nacional de Política Energética – CNPE tem
como competências, entre outras definidas na legislação, propor ao Presidente da República:
I - o ritmo de contratação dos blocos sob o regime de partilha de produção, observando-se a
política energética e o desenvolvimento e a capacidade da indústria nacional para o fornecimento
de bens e serviços;
II - os blocos que serão destinados à contratação direta com a Petrobras sob o regime de partilha
de produção;
III - os blocos que serão objeto de leilão para contratação sob o regime de partilha de produção;
IV - os parâmetros técnicos e econômicos dos contratos de partilha de produção;
V - a delimitação de outras regiões a serem classificadas como área do pré-sal e áreas a serem
classificadas como estratégicas, conforme a evolução do conhecimento geológico;
VI - a política de comercialização do petróleo destinado à União nos contratos de partilha de
produção; e
VII - a política de comercialização do gás natural proveniente dos contratos de partilha de produção,
observada a prioridade de abastecimento do mercado nacional”.

15

Lei do Contrato de Partilha, artigo 12: “O CNPE proporá ao Presidente da República os casos em
que, visando à preservação do interesse nacional e ao atendimento dos demais objetivos da política
energética, a Petrobras será contratada diretamente pela União para a exploração e produção de
petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de partilha de produção.
Parágrafo único. Os parâmetros da contratação prevista no caput serão propostos pelo CNPE, nos
termos do inciso IV do art. 9º e do inciso III do art. 10, no que couber”.

16

Lei do Contrato de Partilha, artigo 20: “O licitante vencedor deverá constituir consórcio com a
Petrobras e com a empresa pública de que trata o § 1º do art. 8º desta Lei, na forma do disposto no art.
279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
§ 1º A participação da Petrobras no consórcio implicará sua adesão às regras do edital e à proposta
vencedora.
§ 2º Os direitos e as obrigações patrimoniais da Petrobras e dos demais contratados serão proporcionais
à sua participação no consórcio.
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Ao CNPE compete, ainda, ditar o ritmo de contratação dos blocos sob o
regime de partilha de produção, de modo a que este acompanhe o desenvolvimento e a capacidade da indústria local para o fornecimento de bens e serviços,
tendo sido adotada a política do Conteúdo Local, que será estudada adiante,
com suas implicações.

5.2. Presidência da República
Ao Presidente da República compete, portanto, decidir sobre as proposições do CNPE relativas: (i) à delimitação de áreas do pré-sal, estratégicas e
não estratégicas; (ii) aos blocos que serão submetidos ao regime de partilha ou
de concessão; (iii) aos blocos a serem contratados sob o regime de partilha de
produção diretamente com a Petrobras e os que serão licitados; (iv) ao ritmo a
ser observado pela contratação dos blocos sob o regime de partilha de produção
em face da política de conteúdo nacional mínimo da indústria nacional; (v) aos
parâmetros técnicos e econômicos dos contratos de partilha de produção; e (vi)
à política de comercialização do petróleo destinado à União.

5.3. Ministério de Minas e Energia – MME
O MME é o órgão da Administração Federal Direta que embasa e formula
as principais proposições a serem encaminhadas pelo CNPE ao Presidente da
República, competindo-lhe ditar a política da atividade petrolífera no País.
Para tanto, compete ao MME planejar o aproveitamento do petróleo e do
gás natural e propor ao CNPE, ouvida a ANP, a definição dos blocos que serão
objeto de concessão ou de partilha de produção.
Os editais, as licitações e os contratos dos blocos a serem concedidos estão
dentro da esfera de competência da ANP, por força da Lei do Petróleo17. Já com
§ 3º O contrato de constituição de consórcio deverá indicar a Petrobras como responsável pela
execução do contrato, sem prejuízo da responsabilidade solidária das consorciadas perante o
contratante ou terceiros, observado o disposto no § 2º do art. 8º desta Lei”.
17

Lei do Petróleo, artigo 8º, IV: “A ANP terá como finalidade promover a regulação, a contratação e
a fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos
biocombustíveis, cabendo-lhe:
(...) IV - elaborar os editais e promover as licitações para a concessão de exploração, desenvolvimento
e produção, celebrando os contratos delas decorrentes e fiscalizando a sua execução;”.
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relação aos blocos destinados aos Contratos de Partilha de Produção, caberá ao
MME estabelecer as diretrizes a serem observadas pela ANP para a promoção
das licitações e a elaboração das minutas dos editais e dos contratos de partilha
de produção. Aprovadas tais minutas pelo CNPE, as licitações serão conduzidas
pela ANP18, e os contratos, assinados pelo MME19.
Os parâmetros técnicos e econômicos dos contratos de partilha de produção
a serem definidos pelo MME são: (i) critérios para definição do excedente em
óleo da União; (ii) percentual mínimo do excedente em óleo da União; (iii) participação mínima da Petrobras nos consórcios licitantes; (iv) os limites, prazos,
critérios e condições para o cálculo e a apropriação pelo contratado do custo em
óleo e do volume de produção correspondente aos royalties devidos; e (v) regras
acerca do conteúdo local mínimo e do valor do bônus de assinatura, bem como
da parcela a ser destinada à PPSA20.

5.4. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis – ANP
A ANP é o órgão regulador das atividades que integram as indústrias de
petróleo, gás natural e biocombustíveis no Brasil, com foco na garantia do abastecimento de combustíveis e na defesa dos interesses dos consumidores.
Trata-se de uma autarquia especial vinculada ao MME, criada pela Lei do
Petróleo, que teve sua competência ampliada pela Lei do Contrato de Partilha
para, além de regular e fiscalizar as atividades realizadas sob o regime de partilha de produção, a exemplo do que já faz para os blocos concedidos21, assessorar
18

Lei do Contrato de Partilha, artigo 11: “Caberá à ANP, entre outras competências definidas em lei:
(...) III - promover as licitações previstas no inciso II do art. 8º desta Lei;”

19

Lei do Contrato de Partilha, artigo 8º, II: “A União, por intermédio do Ministério de Minas e Energia,
celebrará os contratos de partilha de produção:
(...) II - mediante licitação na modalidade leilão”.

20

Lei do Contrato de Partilha, artigo 8º, § 1º: “A União, por intermédio do Ministério de Minas e
Energia, celebrará os contratos de partilha de produção:
(...) § 1º A gestão dos contratos previstos no caput caberá à empresa pública a ser criada com este propósito”.

21

Lei do Petróleo, artigo, 8º: “(...) VII - fiscalizar diretamente e de forma concorrente nos termos da Lei
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, ou mediante convênios com órgãos dos Estados e do Distrito
Federal as atividades integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, bem
como aplicar as sanções administrativas e pecuniárias previstas em lei, regulamento ou contrato;”.
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o MME para indicar os blocos que deverão ser submetidos ao regime de concessão ou ao de partilha de produção e para elaborar as minutas dos contratos
de partilha de produção. Dessa forma, na ANP são realizados os estudos que
servirão de base para as definições políticas a serem propostas pelo MME ao
CNPE e decididas pelo Presidente da República.
Demais disso, a ANP promove as licitações mediante a modalidade de leilão22 das áreas do pré-sal e estratégicas entre consórcios licitantes, constituídos
na forma do artigo 20 da Lei citada e do artigo 279 da Lei das Sociedades por
Ações23, sem prejuízo de continuar responsável pelas rodadas das licitações de
áreas a serem concedidas na forma da Lei do Petróleo.
Com efeito, cabe à ANP, representando a União Federal, celebrar os contratos de concessão para a execução de atividades de exploração, desenvolvimento
e produção de petróleo e gás natural em blocos que atendam às disposições
previstas nos artigos 23 e 24 da Lei do Petróleo24, competindo-lhe, ainda, zelar
22

Lei do Contrato de Partilha, artigo 8º, II: “A União, por intermédio do Ministério de Minas e Energia,
celebrará os contratos de partilha de produção:
(...) II - mediante licitação na modalidade leilão”.

23

Lei das Sociedades por Ações, artigo 279: “O consórcio será constituído mediante contrato aprovado
pelo órgão da sociedade competente para autorizar a alienação de bens do ativo não circulante, do
qual constarão:
I - a designação do consórcio se houver;
II - o empreendimento que constitua o objeto do consórcio;
III - a duração, endereço e foro;
IV - a definição das obrigações e responsabilidade de cada sociedade consorciada, e das prestações
específicas;
V - normas sobre recebimento de receitas e partilha de resultados;
VI - normas sobre administração do consórcio, contabilização, representação das sociedades
consorciadas e taxa de administração, se houver;
VII - forma de deliberação sobre assuntos de interesse comum, com o número de votos que cabe a
cada consorciado;
VIII - contribuição de cada consorciado para as despesas comuns, se houver.
Parágrafo único. O contrato de consórcio e suas alterações serão arquivados no registro do comércio
do lugar da sua sede, devendo a certidão do arquivamento ser publicada”.

24

Lei do Petróleo, artigo 23: “As atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e
de gás natural serão exercidas mediante contratos de concessão, precedidos de licitação, na forma
estabelecida nesta Lei, ou sob o regime de partilha de produção nas áreas do pré-sal e nas áreas
estratégicas, conforme legislação específica.
§ 2º A ANP poderá outorgar diretamente ao titular de direito de lavra ou de autorização de pesquisa
de depósito de carvão mineral concessão para o aproveitamento do gás metano que ocorra associado
a esse depósito, dispensada a licitação prevista no caput deste artigo.
Art. 24: Os contratos de concessão deverão prever duas fases: a de exploração e a de produção.
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pelo patrimônio da União em face do interesse nacional, mesmo porque, nos
termos dos artigos 8º e 21 da Lei do Petróleo25, todos os direitos de exploração e
produção de petróleo e gás natural em território nacional, nele compreendidos
a parte terrestre, o mar territorial, a plataforma continental e a zona econômica
exclusiva, pertencem à União, cabendo sua administração à ANP.
Em resumo, as finalidades da ANP são de regulação, contratação e fiscalização, assim sumariadas: (i) estabelecer as normas infralegais (resoluções,
instruções normativas) para o funcionamento das indústrias e do comércio de
petróleo, gás natural e biocombustíveis (regulação); (ii) outorgar as autorizações
para as atividades nas indústrias reguladas, bem como promover licitações e assinar contratos de concessão em nome da União para atividades de exploração,
desenvolvimento e produção (contratação); e (iii) fazer cumprir as normas nas
atividades das indústrias reguladas, diretamente ou mediante convênios com
outros órgãos públicos (fiscalização).
Além disso, a ANP é também um centro de referência em dados e informações sobre a indústria de petróleo e gás natural, pelo que mantém um Banco de Dados de Exploração e Produção – BDEP com as seguintes atividades:
(i) promover estudos sobre o potencial petrolífero e o desenvolvimento do
setor; (ii) receber e tornar públicas as notificações de descobertas; (iii) divulgar as estatísticas oficiais sobre reservas e produção no País; e (iv) realizar
pesquisas periódicas sobre a qualidade dos combustíveis e lubrificantes e sobre
preços desses produtos.
Na área dos biocombustíveis, a ANP mantém e divulga dados sobre autorizações, produção e comercialização de etanol e biodiesel.

§ 1º Incluem-se na fase de exploração as atividades de avaliação de eventual descoberta de petróleo
ou gás natural, para determinação de sua comercialidade.
§ 2º A fase de produção incluirá também as atividades de desenvolvimento”.
25
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Lei do Petróleo, artigo 21: “Todos os direitos de exploração e produção de petróleo, de gás natural
e de outros hidrocarbonetos fluidos em território nacional, nele compreendidos a parte terrestre, o
mar territorial, a plataforma continental e a zona econômica exclusiva, pertencem à União, cabendo
sua administração à ANP, ressalvadas as competências de outros órgãos e entidades expressamente
estabelecidas em lei”.
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5.5. Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e
Gás Natural-Pré-Sal Petróleo S.A. – PPSA
A criação da PPSA foi autorizada pela Lei nº 12.304, de agosto de 2010 (Lei
da PPSA), para ser um novo player da atividade petrolífera do País. Trata-se de
uma empresa pública vinculada ao MME, com prazo de duração indeterminado, cuja criação foi autorizada por lei. A empresa não será responsável pela
execução direta ou indireta das atividades de exploração, desenvolvimento e
produção de petróleo, gás natural ou outros hidrocarbonetos fluidos.
A PPSA foi efetivamente criada pelo Decreto nº 8.063, de 1º de agosto de
2013, sob a forma de sociedade anônima de capital fechado. O capital inicial
da empresa é de 50 milhões de reais, dividido em 50 mil ações ordinárias e sem
valor nominal, com integralização de trinta por cento em pecúnia pela União.
Pelo objeto social da PPSA, sabe-se que ela vai representar o Governo Federal em consórcios, fazendo a gestão dos contratos de partilha de produção
celebrados pelo MME e a gestão dos contratos de comercialização de petróleo,
gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos da União, tendo como finalidade
maximizar o resultado econômico desses acordos.
O Conselho de Administração de PPSA é formado por cinco membros, nomeados pelo Presidente da República e com prazo de gestão de quatro anos. A
Diretoria Executiva, além do Presidente, é composta por um executivo na área
de gestão de contratos e outros dois diretores para as áreas técnica e de fiscalização e de administração, controle e finanças.
A empresa tem um Conselho Fiscal com a seguinte composição: dois conselheiros titulares e respectivos suplentes, indicados pelo MME, e um conselheiro
titular e respectivo suplente indicado pelo Ministério da Fazenda, como representante do Tesouro Nacional. Os conselheiros têm um mandato de quatro
anos, admitida uma recondução.
A PPSA participa como representante da União em todos os consórcios
constituídos com base no artigo 20 da Lei da Partilha de Produção, mas não
assume riscos e não responde pelos custos e investimentos destes.
Com a principal missão de representar os interesses da União na fiscalização
da parcela da produção a ser entregue ao consórcio contratante, como forma
de pagamento pelos custos e investimentos realizados, em caso de descoberta

35

José Carlos Ribeiro Filho
Ana Candida F. Lunau Batalha

comercial (“custo em óleo”), compete-lhe a gestão dos contratos de partilha
celebrados pelo MME.
A Lei da Partilha de Produção define custo em óleo como: a parcela da produção de petróleo, gás natural e hidrocarbonetos fluidos exigível unicamente
em caso de descoberta comercial, correspondente aos custos e aos investimentos realizados pelo contratado na execução das atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento, produção e desativação das instalações, sujeita a limites,
prazos e condições estabelecidos em contrato 26.

5.6. Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras
A Petrobras é uma sociedade de economia mista regulada nos artigos 61 e
seguintes da Lei do Petróleo e será estudada no capítulo seguinte.

26
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Artigo 2º da Lei da Partilha da Produção: “Para os fins desta Lei são estabelecidas as seguintes definições:
II - custo em óleo: parcela da produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos,
exigível unicamente em caso de descoberta comercial, correspondente aos custos e aos investimentos
realizados pelo contratado na execução das atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento,
produção e desativação das instalações, sujeita a limites, prazos e condições estabelecidos em contrato;”

6. A Petrobras nas Leis do Petróleo
e da Partilha de Produção
José Carlos Ribeiro Filho
A revogada Lei nº 2.004/19531 dispôs sobre a política nacional do petróleo,
instituiu o monopólio da atividade em favor da União, definiu as atribuições do
Conselho Nacional do Petróleo e autorizou a União a constituir uma sociedade
por ações de economia mista denominada Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras,
cujo objeto era a pesquisa, a lavra, a refinação, o comércio e o transporte do petróleo, fosse ele proveniente de poço ou de xisto e de seus derivados, bem como
quaisquer atividades correlatas e afins.
Naquela época, a União exercia o monopólio de toda a atividade petrolífera
no País, por intermédio do Conselho Nacional do Petróleo, órgão de orientação
e fiscalização, e da Petrobras e suas subsidiárias, como órgãos de execução (Decreto nº 40.845/1957)2.
Essa situação perdurou até o advento da Lei nº 9.478/1997 (Lei do Petróleo)3,
que dispôs sobre a política energética nacional e as atividades relativas ao monopólio do petróleo, introduzindo no País o regime das concessões e instituindo
o Conselho Nacional da Política Energética – CNPE e a Agência Nacional do
Petróleo – ANP, sendo certo que o novo regime autorizava a União a contratar
empresas constituídas sob as Leis brasileiras, com sede e administração no País,
para execução da atividade monopolizada.
Essa lei, nos artigos 61 a 684, dispôs sobre o novo papel atribuído à Petrobras
na economia brasileira, da qual se destaca o § 1º do artigo 61, em que fica es1

Lei nº 2.004, de 3 de outubro de 1953 (Lei da Petrobras), revogada pela Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997.

2

Decreto revogado que dispunha sobre as relações entre o Conselho Nacional do Petróleo e a Petrobras.

3

Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997 ( Lei do Petróleo), artigo 5º: “As atividades econômicas de que trata
o artigo anterior serão reguladas e fiscalizadas pela União e poderão ser exercidas, mediante concessão
ou autorização, por empresas constituídas sob as leis brasileiras com sede e administração no País”.

4

O artigo 96, inciso II, da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico
de empresa pública e das sociedades de economia mista (Lei das Estatais), revoga expressamente os
artigos 67 e 68 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997 (Lei do Petróleo).
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tabelecido que “as atividades petrolíferas até então protegidas pelo monopólio
passam a ser desenvolvidas pela Petrobras em caráter de livre competição com
outras empresas, em função das condições de mercado observadas”.
Ajustando-se a essa nova situação, a definição do objeto social da Petrobras
foi alterada em seu Estatuto Social, estabelecendo o parágrafo primeiro de seu
artigo terceiro:
“As atividades econômicas vinculadas ao seu objeto social serão desenvolvidas pela companhia em caráter de livre competição com outras
empresas, segundo as condições de mercado, observados os demais princípios e diretrizes da Lei nº 9478, de 06 de agosto de 1997 e da Lei nº
10.438, de 26 e abril de 2002.”

Complementarmente, a Lei nº 12.351/ 2010 (Lei do Contrato de Partilha)
também dispôs sobre a exploração e a produção do petróleo, do gás natural e de
outros hidrocarbonetos fluidos, trazendo algumas contribuições importantes,
entre elas a criação das áreas do pré-sal e estratégicas; a introdução do regime
de partilha de produção; e o retorno da Petrobras ao centro de toda a cadeia
produtiva, fazendo-a atuar como o principal agente governamental da indústria
do petróleo no Brasil, em condições não isonômicas em relação às demais petroleiras, como se constata das seguintes anotações:
• A Petrobras será contratada diretamente pela União, sem licitação (art.
8º, inciso I)5, para atuar na exploração e produção em áreas selecionadas
pelo CNPE, sob a justificativa do interesse nacional e demais objetivos da
política energética (art. 12)6.
• A Petrobras participará de todos os consórcios resultantes das licitações
nas demais áreas do pré-sal e estratégicas, com uma participação a ser
fixada pelo Ministério de Minas e Energia (MME), não podendo ser in-

5

A União, por intermédio do MME, celebrará contratos de partilha de produção: I – diretamente com
a Petrobras, dispensada a licitação.

6

O CNPE proporá ao Presidente da República os casos em que, visando à preservação do interesse
nacional e ao atendimento dos demais objetivos da política energética, a Petrobras será contratada
diretamente pela União para a exploração e a produção de petróleo, gás natural e outros
hidrocarbonetos fluidos sob o regime de partilha de produção.
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ferior a 30%7; essa participação poderá, ainda, ser ampliada, caso a companhia resolva participar da licitação com as demais licitantes (art. 2º,
inciso VII)8.
• A Petrobras será o único operador, responsável pela condução e execução, direta ou indireta, de todas as atividades de exploração, avaliação,
desenvolvimento, produção e desativação das instalações de exploração
e produção (art. 2º, inciso VI)9.
• A Petrobras poderá ser contratada, sem licitação, pela Empresa Brasileira
de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. – PPSA para fazer a
comercialização da produção de petróleo e gás natural destinada à União
(art. 45, § Único)10.
• A Petrobras, em se tratando de acordo de individualização da produção
(AIP), poderá ser contratada, sem licitação, pela ANP para realizar as
atividades de avaliação de todas as jazidas não partilhadas ou não concedidas (artigo 38)11.

7

Há um projeto de lei (PL nº 4.567/2016) tramitando na Comissão Especial da Petrobras e Exploração do
Pré-Sal, da Câmara dos Deputados, cujo relator é o Deputado José Carlos Aleluia, que retira da Petrobras
a obrigatoriedade de participar da extração de petróleo da camada do pré-sal. O Projeto em análise é de
autoria do Senador licenciado e atual Ministro das Relações Exteriores, José Serra. Além de acabar com
a exclusividade, a proposta desobriga a estatal de participar com pelo menos 30% dos investimentos em
todos os consórcios de exploração da camada. De acordo com o texto, essa participação mínima só será
exigida nas áreas estratégicas. O que não for considerado estratégico será leiloado.

8

Para fins desta lei, são estabelecidas as seguintes definições: VII - contratado: a Petrobras ou, quando
for o caso, o consórcio por ela constituído com o vencedor da licitação para a exploração e produção
de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos em regime de partilha de produção.

9

Para fins desta Lei, são estabelecidas as seguintes definições: VI - operador: a Petróleo Brasileiro
S.A. – Petrobras, responsável pela condução e execução, direta ou indireta, de todas as atividades
de exploração, avaliação, desenvolvimento, produção e desativação das instalações de exploração e
produção. Ver também nota de rodapé nº 7.

10

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

11

A ANP poderá contratar diretamente a Petrobras para realizar as atividades de avaliação das jazidas
previstas nos artigos 36 e37.
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• A Petrobras é o principal agente12 da implantação da política do conteúdo local mínimo (art. 2º, VIII)13.
Para atender a todas essas missões, a Petrobras foi capitalizada na forma da
Lei nº 12.276/2010 (Lei da Capitalização), que autorizou a União a ceder onerosamente à referida companhia o direito de exercer as atividades de pesquisa e
lavra de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos em áreas localizadas no pré-sal até cinco bilhões de barris de petróleo e a subscrever ações do
seu capital social e integralizá-las com títulos da dívida pública federal a serem
utilizados pela Petrobras para pagamento da referida cessão onerosa.
Releva destacar que todo esse tratamento preferencial dispensado à Petrobras colide com o parágrafo 1º do artigo 177 da Constituição Federal14, o qual,
ao autorizar a União a contratar com empresas estatais e privadas as atividades
de exploração e produção de petróleo e gás natural, não previu nem autorizou
que a Lei ordinária o fizesse, qualquer tratamento diferenciado entre tais empresas no que diz respeito ao processo de seleção e escolha.
Além disso, anote-se que, dentre os princípios gerais que regem a atividade econômica na nossa Constituição, destaca-se o da livre concorrência
(art. 170, inciso IV)15.
Sendo assim, pode-se afirmar que a Lei do Contrato de Partilha deveria ter
sido parcialmente inquinada de inconstitucional, porque, na prática, o já citado
§ 1º do artigo 61 da Lei do Petróleo, que espelhou na legislação ordinária os
dispositivos constitucionais referidos, foi ab-rogado pela nova lei.
Sucedeu que, apesar desse vício, a referida lei entrou em vigor sem ter enfrentado questionamentos no Congresso Nacional, o que leva a crer ter sido
absorvida pela comunidade jurídica brasileira, com poucas vozes discordantes.
A utilização da Petrobras, a partir de 2003, como instrumento político
dos últimos governos levou a empresa a subsidiar o preço dos derivados de
12

Ver a respeito o Capítulo 10.

13

Conteúdo local: proporção entre o valor dos bens produzidos e dos serviços prestados no País para
execução do contrato e o valor total dos bens utilizados e dos serviços prestados para essa finalidade.

14

A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades previstas nos
incisos I a IV deste artigo, observadas as condições estabelecidas em lei.

15

A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim
assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios: “(...) IV - livre concorrência”.
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petróleo para assegurar metas de inflação do acionista controlador (União
Federal), construindo, com esse procedimento, uma dívida bilionária com
bancos no exterior e dando azo a que diversos investidores portadores de
American Depositary Receipts – ADRs16 adquiridos na Bolsa de Nova York
entrassem com ações de indenização contra a empresa, as quais estão ainda
por ser julgadas e quantificadas.
Demais disso, foram autorizadas as construções de quatro refinarias, das quais
duas não saíram da fase de projeto, embora tenham deixado no seu rastro dívidas
bilionárias, fruto de erros de gestão, de falhas de projetos e de corrupção.
Premida pela situação econômica e financeira, sendo atacada por todos os
flancos, inclusive pela Receita Federal, a Petrobras teve que encolher e, atualmente, não tem mais condições materiais de cumprir o papel que lhe destinou
a Lei do contrato de partilha de produção.
Agravando esse cenário, no final de 2014 uma nova crise mundial do
petróleo eclodiu, devido aos efeitos da produção do petróleo e do gás não
convencional nos Estados Unidos e no Canadá, cujos produtores, valendo-se de novas tecnologias, começaram a suprir as necessidades do mercado
americano, causando um grande desequilíbrio e perdas notáveis entre os
produtores tradicionais.
Instalou-se uma disputa entre a Opep17, a Rússia, o Irã e os produtores americanos, daí resultando uma baixa considerável no preço do petróleo, que desabou de níveis que giravam em torno de 110 dólares por barril para patamares
próximos dos 45 dólares.
Diante da geopolítica atual, da nova dimensão da Petrobras, que busca sobreviver pela venda de ativos importantes, e de sua real capacidade econômico-financeira, diversos projetos de lei estão tramitando no Congresso para dela
retirar os pesados encargos da Lei do Contrato de Partilha e estabelecer o novo
marco legal do setor que atenda a realidade e a necessidade do País.
O futuro da Petrobras é um desafio para esta e para as futuras gerações
de brasileiros.
16

American Depositary Receipt – ADR: “São certificados de ações emitidos por bancos estadunidenses,
com lastro em títulos de valores mobiliários de empresas estrangeiras negociados em dólares
americanos nas Bolsas de Valores dos Estados Unidos”(Wikipédia).

17

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo – Opep é uma instituição internacional dos
principais países exportadores de petróleo, liderada, majoritariamente, pelos países do Golfo Pérsico,
com destaque para a Arábia Saudita, visando ao controle de estoques e preços do barril de petróleo.
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Parte II
Exploração e Produção

7. Contrato de Concessão
Alexandre B. Calmon
Nos termos da Constituição Federal, as jazidas de petróleo e gás natural são
bens públicos dominicais, isto é, bens de domínio privado da União, dos quais
ela pode dispor para realização de atividade econômica. Ao realizar a atividade
econômica relacionada à exploração e à produção de petróleo e gás natural, a
União está fazendo um uso especial desses bens públicos.
A legitimidade da atuação da União na ordem econômica, segundo a Constituição Federal, sempre ocorre em hipóteses restritas, dada a sua concepção liberal. No que diz respeito ao petróleo, a Constituição Federal reservou à União
a exploração das atividades de pesquisa e lavra das jazidas de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, permitindo que tais atividades sejam
exercidas diretamente ou contratadas com terceiros na forma da Lei1.
Anteriormente ao advento da Lei nº 12.351/2010, conhecida como Lei da
Partilha de Produção, a Lei do Petróleo2 previa o regime de concessão como o
regime de outorga aplicável em todo o território nacional para as atividades de
pesquisa e lavra das jazidas de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos
fluidos. Com a promulgação da referida lei, foi mantida tal regra, excetuando-se
as áreas localizadas no polígono do pré-sal e aquelas que viessem a ser consideradas como estratégicas. Para essas áreas, a nova lei introduziu o regime da
partilha de produção como o regime de outorga para as atividades de pesquisa
e lavra das jazidas de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos.
No regime de concessão, ao contrário do regime de partilha de produção,
em que a União não transfere para terceiros a propriedade dos bens minerais lá
existentes nem o controle direto da produção da jazida, um terceiro vai explorar
e produzir, em seu próprio benefício e risco, a jazida, daí a necessidade de dotá1

Tal possibilidade se abriu de fato com a Emenda Constitucional nº 9/1995, que alterou o artigo 177
da Constituição Federal e fez dela constar a possibilidade de a União Federal contratar com terceiros,
Petrobras ou não, a exploração das atividades outrora integrantes do monopólio da União Federal, o
que ficou conhecido como a flexibilização do monopólio da União Federal.

2

Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997.
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-lo de um instrumento atributivo de direitos e obrigações em relação a esses
bens dominicais da União, instrumento esse cuja outorga deverá ser precedida
de indispensável processo licitatório3, nos termos da Lei do Petróleo e da Constituição Federal.
Note-se, contudo, que o fato de a exploração dos bens dominicais pela
União não ser regida pelo direito público (administrativo) não dota a concessão
de caráter de direito privado. Isso porque o contratante da concessão é um ente
da Administração Pública Federal — no caso, a Agência Nacional do Petróleo,
Gás e Biocombustíveis – ANP, autarquia especial que atua como agente regulador do Setor de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, circunstância que
afeta o equilíbrio dos interesses públicos e privados das partes e não afasta as
prerrogativas do Estado.
A concessão para exploração e produção de petróleo e gás natural tem natureza de concessão de atividade de exploração de bem público, o que a difere da
concessão para exploração de minérios (concessão de uso de bem público), ou,
ainda mais evidente, da concessão de serviço público.
Impende ressaltar, ainda, que a concessão em exame não é ato unilateral da
Administração. Ao contrário, trata-se de contrato bilateral de direito econômico, que não comporta cláusulas exorbitantes e alterações unilaterais, típicas
dos contratos administrativos, muito embora tenha todas as características de
um contrato de adesão, ainda que passe longe desse tipo de concessão qualquer
relação de natureza consumerista.
O artigo 21 da Lei do Petróleo atribuiu à ANP a administração de todos
os direitos de exploração e produção de petróleo e gás natural em território
nacional, nele compreendidos a parte terrestre, o mar territorial, a plataforma
continental e a zona econômica, daí ser ela quem regula o setor e celebra os
contratos de concessão em nome da União.
Assim, as partes dos contratos de concessão são, de um lado, a ANP, representando a União Federal, e, de outro, a empresa de economia mista ou privada, esta última, necessariamente, constituída de acordo com as Leis brasileiras,

3
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No Brasil, os processos licitatórios patrocinados pela ANP para a outorga de contratos de concessão
para a realização de atividades de pesquisa e lavra das jazidas de petróleo, gás natural e outros
hidrocarbonetos fluidos são comumente chamados de rodadas, seguindo-se a sua numeração ordinal
ou cardinal (ex.: Rodada 1 ou Primeira Rodada).
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sendo seu objeto a execução de atividades de exploração, desenvolvimento e
produção de petróleo e gás natural nas áreas concedidas (blocos).
Dessa forma, as empresas estrangeiras que desejem participar de licitação
para concessão de atividade econômica relacionada à exploração e à produção
de petróleo e gás natural deverão constituir uma subsidiária brasileira, assim
entendida uma pessoa jurídica de direito privado com sede e administração no
Brasil e sujeita às Leis locais.
A ANP promove rodadas de licitação de áreas, os chamados blocos4, aprovadas pelo Conselho Nacional de Política Energética – CNPE5, acolhendo sugestão do Ministério de Minas e Energia, e, junto com o edital, faz publicar a
minuta do contrato de concessão a ser adotado para aquela rodada.
As cláusulas relevantes dos Contratos de Concessão começam pela enumeração das principais definições legais da indústria do petróleo, as quais estão
expressas no artigo 6º da Lei do Petróleo e no artigo 3º do Decreto nº 2.705, de
3 de agosto de 1998 (Decreto das Participações Governamentais).
O objeto do contrato é sempre a execução, pelo concessionário, de um
Programa Exploratório Mínimo – PEM, para o qual são necessariamente
apresentadas garantias financeiras consistentes com a proposta originalmente
feita durante a fase licitatória e no qual se busca a identificação, pelo concessionário na área da concessão, de um reservatório de petróleo (campo). Prazos
de vigência e duração são de antemão acordados com vistas ao cumprimento
das fases de exploração, descoberta e avaliação, até a eventual chegada à declaração de comercialidade.
A Fase de Exploração está dividida em dois períodos. O primeiro é o cumprimento do Programa Exploratório Mínimo. Uma vez cumpridas integralmente as obrigações de trabalho estabelecidas no PEM, o concessionário poderá
notificar por escrito a ANP, observados os prazos aplicáveis, sobre a sua decisão
de entrar no Segundo Período Exploratório e prosseguir na Fase de Exploração,
retendo apenas as áreas sob Plano de Avaliação de Descoberta e devolvendo
imediatamente todas as demais parcelas do bloco. Nesse caso, o concessionário

4

Bloco, segundo a definição legal (XIII do art. 6º da Lei do Petróleo), é parte de uma bacia sedimentar,
formada por um prisma vertical de profundidade indeterminada, com superfície poligonal definida
pelas coordenadas geográficas de seus vértices, onde são desenvolvidas atividades de exploração ou
produção de petróleo e gás natural.

5

Artigo 2º da Lei do Petróleo.
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deverá apresentar garantias financeiras à ANP para esse novo período exploratório. Caso o concessionário dê por encerrada a Fase de Exploração, reterá
apenas as áreas para desenvolvimento, devolvendo as demais imediatamente à
ANP. Poderá ocorrer, ainda, a hipótese de devolução integral da área de concessão, sendo certo que para tal devolução o PEM deverá ter sido cumprido, e,
caso não tenha sido, ficará o concessionário sujeito à execução, pela ANP, das
garantias apresentadas quando da assinatura do contrato de concessão.
Realizada uma descoberta, o concessionário terá que avaliar esse novo reservatório de óleo e gás necessariamente durante a Fase de Exploração. O concessionário, a seu exclusivo critério, poderá apresentar à ANP uma Declaração de
Comercialidade (art. 6º, inciso XVIII, da Lei nº 9.478, de 06/08/1997)6, e, em o
fazendo, caberá comprovar na ANP a declarada comercialidade.
Segue-se a Fase de Produção, com a aprovação do Plano de Desenvolvimento (art. 6º, inciso XVII, da Lei nº 9.478, de 06/08/1997)7, com a determinação das garantias de abandono a serem apresentadas, com a data do início
da produção e programas anuais de produção, incluindo medições, entregas e
disponibilidades da produção.
A partir da data de início da produção de cada campo, o volume e a qualidade de petróleo e gás natural produzidos são determinados periódica e regularmente no Ponto de Medição da Produção (art. 3º, inciso IV, do Decreto nº
2.705, de 03/08/1998)8, por conta e risco do concessionário, com a utilização
de métodos, equipamentos e instrumentos de medição determinados e fiscalizados pela ANP.
O concessionário recebe e assume a propriedade dos volumes de petróleo e
gás natural medidos conforme estabelecido no contrato de concessão no Ponto
de Medição da Produção.
6

Descoberta Comercial: descoberta de petróleo ou gás natural em condições que, a preços de mercado,
tornem possível o retorno dos investimentos no desenvolvimento e na produção.

7

Desenvolvimento: conjunto de operações e investimentos destinados a viabilizar as atividades de
produção de um campo de petróleo ou gás.

8

Pontos de medição da produção: pontos a serem obrigatoriamente definidos no plano de
desenvolvimento de cada campo, propostos pelos concessionários e aprovados pela ANP, nos termos
do contrato de concessão, em que será realizada a medição volumétrica do petróleo ou do gás natural
produzido nesse campo, expressa nas unidades métricas de volume adotadas pela ANP e referida à
condição padrão de medição, e em que o concessionário assumirá a propriedade do respectivo volume
de produção fiscalizada, sujeitando-se ao pagamento dos tributos incidentes e das participações legais
e contratuais correspondentes.
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A execução das operações de todas as fases é controlada pela ANP, que
a acompanha e fiscaliza; e, se não cumprido o PEM, conforme já indicado
acima, executa as garantias financeiras. E no caso de descoberta comercial
e de início da produção, a ANP fiscaliza a medição, a entrega e a disponibilidade da produção.
Quando da devolução das áreas da concessão, seja por que motivo for, o
concessionário terá que manter a União a salvo de qualquer dano ou prejuízo,
uma vez que assumiu a responsabilidade integral e objetiva por todos os danos e
prejuízos ao meio ambiente e a terceiros que resultarem, direta ou indiretamente, das operações e sua execução naquelas áreas, bem como responde por todas
as despesas e custos pelo abandono e pela remoção e reversão de bens.
Quanto ao regime jurídico, a legislação é a brasileira, e o foro é o da Justiça
Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, para as questões que não versem
sobre direitos patrimoniais.
As disputas e controvérsias que versem sobre direitos patrimoniais disponíveis poderão ser resolvidas numa fase de conciliação por intervenção de
um perito internacional, caso tenha havido acordo em relação à indicação
deste. Caso contrário, deve-se recorrer ao processo arbitral estabelecido na
Lei nº 9.307/1996, utilizando como parâmetro as regras estabelecidas no Regulamento da Corte Internacional de Arbitragem da Câmara de Comércio
Internacional e em consonância com preceitos elencados no contrato de concessão da respectiva rodada.
Outros aspectos das concessões são abordados em diferentes capítulos desta obra.
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8. Contrato de Partilha de Produção
José Carlos Ribeiro Filho
Alice Barcelos
No final da década de 1950 e início da década de 1960 o Irã e a Indonésia
desenvolveram um modelo de contrato de partilha de produção, abandonando
o conceito tradicional de concessão. Sob aquele modelo de contrato de partilha
de produção, empresas foram contratadas para conduzir atividades de exploração e produção em uma determinada área, recebendo óleo como pagamento
pelas atividades realizadas, quando e se petróleo fosse produzido na respectiva
área. Não havia, portanto, transferência ou concessão de direitos exploratórios
sobre uma determinada área, tampouco transferência imediata da propriedade
dos hidrocarbonetos lá identificados quando extraídos do subsolo — diferenças
fundamentais para o modelo da concessão.
O desenvolvimento dos Contratos de Partilha de Produção foi motivado
pelo propósito de certos países de atrair empresas interessadas no desenvolvimento de suas reservas (as reservas dos países), sem, necessariamente, transferir
para elas o controle direto sobre a eventual produção das reservas. Interessava,
ainda, aos países atrair empresas com experiência no setor de óleo e gás, com
o objetivo de acessar a tecnologia e o capital necessários para desenvolver suas
reservas. O sucesso de tal modelo ao longo dos anos fez com que o contrato de
partilha de produção da Indonésia, por exemplo, fosse reproduzido e utilizado
por outros países, resguardadas as adaptações feitas para adequar o modelo às
circunstâncias locais e legais de cada nação.
O contrato de partilha de produção, portanto, obriga a contratada a fornecer, essencialmente, equipamentos, tecnologia, capital e mão de obra qualificada (SMITHet al., 2010)1. As demais disposições contratuais relevantes têm
relação com a forma de pagamento da contratada, incluindo de qual porção da
produção a contratada terá direito de se apropriar, se a contratada poderá com1

SMITH, E. E. et al. International Petroleum Transactions. Colorado: Rocky Mountain Mineral Law
Foundation, 2010.
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prar a parte da produção que couber ao país, se a contratada poderá exportar
sua parte da produção, etc.
A partir das contratações sob o regime de partilha de produção, os países
interessados em desenvolver suas reservas passaram a atrair empresas estrangeiras do setor dispostas a realizar investimentos arriscados, obtendo, assim, o
know-how utilizado pela empresa estrangeira para a empresa estatal ou agência
governamental responsável pelo gerenciamento do contrato. Logo, a função
atendia a um segundo propósito, relacionado ao aprendizado da(s) empresa(s)
estatal(ais) ou agência governamental, promovendo o desenvolvimento destas,
em vista da responsabilidade assumida na aprovação e na tomada de decisões
durante a execução do empreendimento.
Sob o ponto de vista do país, é de grande relevância o gerenciamento das
atividades das contratadas pela empresa estatal e/ou agência governamental,
dado que as contratadas geralmente têm o direito de recuperar seus investimentos operacionais nas fases de desenvolvimento e exploração. É mediante
a aprovação dos gastos com cada fase e segmento da operação que a empresa
estatal e/ou agência governamental exercerá esse controle, evitando, assim, que
as contratadas realizem gastos considerados “excessivos” para receber, mediante
produção, o custo em óleo no futuro.
As descobertas do pré-sal no Brasil entre os anos de 2005 e 2007 levaram ao
desenvolvimento de um regime regulatório misto no País, com a promulgação
da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010 (Lei da Partilha de Produção), que
introduziu no nosso sistema legislativo o Contrato de Partilha de Produção para
a exploração de petróleo e gás natural em áreas do pré-sal e em áreas estratégicas. A Lei da Partilha de Produção criou, ainda, um fundo (Fundo Social)
para o qual serão canalizados os recursos advindos dessa exploração, alterando
os dispositivos da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997 (Lei do Petróleo) para
viabilizar a coexistência dos regimes de concessão e de partilha de produção.
No Brasil, os Contratos de Partilha de Produção diferem dos Contratos de
Concessão pelo fato de que neles o direito das contratadas ao produto da lavra
é puramente contratual, de natureza compensatória e remuneratória, não lhes
sendo garantida a propriedade do petróleo e do gás natural extraído, como sucede no regime das concessões. A propriedade dos hidrocarbonetos é, portanto,
do País, enquanto a parte destinada ao contratado é somente uma forma de
pagamento pelos serviços realizados.
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O Contrato de Partilha de Produção brasileiro se afasta dos modelos tradicionais existentes no mercado internacional, nos quais o país, geralmente
por intermédio de uma empresa estatal, celebra com petroleiras internacionais um contrato de serviços de exploração e produção de hidrocarbonetos,
que recebem uma parte da produção in natura como remuneração por seus
serviços. No Brasil, quem contrata é a União, representada pelo Ministério de
Minas e Energia – MME, e a contratada sempre será a Petrobras, seja de per
si, seja sob a forma de consórcio, mas com a prerrogativa legal de ser sempre
a operadora dos blocos.
Diante disso, a classificação do Contrato de Partilha de Produção brasileiro
se afasta das características que definem um contrato de direito privado, porque
o grau de intervenção estatal é predominante, como se detalha a seguir.
Ao Conselho Nacional de Política Energética –CNPE (art. 9º e seus incisos
da Lei da Partilha de Produção) compete propor ao Presidente da República as
áreas que serão objeto de contratação sob o regime de partilha de produção e,
nestas, quais as que serão destinadas à contratação direta com a Petrobras (art.
12 da referida lei) e quais as que serão licitadas.
No regime dos Contratos de Partilha de Produção adotado pela Lei da Partilha de Produção é preponderante a presença estatal, como acima apontado,
na medida em que o referido contrato é celebrado diretamente entre a União,
representada pelo MME, como contratante, e a Petrobras, como contratada,
sempre que o Presidente da República, visando à preservação do interesse nacional e aos demais objetivos da política energética, assim determinar (arts. 12
e 19 da Lei da Partilha de Produção).
Nesse tipo de contratação entre a União e a Petrobras, por certo, não se pode
vislumbrar um contrato de natureza privada, regido pelas Leis civis, porque a
União está contratando diretamente, e não por intermédio de uma empresa
estatal, o que significa dizer não estar ela praticando atividade empresária; e no
outro polo está a Petrobras atuando em nome do interesse público por determinação do Presidente da República, e não como empresa, que, necessariamente,
tem que visar o lucro. Não se configura, portanto, um negócio jurídico como
tal definido no Código Civil brasileiro, em que às partes é assegurada a livre
manifestação da vontade na formação do contrato, apenas limitada pela função
social do contrato e pelos princípios de probidade e boa-fé. Aqui, o interesse
nacional, e não o interesse dos acionistas da Petrobras, é que prevalece.
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Quando a contratação se der por meio de processo de licitação, que observará sempre a modalidade leilão, a União, representada pelo MME, como
contratante, assinará um contrato de partilha de produção com um consórcio,
como contratado, constituído pela(s) licitante(s) vencedora(s), a Petrobras, com
um mínimo de participação de 30% (art. 10, III, item (c), e art. 20, ambos da
referida lei), e a Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural – Pré-Sal Petróleo S.A. – PPSA (arts. 20, 21 e 26 da referida lei), ficando,
outrossim, sempre garantido à Petrobras a função de operadora, por força do
inciso VI do artigo 2º da Lei da Partilha de Produção, que lhe confere ser a
única operadora nessas áreas2.
As empresas vencedoras das rodadas de licitações constituirão necessariamente consórcios na forma prescrita pelo artigo 20 da Lei da Partilha de Produção com a Petrobras e com a PPSA, cabendo a esta última participar, como representante da União, de todos os consórcios constituídos com essa finalidade.
O Comitê Operacional do Consórcio será administrado pela PPSA. Impreterivelmente, metade de seus membros são indicados pela PPSA, inclusive o
Presidente, com voto de qualidade e poder de veto, e a outra metade, pelos demais representantes indicados pela Petrobras e pela(s) licitante(s) vencedora(s),
proporcionalmente à(s) sua(s) respectiva(s) participação(ões) no Consórcio.
O inciso VIII do artigo 29 da Lei da Partilha de Produção dispõe que todo
contrato de partilha de produção preverá as atribuições, a composição e o funcionamento, a forma de tomada de decisões e de soluções de controvérsias do
Comitê Operacional.
Os parâmetros técnicos e econômicos dos Contratos de Partilha de Produção devem observar as diretrizes fixadas pelo MME e são submetidos à decisão
do CNPE, a saber: critérios para definição do excedente em óleo da União;
percentual mínimo do excedente em óleo da União; participação mínima da
Petrobras nos consórcios licitantes; os limites, prazos, critérios e condições para
o cálculo e a apropriação, pelo contratado, do custo em óleo e do volume de
produção correspondente aos royalties devidos; e regras acerca do conteúdo
local mínimo e do valor do bônus de assinatura, bem como da parcela a ser
destinada à PPSA (art. 8º, parágrafo 1º, da referida lei).
2
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Desde 2015 discute-se no Congresso Nacional a possibilidade de remoção da obrigação de a Petrobras
atuar como operadora única nas áreas do pré-sal. Vide Projeto de Lei do Senado – PLS n° 131/2015,
aprovado em primeira votação na Câmara dos Deputados em fevereiro de 2016.
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Portanto, essa contratação entre a União e o Consórcio também não configura um contrato de direito privado em sentido estrito, porque o grau de ingerência estatal é predominante. Esses contratos serão regidos pela legislação
especial do petróleo e subsidiariamente pelas Leis civis, no que couber.
À ANP compete elaborar as minutas dos Contratos de Partilha de Produção e promover as licitações mediante a modalidade de leilão (art. 8º, inciso II,
da referida lei) das áreas submetidas ao regime da Lei da Partilha de Produção
entre consórcios constituídos na forma do artigo 20 e do artigo 279 da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades por Ações).
O contrato de partilha de produção terá duas fases: a de exploração e a de
produção (art. 27 da referida lei) e um prazo de vigência de 35 anos (inciso
XIX do art. 29 da referida lei). Este poderá extinguir-se (i) pelo decurso do
prazo, (ii) por acordo entre as partes, (iii) por não ter havido uma descoberta
comercial, (iv) pela desistência na fase de exploração, desde que cumprido o
Programa Exploratório Mínimo3 ou pago o valor correspondente à parcela
não cumprida, ou (v) pela recusa em firmar o Acordo de Individualização da
Produção4, após decisão da ANP.
As cláusulas essenciais do contrato de partilha de produção estão enumeradas no artigo 29 da Lei da Partilha de Produção, destacando-se, no caso de
descoberta comercial, o direito de o Consórcio contratado receber o custo efetivamente despendido em óleo, bem assim as regras e os prazos para a repartição
do excedente em óleo.
As leituras conjuntas dos artigos 29 e 30 da Lei da Partilha de Produção
(o primeiro trata das obrigações do consórcio contratado em face da ANP, do
MME e da PPSA, e o segundo estabelece as obrigações da Petrobras na condição de operadora do Consórcio contratado) revelam que muitas obrigações
do consórcio dependerão da Petrobras, pelo que o contrato de constituição de
consórcio a ser arquivado no Registro de Comércio do local de sua sede (art.
26 da referida lei) assume uma importância capital, principalmente na definição
das obrigações e responsabilidades de cada sociedade consorciada e das prestações
específicas (inciso IV do art. 279 da Lei das Sociedades por Ações), porque é um
documento que precede, necessariamente, a assinatura do Contrato de Partilha
de Produção com a União.
3

A esse respeito vide Capítulo 7 desta Cartilha.

4

A esse respeito vide Capítulo 13 desta Cartilha.
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As receitas governamentais no regime de partilha de produção são: royalties
e bônus de assinatura, e serão estudadas no capítulo seguinte.
O contrato de partilha de produção prevê, ainda, que os consorciados deverão destinar uma porcentagem mínima do valor bruto da produção anual de
petróleo e gás natural a atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação
em áreas de interesse e temas relevantes para o setor de petróleo, gás natural e
biocombustíveis. Os consorciados (i) deverão garantir que parte desses recursos
seja destinada à contratação de atividades desenvolvidas por universidades ou
instituições de pesquisa e desenvolvimento que sejam devidamente credenciadas perante a ANP; (ii) deverão garantir que parte desses recursos seja destinado à contratação de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação que
resultem em desenvolvimento e capacitação de fornecedores brasileiros com
vistas ao aumento da capacidade das indústrias para fins de conteúdo local; e
(iii) poderão destinar parte desses recursos a atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação em linhas de pesquisa ou projetos, caso seja de seu interesse.
O Comitê Técnico-Científico do Consórcio será responsável pela preparação e divulgação aos consorciados de uma relação das áreas, atividades e
projetos de interesse, anualmente, destacando as diretrizes para a aplicação
desses recursos5.
A responsabilidade civil no regime de partilha de produção será assumida
pelo Consórcio, como previsto no artigo 20 da referida Lei da Partilha de
Produção, do qual são extraídas as seguintes assertivas: os direitos e obrigações patrimoniais da Petrobras e dos demais consorciados serão proporcionais
à sua participação no Consórcio, e o contrato de constituição de consórcio
deverá indicar a Petrobras como responsável pela execução do contrato, sem
prejuízo da responsabilidade solidária das consorciadas perante o contratante (União) ou terceiros, excluída a PPSA, que participa do Consórcio, vota
majoritariamente nos Comitês, mas não responde com seu patrimônio pelas
ações do Consórcio contratado.
A versão brasileira do Contrato de Partilha de Produção estabelece a Petrobras como a única operadora de todos os blocos6. A PPSA, por sua vez, atua na
qualidade de gestora do Comitê Consultivo do consórcio, com voto de qualidade e poder de veto. Sob esse enfoque, entre as cláusulas dos Contratos de Parti5

Leia mais sobre esse tema no Capítulo 12 desta Cartilha.

6

Ver nota 2.
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lha de Produção, nos termos do artigo 29 da Lei da Partilha de Produção, estão
as cláusulas de assunção de obrigação dos riscos das atividades de exploração,
avaliação, desenvolvimento e produção pelo contratado, em contrapartida ao
direito do contratado à apropriação do custo em óleo pelos gastos despendidos
no empreendimento, exigível unicamente no caso de descoberta comercial.
Respeitadas as condições estabelecidas no Contrato de Partilha de Produção, os consorciados terão direito a receber o “custo em óleo” de parte da produção de petróleo e gás natural, a título de recuperação dos valores investidos
pelos consorciados durante a fase de produção. Vale ressaltar, entretanto, que
o Comitê Operacional deverá aprovar esses gastos, uma vez que tenham sido
reconhecidos pela PPSA no âmbito dos procedimentos para apuração do custo
e do excedente em óleo disposto no Contrato de Partilha de Produção.
O saldo dos gastos realizados será controlado pela PPSA, podendo representar créditos e/ou dívidas com os consorciados. A partir da descoberta comercial e do início da produção, observada a proporcionalidade dos investimentos
realizados, os consorciados poderão recuperar mensalmente o custo em óleo,
respeitado o limite estabelecido no contrato. Sobre a conta do custo em óleo
não incidirá qualquer atualização ou reajuste monetário ou financeiro. Ao final
do prazo do contrato de partilha de produção, os consorciados não farão jus a
quaisquer valores referentes ao custo em óleo, ainda que não restituídos, sem
qualquer direito a indenização7.
O Contrato de Partilha de Produção, por definição, tem natureza não remuneratória, uma vez que as partes contratantes realizam a partilha do excedente
em óleo. A Lei da Partilha de Produção estabelece, em seu artigo 2º, inciso III,
a definição de excedente em óleo como a parcela da produção de petróleo, gás
natural e outros hidrocarbonetos fluidos a ser repartida entre a União e o contratado,
segundo critérios definidos em contrato, resultante da diferença entre o volume total
da produção e as parcelas relativas ao custo em óleo, aos royalties devidos e, quando
exigível, à participação de que trata o artigo 43.
Segue abaixo uma simplificação gráfica da representação dos investimentos
empregados pelas contratadas e do pagamento por meio do excedente em óleo:

7

Vide modelo de contrato de partilha de produção.
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Na sua concepção, o modelo brasileiro de Contrato de Partilha de Produção
recebeu adaptações para acomodar o modelo pensado à época para o desenvolvimento do pré-sal, o que não necessariamente significou que tenha sido pensado para ser atrativo a investidores privados. A bem da verdade, quando da concepção e promulgação do arcabouço legal e regulatório que sustenta o modelo
brasileiro do Contrato de Partilha de Produção, pressupunha-se um cenário de
preço do petróleo em que o modelo contratual adotado não teria, necessariamente, que ser economicamente atrativo. Jamais considerou-se, à época, que
o Brasil e a área do pré-sal fossem, em algum momento, ter que competir por
investimentos com outras províncias petrolíferas ao redor do mundo.
Assim sendo, considerados os altos investimentos demandados dos consorciados no âmbito da exploração do pré-sal, o modelo de Contrato de Partilha
de Produção hoje adotado no Brasil não promove abertura para os consorciados
para influir nas decisões operacionais, as quais são tomadas essencialmente pela
Petrobras e pela maioria do Conselho Consultivo do Consórcio, que está sob o
controle da PPSA.
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Uma vez que as decisões tomadas durante as fases de exploração e desenvolvimento encontram-se fora do controle dos consorciados, qualquer decisão
pode resultar no aumento de investimentos ou em variações nos resultados da
produção, com impacto para todos os consorciados, incluindo a Petrobras. Assim, a título de exemplo, nos casos de perdas de óleo e/ou queima de gás natural
para fins de produção ocorridas sob a responsabilidade dos consorciados (excluída a PPSA), estes terão descontados de suas parcelas do excedente em óleo os
montantes dessas perdas e/ou queima de gás natural.
De fato, a condição de o controle das decisões estar nas mãos da PPSA não
se mostra atrativa para possíveis investidores. Esperar que as empresas realizem
grandes aportes de investimento em blocos em áreas extremamente desafiadoras sob o ponto de vista tecnológico, sem qualquer controle ou ingerência na
operação, é um ponto que necessita aprimoramento no modelo desenvolvido
sob o regime de partilha de produção no Brasil.
Conforme já ressaltado acima, outra circunstância que limita a atratividade do modelo do Contrato de Partilha de Produção brasileiro é a condição
estabelecida na Lei da Partilha de Produção que impõe ser a Petrobras a única
operadora dos blocos contratados sob esse regime. Em linhas gerais, isso significa que a participação dos consorciados não operadores é essencialmente
financeira, eliminando, dessa forma, os elementos tecnológicos que as empresas de petróleo poderiam levar para as relações circunstanciadas sob o regime
de partilha de produção.
Ademais, a imposição feita à Petrobras de que detenha participação mínima de 30% em qualquer bloco da área do pré-sal inflige à Petrobras um ônus
excessivo, ainda que diante da necessidade do desenvolvimento da área do pré-sal. Da mesma maneira, não há como se justificar de forma republicana que o
desenvolvimento de um recurso nacional fique condicionado à disponibilidade
de caixa de uma entidade de direito privado, ainda que de economia mista.
Por fim, o modelo do Contrato de Partilha deProdução brasileiro estabelecido pela Lei da PartilhadeProdução temdiversos pontos carentes de aprimoramento. Com o devido amadurecimento e ponderação, suas adaptações
poderão permitir o desenvolvimento das oportunidades existentes, atendendo aos interesses do País, ao mesmo tempo que assegurando o interesse de
investidores privados.
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As Participações Governamentais representam a forma pelada qual os governos se apropriam diretamente da receita gerada pela atividade petrolífera. No
caso brasileiro, as Participações Governamentais estão estabelecidas na Lei do
Petróleo (Lei nº 9.478/1997) e regulamentadas no Decreto 2.705/1998 (Decreto
das Participações Governamentais), na Resolução ANP 12, de 21/02/20141, nos
Editais de Licitação publicados pela Agência Nacional do Petróleo – ANP e nos
contratos de concessão e partilha de produção.
Muito embora não seja objeto deste capítulo, é importante notar que, além
das Participações Governamentais, mais claramente visíveis, a atividade petrolífera gera outras rendas aos governos em que a atividade se dá, tais como a
arrecadação dos tributos incidentes sobre o resultado positivo da atividade petrolífera (i.e., Imposto de Renda e contribuição sobre o lucro), além de todos os
demais tributos recolhidos quando da aquisição dos bens e serviços necessários
à consecução das atividades de exploração e produção.
Ao conjunto das rendas obtidas com a atividade petrolífera, participações
governamentais e esquema tributário, é comumente dado o nome de regime
fiscal ou fiscal regime. Quando se compara a competitividade entre países para
fins de entendimento da atratividade de cada país para os investidores, devem-se comparar os regimes ficais, e não apenas os valores das Participações Governamentais, que são apenas uma parte do todo.

1

Essa Resolução trata dos procedimentos necessários à apuração da participação especial nos contratos
de concessão. Note-se que não há previsão de apuração de participação especial nos contratos de
partilha de produção.
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9.1. Das participações governamentais nos
contratos de concessão
A definição técnica de Participações Governamentais encontra-se no artigo
3º, inciso III, do Decreto 2.705/1998, (Decreto das Participações Governamentais), cujo texto diz tratar de pagamentos a serem realizados pelos concessionários de atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural ao governo e a terceiros, nos termos dos artigos 45 a 51 da Lei do Petróleo, enunciando o
primeiro dos dispositivos legais citados as seguintes Participações Governamentais: Bônus de Assinatura, Royalties, Participações Especiais e Pagamento pela
Ocupação ou Retenção de Área. E no parágrafo 1o do artigo 45 definiu como
obrigatórios os Royalties e o Pagamento pela Ocupação ou Retenção de Área.
O Bônus de Assinatura, cujo valor mínimo vem necessariamente fixado no
Edital, foi definido, pelo artigo 46 da Lei do Petróleo, como sendo o pagamento
que corresponderá ao valor ofertado pela proposta vencedora da licitação para
obtenção de determinada área, devendo ser pago pelo licitante vencedor no ato
da assinatura do contrato de concessão.
Trata-se, por conseguinte, de um dos critérios computados para efeito de
análise das propostas dos concorrentes habilitados ao certame e requisito indispensável à assinatura do contrato de concessão, estando tipicamente previsto
e regulado no instrumento convocatório na cláusula “Julgamento das Ofertas”.
O valor mínimo arbitrado pela ANP no Edital corresponde ao valor que se
acredita “valer” determinado bloco, tendo em vista o que se conhece daquela
área com base em dados geofísicos, geológicos e geoquímicos e nas demais informações pertinentes que indiquem maior ou menor probabilidade de existência de reservatório de petróleo e/ou gás natural recuperável.
Por conta disso, existe a classificação feita pela ANP dos blocos a serem
licitados em Nova Fronteira, Bacia Madura e Elevado Potencial.
Em outras palavras, levando-se em conta o conjunto de dados já conhecidos
referentes à área do bloco a ser licitado, o critério para fixação do valor mínimo
do Bônus de Assinatura é a conjugação das seguintes probabilidades, dentre as
que compõem o denominado risco exploratório: (a) a provável existência de um
reservatório e (b) a maior ou menor quantidade de óleo recuperável.
A ANP estipula, ainda, qual a qualificação técnica e financeira requerida
das empresas que participarão da licitação como operadoras, aquelas empresas
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que, sozinhas ou em consórcio com outras empresas interessadas, conduzirão
as atividades de exploração e produção (“Operadores”). São os Operadores divididos em Operadores A, B ou C, dependendo da área onde desejam atuar.
Os Operadores A deverão cumprir os mais altos requisitos exigidos pela ANP,
por atuarem em águas profundas e ultraprofundas; os Operadores B deverão
atender aos requisitos para atuar em águas rasas; e os Operadores C, aqueles
requisitos para atuação em terra.
Da mesma forma, os blocos também se dividem em A, B e C. Portanto, ao
fixar o Bônus de Assinatura, a ANP vincula seu valor às características dos
blocos, sopesando atratividade e necessidade de investimento. Ou seja, aqueles
blocos que possuem maior Bônus de Assinatura no instrumento convocatório
são os de menor risco exploratório, apesar de seu alto custo e complexidade para
desenvolvimento e produção.
De outra parte, para fins de oferta do licitante, não há limite máximo para
o valor do Bônus de Assinatura, só não podendo ser menor que o estabelecido
no Edital, sob pena de desclassificação.
Quanto ao licitante vencedor, caso este pague o Bônus de Assinatura e depois desista de entabular o negócio antes de celebrar o contrato de concessão
com a ANP, ele perderá o pagamento efetuado a título de Bônus de Assinatura,
e a ANP, por sua vez, poderá chamar o segundo colocado para efetuar novo
pagamento e, assim, celebrar com este o contrato de concessão ou retirar aquele
bloco da rodada licitatória.
No que tange ao regramento contido no Decreto das Participações Governamentais, vê-se que este define os critérios para cálculo e cobrança das
Participações Governamentais e, com relação ao Bônus de Assinatura, dispõe
tão somente (i) sobre a obrigatoriedade de o licitante vencedor promover seu
pagamento em parcela única e (ii) que os recursos provenientes do Bônus
de Assinatura serão destinados à ANP, para custeio das necessidades operacionais da Agência, observado o disposto no inciso II do artigo 15 da Lei
nº 9.478/1997, que trata das Receitas da ANP (artigo 9º, parágrafo único, e
artigo 10 do citado Decreto).
Quanto aos Royalties, constituem eles compensação financeira devida pelos
concessionários de exploração e produção de petróleo e gás natural e são pagos
mensalmente, com relação a cada campo, a partir do mês em que ocorrer a
respectiva data de início da produção, vedadas quaisquer deduções, conforme
definido no artigo 11 do Decreto das Participações Governamentais.
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No que diz respeito à natureza jurídica dos Royalties, o suprarreferido dispositivo legal é incisivo, ao dispor que estes constituem compensação financeira
devida pelos concessionários das atividades de petróleo e gás natural.
Para corroborar tal assertiva, basta observar que a União, ao conceder determinado bloco para exploração, concede também o fruto da lavra. Assim,
considerando-se que o petróleo é bem dominial e disponível da União2, ao se
iniciar a produção de uma jazida, o fruto dessa produção está saindo da esfera
patrimonial da União e passando a compor o patrimônio do concessionário.
Desse modo, verifica-se que o Royalty é a compensação financeira decorrente da utilização de propriedade estatal para fins econômicos. Isso fica ainda
mais evidente quando se observa a destinação dada pela Lei aos recursos provenientes dessa Participação Governamental.
No Brasil, a figura dos Royalties foi introduzida na Lei nº 2.004/1953, que,
em seu artigo 27, tratava do pagamento e da aplicação destes.
A legislação que dispunha sobre essa Participação Governamental foi, diversas vezes, alterada, com destaque para as seguintes leis: 7.525/1986, 7.990/1989,
9.478/1997 e 10.195/2001.
Com exceção da Lei nº 9.478/1997, as demais cuidaram unicamente da aplicação dos recursos obtidos por meio dos Royalties.
Com efeito, a Lei nº 9.478/1997, além de revogar expressamente a Lei nº
2.004/1953, fixou o novo limite máximo para a cobrança dos Royalties, passando estes de 5% para 10% calculados sobre o volume total da produção, sendo
certo, porém, que, como permitido no parágrafo 1º do artigo 47 da citada Lei do
Petróleo, a ANP poderá prever, no Edital de determinado bloco, a redução do
percentual de 10% até o mínimo de 5% da produção, levando em consideração
os riscos geológicos, as expectativas de produção e outros fatores pertinentes de
determinado bloco.
Com isso, a aludida lei dispôs que a parcela dos Royalties que corresponder
ao mínimo de 5% da produção será aplicada em conformidade com a Lei nº
7.990/1989, e, quando os Royalties cobrados forem superiores a 5%, a parcela
que exceder o piso (“Excedente”) será aplicada na forma estabelecida pelo artigo 49 da própria Lei nº 9.478/1997.
O artigo 49 da Lei nº 9.478/1997 fez a distribuição do Excedente contendo percentuais e destinação, podendo-se resumir no seguinte: quando a
2
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lavra ocorrer em terra, lagos, rios ou ilhas fluviais e lacustres, os recursos
serão divididos entre os Estados produtores, os Municípios produtores e o
Ministério da Ciência e Tecnologia; e quando a lavra ocorrer na plataforma
continental, os recursos irão para os Estados e Municípios produtores confrontantes, o Ministério da Marinha, o Fundo Especial e o Ministério da
Ciência e Tecnologia.
A definição dos critérios para cálculo e cobrança das Participações Governamentais, entre elas os Royalties, está contida no Decreto 2.705/1998, que
regulamenta a Lei nº 9.478/1997, cujo comando foi no sentido de se estabelecer
por decreto, entre outros, os critérios para o cálculo do valor dos Royalties.
As Participações Especiais — outro tipo de Participação Governamental
— foram introduzidas no nosso ordenamento jurídico pelo artigo 45 da Lei nº
9.478/1997. A mesma lei, em seu artigo 50, determinou que o Edital e o contrato de concessão estabelecessem essa Participação Governamental obrigatória,
segundo o parágrafo 1º do artigo 45 acima citado, e impôs a necessidade de ser
ela regulamentada por decreto presidencial, do que resultou o já comentado
Decreto 2.705/1998.
O artigo 21 do aludido decreto definiu a natureza jurídica da Participação
Especial, ao estabelecer que se trata de 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.
Embora o parágrafo 1º do artigo 50 da Lei nº 9.478/1997 enuncie que a
Participação Especial será aplicada sobre a receita bruta da produção, deduzidos os Royalties, os investimentos na exploração, os custos operacionais, a
depreciação e os tributos, certo é que no Capítulo VII do Decreto 2.705/1998
encontram-se os critérios para apuração dessa participação governamental,
sendo essa apuração complementada, ainda, pelas normas contidas na Resolução ANP 12/2014, que definiu os procedimentos para apuração dos respectivos valores pelos concessionários.
Desse modo, o Decreto em comento dispõe que a Participação Especial será
paga trimestralmente, com relação a cada campo de uma dada área de concessão, a partir do trimestre em que ocorrer a data de início da respectiva produção.
Aduz, ainda, que, para efeito de apuração da Participação Especial, serão
aplicadas alíquotas progressivas sobre a receita líquida da produção (RLP) trimestral de cada campo, de acordo com a localização da lavra, o número de anos
de produção e o respectivo volume de produção trimestral fiscalizada (VPF).
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Para se entender melhor a forma de apuração apontada acima, convém definir receita líquida da produção e volume de produção fiscalizada. A receita
líquida da produção, conforme definida no inciso VIII do artigo 3º do Decreto
2.705/1998, traduz-se na receita bruta da produção, deduzidos os montantes correspondentes ao pagamento de Royalties, investimento na exploração,
custos operacionais, depreciações e tributos diretamente relacionados às operações do campo que tenham sido efetivamente desembolsados, na vigência
do contrato de concessão, até o momento da sua operação, e que sejam determinados segundo regras emanadas na Resolução ANP 12/2014 (“Receita
Líquida da Produção”).
O volume de produção fiscalizada, conforme definido no inciso X do artigo
3º do Decreto 2.705/1998, é a soma das quantidades de petróleo ou gás natural,
relativas a cada campo, expressas por metro cúbico, que é a unidade métrica de
volume adotada pela ANP, que tenha sido efetivamente medida nos respectivos
pontos de medição da produção (“Volume de Produção Fiscalizada”).
Assim, considerando-se que as alíquotas progressivas são aplicadas sobre a
Receita Líquida da Produção, observado, ainda, o respectivo Volume de Produção Fiscalizada, verifica-se que o pagamento da Participação Especial está condicionado à receita e ao volume da produção, não obstante a Lei nº 9.478/1997
e o Decreto 2.705/1998 disporem que o pagamento de Participações Especiais
será devido em casos de grande volume de produção ou de grande rentabilidade, onde, por rentabilidade, leia-se receita líquida.
Portanto, para se apurar a incidência da Participação Especial, levam-se em
conta ambas as condições, ou seja, a Receita Líquida da Produção e o Volume
de Produção Fiscalizada, e não só uma ou outra.
Com relação a campos que se estendam por duas ou mais áreas de concessão, se o concessionário for o mesmo em todas elas, a apuração da Participação
Especial tomará como base a Receita Líquida da Produção e o Volume de Produção Fiscalizada integrais dos referidos campos, como se depreende da dicção
do artigo 23 do Decreto 2.705/1998, combinado com o artigo 9º da Resolução
ANP 12/2014.
Em caso de concessionários distintos, prevê o parágrafo único do artigo 23
do Decreto 2.705/1998, combinado com o parágrafo único do artigo 9º da Resolução ANP nº 12/2014, que o acordo para a individualização definirá a parte de
cada um com respeito à apuração da Receita Líquida da Produção no período-base e, consequentemente, a Participação Especial.
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A Resolução ANP 12/2014, que estabelece os procedimentos para apuração da Participação Especial pelos concessionários, elenca, em seu Capítulo
IV, a partir do artigo 13, quais as deduções da receita bruta da produção
para fins de apuração da Receita Líquida da Produção, a saber: I- os gastos
incorridos pelo concessionário nas atividades de exploração das jazidas de
petróleo e gás natural e de perfuração de poços na área de concessão; II- os
gastos incorridos pelo concessionário nas atividades de desenvolvimento e de
produção dos campos petrolíferos na área de concessão; III- os valores provisionados pelo concessionário, com prévia anuência da ANP, para cobrir as
despesas futuras com o abandono e a restauração ambiental da área do campo; IV- os gastos efetivamente incorridos pelo concessionário em operações
de abandono de poços e desmobilização de instalações durante a fase de produção, inclusive os gastos com a nacionalização dos equipamentos admitidos
temporariamente no País, quando tais gastos não forem incluídos nos valores
provisionados referidos no inciso anterior.
Dito isso, cumpre ressaltar que não é possível incluir o pagamento de Bônus
de Assinatura como um dos dispêndios que compõem os gastos incorridos nas
atividades de exploração das jazidas de petróleo e gás natural (item I do parágrafo supra), pois o artigo 15 da referida resolução expressamente os define, e
não inclui em sua definição o Bônus de Assinatura.
Ademais, como visto acima, já há previsão expressa de dedução do Bônus
de Assinatura da receita bruta, isto é, da base de cálculo da Receita Líquida da
Produção, conforme previsto no inciso I do artigo 13 da Resolução nº 12, de
21/02/2014, da ANP.
Por outro lado, cumpre destacar que a compensação financeira extraordinária que advém do grande volume de produção e da grande rentabilidade foi instituída de forma que o concessionário que tenha que pagá-la o faça sem sofrer
prejuízos, visto que a Receita Líquida da Produção, que, repise-se, constitui a
base de cálculo da Participação Especial, é alcançada por meio da receita bruta,
que, como exposto, admite deduções amplas, ainda que bem definidas.
No que concerne à distribuição dos recursos provenientes da Participação
Especial, esta deverá observar o estabelecido nos artigos 24 e 27 do Decreto
2.705/1998 e no parágrafo 2º do artigo 50 da Lei nº 9.478/1997, que encaminha 42% à União, a serem destinados ao Fundo Social, 10% ao Ministério do
Meio Ambiente, 34% ao Estado onde ocorrer a produção em terra ou onde
for confrontante com a plataforma continental em que se realizar a produção,
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9,5% à constituição de um fundo especial, a ser distribuído entre os Estados e o
Distrito Federal, e 5% ao Município onde ocorrer a produção em terra ou onde
for confrontante com a plataforma continental em que se realizar a produção.
Segue abaixo uma simplificação gráfica da dinâmica de incidência das Participações Governamentais nos Contratos de Concessão:

9.2. Das participações governamentais nos
contratos de partilha
As receitas governamentais no regime de partilha de produção são: Royalties e Bônus de Assinatura. Conforme já vimos acima, os Royalties representam
uma compensação financeira pela exploração de petróleo, gás natural e outros
hidrocarbonetos fluidos. No regime de partilha, fica vedada a inclusão das despesas relacionadas ao pagamento dos Royalties no cálculo do custo em óleo,
conforme prescrito no artigo 20, parágrafo 1º, da Constituição Federal.
Os Royalties deverão ser pagos mensalmente em relação a cada campo em
produção a partir do mês em que a produção tiver início. O valor de Royalties
será calculado a partir da multiplicação do equivalente à porcentagem do volume total da produção de óleo e gás natural para o campo em questão durante o
mês de referência pelos respectivos preços de referência determinados conforme
dispõe o contrato de partilha de produção.
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O Bônus de Assinatura representa o valor ofertado à União no ato do leilão,
a ser pago quando da assinatura de cada contrato de partilha. O valor mínimo
do Bônus de Assinatura para cada área colocada em leilão será proposto pela
ANP e aprovado pelo Ministério de Minas e Energia.
Nas áreas sujeitas ao regime de partilha não haverá incidência de Participação Especial, como se depreende da leitura do artigo 42 da Lei nº 12.351/2010,
que limita aos Royalties e ao Bônus de Assinatura as receitas governamentais
no regime de partilha de produção.
Segue abaixo uma simplificação gráfica da dinâmica de incidência das Participações Governamentais nos Contratos de Partilha:
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Tiago Severini

10.1. Introdução
Com o advento da Lei do Petróleo de 19971, que flexibilizou o monopólio
das atividades de exploração e produção de petróleo e gás para implantar o
regime dos contratos de concessão no País, novos agentes ingressaram no setor,
e a Petrobras perdeu suas prerrogativas de monopolista, equiparando-se, em
direitos e obrigações, às novas concessionárias.
Essa movimentação no setor demonstrou o despreparo da indústria brasileira para atender à nova demanda por fornecimento de bens e serviços,
que precisavam ser importados de países com maior experiência de atuação
em tais segmentos.
Diante desse cenário, e tendo em vista a intenção de aproveitar a demanda
crescente oriunda das atividades de exploração e produção de petróleo e gás
para carrear o desenvolvimento da indústria brasileira de bens e serviços —
com destaque para a tentativa de recuperação do setor naval —, entendeu-se
por bem adotar, nos primeiros contratos de concessão celebrados na chamada
Rodada Zero2, cláusulas para garantir a aquisição local de bens e serviços fornecidos pela indústria brasileira (“cláusulas de conteúdo local”).
1

Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997.

2

A expressão Rodada Zero denomina o conjunto de negociações realizadas após a promulgação da Lei
nº 9.478/1997 (Lei do Petróleo) para definir a participação da Petrobras no novo cenário. Até então, a
Petrobras era a única executora do monopólio que a União exercia sobre as atividades de exploração e
produção de petróleo. Consolidada em agosto de 1998, a Rodada Zero ratificou os direitos da Petrobras
na forma de contratos de concessão, conforme a nova Lei do Petróleo, sobre os blocos exploratórios
e áreas em desenvolvimento em que a empresa houvesse realizado investimentos. Em 6 de agosto de
1998 foram assinados contratos entre a ANP e a Petrobras referentes a 282 campos em produção ou
em desenvolvimento pela empresa estatal. Essas concessões foram celebradas sem processo licitatório
(a Rodada Zero) e cobriram área superior a 450.000 km² em 115 blocos exploratórios. Nos casos
das áreas produtoras, a Petrobras teve seus direitos assegurados por três anos sobre cada campo que
se encontrasse em produção na data de início da vigência da Lei. Outros 62 campos que já haviam
produzido ou que se encontravam na etapa de desenvolvimento não foram reivindicados pela empresa
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10.2. Evolução histórica
A partir da 1ª Rodada Licitatória3, ocorrida em junho de 1999, visando estimular a contratação da indústria brasileira, a Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis – ANP passou a estipular a indicação de um
percentual de conteúdo local, pelas empresas participantes do processo licitatório, como um dos critérios de julgamento das propostas.
Em 2003, com o segmento do petróleo cada vez mais forte na economia
brasileira e sob o argumento de representar um fator de criação de emprego e
geração de divisas, o governo resolveu, por intermédio do Conselho Nacional de
Política Energética – CNPE, editar a Resolução nº 8, publicada em 21 de julho
daquele ano, determinando que a ANP passasse a fixar percentual mínimo de
conteúdo local para fornecimento de bens e serviços nas atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural.
Em razão da referida resolução, os Editais das licitações, a partir da 5ª Rodada4, passaram a prever um percentual mínimo de conteúdo local que deveria
ser utilizado pelos concessionários.
Dessa forma, os percentuais a serem indicados para fins de proposta nos
processos licitatórios deveriam, necessariamente, superar o valor mínimo, além
de, conforme o patamar em que fixados pelos licitantes, continuarem a consistir
em critério de avaliação das propostas.
Destaque-se que esse movimento protecionista, introduzido pela política do
conteúdo local, tem como fundamento o artigo 219 da Constituição Federal
– CF, que declara ser o mercado interno integrante do patrimônio nacional e,
no prazo previsto, ficando à disposição da ANP. De 1998 até 2006 outros campos foram devolvidos.
Essas áreas ficaram conhecidas como “campos marginais”.
3

Edital disponível em: <http://www.anp.gov.br/brasilrounds/arquivos/Editais/Edital_R1.pdf>. Acesso
em: 13 Maio 2016.
A realização da Primeira Rodada de Licitações, em junho de 1999, entrou para a história da exploração
de petróleo e gás natural no Brasil, sendo o marco da flexibilização, de fato, do monopólio da União sobre
as atividades de exploração e produção. Apesar de fatores conjunturais desfavoráveis, como o preço do
óleo em seu nível mais baixo, em termos reais, desde o início da década de 1970, a Primeira Rodada teve
58 empresas interessadas, das quais 42 pagaram taxa de participação e 11 foram vencedoras.

4

Edital disponível em: <http://www.anp.gov.br/brasilrounds/arquivos/Editais/Edital_R5.pdf>. Acesso
em: 13 Maio 2016.
A Quinta Rodada de Licitações foi realizada nos dias 19 e 20 de agosto de 2003, no Rio de Janeiro.
Dos 908 blocos oferecidos, 101 blocos foram arrematados por seis empresas, totalizando 21.951km2 de
área concedida. O total de Bônus de Assinatura atingiu R$ 27.448.493.
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como norma programática, determina que este seja incentivado, para viabilizar
o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a
autonomia tecnológica do País.
Cabe ressaltar, aqui, que, desde o início, a política de conteúdo local foi
analisada como potencialmente violadora de acordos internacionais no âmbito
da Organização Mundial do Comércio – OMC5, na medida em que privilegia o
produto nacional em detrimento dos importados.
É de se destacar, nesse contexto, o Acordo Geral de Tarifas e Comércio –
GATT6, de que o Brasil é signatário, e cujo principal pilar é o princípio da não
discriminação entre produtos nacionais e importados de outro estado signatário.
No entanto, a implementação de uma política de conteúdo local, particularmente para o setor de petróleo e gás, não é uma inovação brasileira, já tendo
sido adotada por outros países, inclusive também signatários do GATT, como
é o caso da Noruega.
Em face de tais circunstâncias, e a despeito da aparente violação ao GATT, a
política brasileira de conteúdo local — talvez em razão de sua utilização também
por outros países, talvez pela dificuldade de mensuração de seus efetivos impactos
sobre os produtos importados — não chegou a ser frontalmente atacada por meio
de questionamentos de outros estados signatários no âmbito da OMC.
Ao mesmo tempo, contudo, não passou despercebida, tendo sido mencionada de forma colateral, em diferentes questionamentos, como medida que,
conjugada a outros subsídios e incentivos à produção local, acaba por causar
danos a produtos importados.
5

A Organização Mundial do Comércio iniciou suas atividades em 1º de janeiro de 1995 e, desde
então, tem atuado como a principal instância para administrar o sistema multilateral de comércio.
A organização tem por objetivo estabelecer um marco institucional comum para regular as relações
comerciais entre os diversos membros que a compõem, estabelecer um mecanismo de solução pacífica
das controvérsias comerciais, tendo como base os acordos comerciais atualmente em vigor, e criar um
ambiente que permita a negociação de novos acordos comerciais entre os membros. Atualmente, a
OMC conta com 160 membros, sendo o Brasil um dos membros fundadores.

6

O Acordo Geral sobre Aduanas e Comércio ou Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio foi estabelecido
em 1947, tendo em vista harmonizar as políticas aduaneiras dos Estados signatários. Os 23 membros
fundadores foram África do Sul, Austrália, Bélgica, Birmânia, Brasil, Canadá, Ceilão, Chile, China,
Cuba, Checoslováquia, Estados Unidos, França, Holanda, Índia, Líbano, Luxemburgo, Nova Zelândia,
Noruega, Paquistão, Reino Unido, Rodésia do Sul e Síria. Está na base da criação da Organização
Mundial do Comércio. É um conjunto de normas e concessões tarifárias criado com a função de
impulsionar a liberalização comercial e combater práticas protecionistas, regular, provisoriamente, as
relações comerciais internacionais.
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Paralelamente à implantação dessa política, ainda em 2003, foi criado,
no âmbito do Ministério de Minas e Energia – MME, o Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural – Prominp, com
o intuito de viabilizar o aumento da participação da indústria brasileira de
bens e serviços no setor.
Dada a exigência, nos contratos de concessão, de percentual mínimo para
aquisição local de bens e serviços, o Prominp elaborou, em julho de 2004,
com base na metodologia de financiamento de bens do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, uma metodologia para cálculo do índice de conteúdo local de bens, sistemas e serviços relacionados à
indústria de petróleo e gás natural, que foi denominada Cartilha de Conteúdo
Local – Cartilha.
A Cartilha passou a ser aplicada a partir da 7ª Rodada7, em cujos contratos de concessão foi inserida, ainda, outra inovação: a de estabelecer que os
compromissos dos concessionários quanto à aquisição local de bens e serviços
deveriam ser comprovados perante a ANP, que ficaria responsável por regular a
forma de certificação desse conteúdo local.
Perceba-se, nesse contexto, que, anteriormente, os compromissos de conteúdo local — inicialmente informados livremente pelos licitantes e, em seguida,
fixados necessariamente em patamares equivalentes ou superiores ao percentual mínimo — não estavam submetidos a critérios claros e regulados de medição,
o que só passou a existir a partir da 7ª Rodada, com a instituição de todas as
regras relacionadas à certificação de conteúdo local.

7
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Edital disponível em: <http://www.anp.gov.br/brasilrounds/arquivos/Editais/EditalR7-Disposicoes_
Gerais.docx>. Acesso em: 13 Maio 2016.
A Sétima Rodada de Licitações foi realizada nos dias 17, 18 e 19 de outubro, com um total de 194.739
km2 arrematados.
Foram arrematados 251 dos 1.134 blocos com risco exploratório ofertados, e 16 das 17 áreas com
acumulações marginais.
Das 116 empresas habilitadas, 85 apresentaram ofertas isoladamente ou em consórcio, sendo que 41
tiveram êxito e assinaram os contratos de concessão decorrentes.
O total de Bônus de Assinatura arrecadado foi quase um bilhão e oitenta e nove milhões de reais (R$
1.088.848.604,00), sendo quase um bilhão e oitenta e seis milhões de reais (R$ 1.085.802.800,00)
nos Blocos com Risco Exploratório e três milhões de reais (R$ 3.045.804,00) nas Áreas Inativas com
Acumulações Marginais.
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10.3. Detalhamento normativo
É, portanto, a partir da 7ª Rodada que a política de conteúdo local adquire
disciplina jurídica autônoma, passando a enfrentar diversos conflitos interpretativos e a suscitar significativo impacto sobre as relações contratuais estabelecidas entre as concessionárias — comprometidas com os percentuais informados
por ocasião do processo licitatório vencido — e a sua cadeia de fornecimento
de bens e serviços.
Isso porque se tornou regra no setor de petróleo e gás o repasse contratual, pelas concessionárias às suas contratadas, dos compromissos de conteúdo local assumidos pelas primeiras perante a ANP, de modo que, embora a
certificação de conteúdo local só seja oponível à concessionária, sob a ótica
regulatória, também tinha condição de obrigação contratual para as contratadas para a prestação de serviços e/ou o fornecimento de bens ao longo
da cadeia de fornecimento.
A fim de atender à missão de regular a certificação de conteúdo local, a
ANP publicou, em 2007, as Resoluções de no 36 a nº 398, todas destinadas à
criação da modelagem de certificação e aferição de conteúdo local nas atividades de exploração e produção de petróleo e gás.
A Resolução nº 36 foi a responsável pelo estabelecimento dos critérios e
procedimentos para certificação de conteúdo local em relação a bens, bens de
uso temporal, serviços, subsistemas, sistemas e conjuntos.
A Resolução nº 37, por sua vez, destinou-se à regulamentação dos critérios
e procedimentos para o cadastramento e credenciamento das entidades certificadoras de conteúdo local.
A Resolução nº 38 dispôs sobre os critérios e procedimentos de auditoria
pela ANP nas certificadoras, para controle do trabalho de certificação por
elas realizado.
E a Resolução nº 39 trata da periodicidade, do formato e do conteúdo
dos relatórios de investimentos locais realizados com as atividades de exploração e desenvolvimento da produção, que devem ser apresentados pelas
concessionárias à ANP.

8

Resolução ANP nº 36, de 13 de novembro de 2007; Resolução ANP nº 37, de 13 de novembro de
2007; Resolução ANP nº 38, de 13 de novembro de 2007; e Resolução ANP nº 39, de 13 de novembro
de 2007.
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As Resoluções 37 a 39 continuam em vigor, enquanto a Resolução 36 foi revogada, para dar lugar à Resolução ANP nº 19/20139, que está atualmente vigente.
A referida resolução regulamenta a cláusula de conteúdo local constante dos
contratos de concessão estabelecidos entre a ANP e os concessionários a partir
de 2005, dos contratos de cessão onerosa e dos contratos de partilha, disciplinando a forma de medição e certificação de conteúdo local desses contratos e
apresentando como Anexo I o Modelo de Certificado de Conteúdo Local, e
como Anexo II a Cartilha do Conteúdo Local.

10.4. Sistemática vigente de aferição de conteúdo local
A medição e certificação do conteúdo local precisa ser aferida, em conformidade com a Resolução nº 19/2013, em relação a cada produto ou serviço
adquirido pela signatária do contrato de concessão, cessão onerosa ou partilha,
a fim de demonstrar o devido cumprimento ao compromisso assumido quanto
ao percentual de conteúdo local relativo àquele contrato.
Caso descumpra o referido compromisso, há sujeição da empresa à aplicação
de multa, por parte da ANP, em montante correspondente ao percentual de
conteúdo local constante do compromisso e não alcançado.
É em razão desse risco de multa que as concessionárias, cessionárias ou contratadas em regime de partilha repassam os compromissos de conteúdo local
assumidos para as suas contratadas, sejam prestadoras de serviços ou fornecedoras de bens, além de preverem, nos respectivos instrumentos contratuais com
suas contratadas, a aplicação de multas para o não cumprimento do percentual
exigido de conteúdo local.
Diante desse cenário, embora o compromisso de conteúdo local seja assumido apenas pela concessionária, pela cessionária ou pela signatária de contrato
de partilha perante a ANP, ele acaba sendo repassado contratualmente para
toda a cadeia de fornecimento. Daí a significativa relevância do tema para todo
o setor de petróleo e gás.
De forma resumida, portanto, pode-se sintetizar a sistemática de implementação da política de conteúdo local da seguinte forma: (i) a concessionária, cessionária ou signatária de contrato de partilha assume compromisso de conteúdo
9
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local por ocasião do processo licitatório ou da assinatura do contrato com a ANP;
(ii) em seguida, repassa proporcionalmente o referido compromisso para cada um
de seus contratados para o fornecimento de bens ou prestação de serviços; (iii)
cada um desses contratados (direta ou indiretamente) contrata uma empresa certificadora, para que esta possa aferir o conteúdo local praticado no respectivo
escopo contratual; (iv) cada um desses contratados entrega às contratantes, junto
com o produto ou serviço contratado, um certificado de conteúdo local ou documentação comprobatória da origem, quando há dispensa de certificação; (v) a
concessionária, cessionária ou signatária do contrato de partilha reúne todos os
certificados e documentos recebidos dos diferentes contratados e os entrega, junto
com os eventuais certificados que ela própria detenha, em razão de produtos que
tenha fabricado por conta própria, à certificadora por ela contratada, que, enfim,
realiza a aferição do cumprimento do próprio compromisso de conteúdo local
assumido perante a ANP; e (vi) por fim, todo o trabalho de certificação realizado
pela certificadora da concessionária, cessionária ou signatária de contrato de partilha é auditado pela ANP, encerrando o ciclo.

10.5. Análise crítica
Ocorre que, na prática, a sistemática acima prevista está sujeita a uma série
de variáveis, como o mecanismo de waiver — que consiste na dispensa, pela
ANP, do cumprimento de certo compromisso de conteúdo local em relação a
determinado produto ou serviço, mediante a devida comprovação da impossibilidade ou inviabilidade comercial, técnica ou operacional de se adquirir certo
bem ou serviço no Brasil — ou as variações de preço de produtos e serviços
entre a data em que assumidos os compromissos e o momento em que eles precisam ser cumpridos, durante o desenrolar da execução contratual, o que acaba
distorcendo a comparação entre os percentuais de conteúdo local constantes
dos compromissos e aqueles efetivamente alcançados.
Mais importantes que isso são os conflitos interpretativos que surgem da
análise e da aplicação das Resoluções publicadas pela ANP.
Nesse sentido, são comuns as dúvidas das empresas, os conflitos contratuais
decorrentes de interpretações diversas adotadas por cada parte contratual, as
divergências de entendimentos entre as próprias certificadoras e até mesmo a
ausência de posicionamento consolidado por parte da própria ANP.
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Diante desse cenário, é importante estabelecer uma distinção entre as críticas direcionadas à política de conteúdo local e os problemas relacionados às
regras de conteúdo local.
No que tange à política, há discussão, por exemplo, sobre a pertinência das
regras protetivas no contexto do setor no Brasil e sobre se a amplitude da política deveria ter caráter mais abrangente, como ocorre, ou mais concentrado em
focos principais de estímulo ao desenvolvimento industrial brasileiro.
Por outro lado, em relação às regras, discute-se a necessidade de segurança
jurídica quanto ao regramento aplicável a cada contrato — de modo a restringir as eventuais alterações na regulamentação de conteúdo local à geração de
efeitos sobre contratos futuros, e não, como ocorre atualmente, com aplicação
imediata, inclusive sobre contratos já celebrados e que estão em curso, bem
como as possíveis formas de minimizar os conflitos contratuais que decorrem
das dúvidas interpretativas sobre a aplicação das normas editadas pela ANP.
Nesse contexto, é emblemática a mudança de tratamento acarretada a diversos bens, em razão da revogação da Resolução 36/2007 pela Resolução 19/2013.
Isso porque a primeira segregava o conceito de bens, passíveis de certificação — que envolve o detalhamento de todo o seu processo produtivo, para
análise, e correspondente medição dos valores correspondentes, da origem nacional ou não de cada um dos insumos e componentes do bem fabricado — do
de materiais — que dependiam apenas da comprovação de origem para terem
o seu valor integralmente considerado como conteúdo local — com base na
classificação fiscal (código na Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM)10
do item sob análise. Dessa forma, sob a vigência da Resolução 36/2007, bastava
a verificação da classificação fiscal do item para se concluir sobre a forma como
o seu conteúdo local seria aferido.
Diferentemente, a Resolução 19/2013 deixou de atrelar os referidos conceitos de bem e material à classificação fiscal dos respectivos itens, passando a
diferenciá-los com base na previsão expressa ou não nas tabelas de compromissos de conteúdo local, anexas aos contratos de concessão, cessão onerosa
e partilha, ou nos itens e subitens referentes aos compromissos contratuais de
conteúdo local.
10
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A Nomenclatura Comum do Mercosul é uma convenção de categorização de mercadorias adotada
desde 1995 no âmbito do Mercado Comum do Sul – Mercosul e que toma por base o Sistema
Harmonizado (SH), de finalidade equivalente, adotado pela OMC.
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Dessa forma, passaram a ser bens com base na nova Resolução — estando,
portanto, sujeitos à certificação — todos os itens expressamente previstos nos
compromissos contratuais dos contratos de concessão, cessão onerosa ou partilha, enquanto os materiais — aferidos com base na comprovação de origem e
dispensados de certificação — passaram a consistir em conceito residual.
Tal modificação ensejou a requalificação de diversos itens — que, com base
na classificação fiscal, seriam classificados de uma forma, mas que, por conta
dos novos conceitos, passaram a assumir outra natureza —, afetando o correspondente percentual de conteúdo local atrelado a cada um deles e gerando uma
série de conflitos entre empresas, certificadoras e a ANP.
A ANP foi consultada sobre o tema e, depois de muitas discussões — que
evidenciaram opiniões divergentes dentro da própria Agência —, acabou decidindo por uma nova modificação normativa que instituiu um tratamento misto
para certas categorias de materiais, que passaram a estar sujeitos aos procedimentos de certificação, como se bens fossem.
A situação acima descrita evidenciou a necessidade de um maior amadurecimento jurídico da normatização e na aplicação da política de conteúdo local, contexto em que destacamos, a título exemplificativo: (a) a relevância de
que seja criado e regulado pela ANP um mecanismo institucional de consultas, com a devida previsão dos efeitos destas sobre as empresas consulentes, e
cujas respostas sejam tornadas públicas para todos os interessados (nos moldes
das consultas sobre interpretação da legislação tributária e das consultas sobre
classificação fiscal de mercadorias e serviços existentes no âmbito da Receita
Federal); e (b) a autorização pela ANP para que as certificadoras utilizem mecanismos e instrumentos já consolidados em outras áreas (como as informações
de valor, natureza da operação, CFOP11, CST12, origem do produto, etc. constantes dos documentos fiscais), de modo a evitar tratamentos divergentes ou a

11

CFOP é a sigla de Código Fiscal de Operações e Prestações. Trata-se de um código numérico que
identifica a natureza de circulação da mercadoria ou a prestação de serviço de transportes. O código
deve, obrigatoriamente, ser indicado em todos os documentos fiscais da empresa, como, por exemplo,
notas fiscais, conhecimentos de transportes, livros fiscais, arquivos magnéticos e outros exigidos por
lei, quando das entradas e saídas de mercadorias e bens e da aquisição de serviços.

12

O Código de Situação Tributária – CST foi instituído com a finalidade de identificar a situação
tributária pelo Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS da mercadoria na
operação praticada.
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sobreposição de obrigações formais com objetivos equivalentes ao de obrigações
já existentes e legalmente previstas.
Além do exposto, constatam-se, ainda, certas limitações de alcance das regras de conteúdo local — que acabam por não conseguir incluir na aferição a
totalidade dos bens fabricados no Brasil e dos serviços aqui prestados —, o que
evidencia incongruência com a própria política de conteúdo local, cujo caráter
é de abrangência geral.
Enquadram-se na limitação acima referida os bens fabricados no Brasil que
sejam classificados como materiais e que, uma vez finalizados, sejam remetidos
ao exterior para integração a certo bem ou sistema que posteriormente retorne
ao Brasil para ser utilizado nas atividades de exploração e produção de petróleo e gás. Exceto pelos itens com essas características que foram tratados pela
Resolução nº 12/2016, que alterou a Resolução nº 19/2013, todos os demais
continuam não sendo computados para fins de conteúdo local.
Como se percebe, o tratamento dos itens para fins de conteúdo local acaba
sendo impactado em tal situação, a depender do formato contratual estabelecido para o fornecimento, de modo que um mesmo item pode ou não ter o seu
conteúdo local computado, conforme seja fornecido diretamente em território
brasileiro para a concessionária ou seja exportado para etapa intermediária,
antes de retornar ao Brasil e ser entregue ao cliente final.
Ainda nesse contexto, é de se destacar que a estruturação das contratações no setor de petróleo e gás no Brasil é eminentemente influenciada pelos
regimes aduaneiros especiais aplicáveis, com destaque para o Repetro13, de
modo que, muitas vezes, a exportação física ou ficta de bem fabricado no
Brasil decorre de estrutura contratual que visa se beneficiar de tratamento
tributário mais favorável.
Não se revela coerente, assim, que a forma de estruturação das operações acabe por afetar o conteúdo local aferido, quando o elemento definidor deveria ser,
de modo inafastável, o local de fabricação do bem ou de prestação do serviço.

13
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O Repetro é um regime aduaneiro especial de exportação e de importação de bens que se destina às
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em outro Capítulo da presente Cartilha.
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10.6. Recentes inovações e um novo horizonte
Exatamente por conta da incongruência acima exposta, e com o intuito de
suprir as lacunas deixadas pelas regras de conteúdo local até então vigentes,
foi editado, em 15/01/2016, o Decreto nº 8.637, que instituiu o Programa de
Estímulo à Competitividade da Cadeia Produtiva, ao Desenvolvimento e ao
Aprimoramento de Fornecedores do Setor de Petróleo e Gás Natural – Pedefor.
O Pedefor possui, essencialmente, dois novos mecanismos relacionados à
política de conteúdo local: (i) a previsão da criação de pesos para certos investimentos considerados estratégicos e que envolvam engenharia desenvolvida
localmente, desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no País, elevado
potencial de geração de empregos qualificados; e promoção de exportações; e
(ii) a instituição de bônus a serem computados sob a forma de Unidades de
Conteúdo Local – UCL — apurados em relação à celebração de contratos de
compra de bens, serviços e sistemas que tenham viabilizado a instalação de
novos fornecedores no País, ao investimento direto na expansão da capacidade
produtiva de fornecedores, ao investimento direto no processo de inovação tecnológica de fornecedores, à compra de bens e sistemas no País com conteúdo
local para atendimento a operações no exterior e à aquisição de lotes pioneiros
de bens e sistemas desenvolvidos no País — e que poderão ser abatidos dos
compromissos de conteúdo local, a fim de assegurar o seu cumprimento ou
mitigar o impacto do eventual descumprimento.
O Decreto instituidor do Pedefor prevê apenas as diretrizes gerais dos mecanismos descritos, de modo que a efetiva implementação, a aplicação e as conjugações destes às demais regras já em vigor ainda dependerá de uma regulamentação mais detalhada, que deverá ser elaborada por um comitê diretivo,
composto por: Casa Civil da Presidência da República, Ministério da Fazenda,
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, MME, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ANP, BNDES e Financiadora de Estudos e Projetos – Finep.
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11. Abandono de Poço (Decommissioning)
José Carlos Ribeiro Filho
Bernardo Suss
A Lei do Petróleo1 dispõe que em qualquer caso de extinção da concessão
o concessionário fará, por sua conta exclusiva, a remoção dos equipamentos e
bens que não sejam objeto de reversão, ficando obrigado a reparar ou indenizar
os danos decorrentes de suas atividades e a praticar os atos de recuperação ambiental determinados pelos órgãos competentes (§ 2º do artigo 28).
O contrato de concessão estabelece que a devolução de áreas ou de campos
integrantes da área de concessão, assim como a consequente reversão de bens,
será feita pelo concessionário, sem ônus de qualquer natureza para a União ou
para a ANP, devendo-se observar as disposições legais, contratuais e as melhores práticas da indústria do petróleo relativas a devolução e abandono.
Com efeito, a devolução não exime o concessionário do cumprimento de
todas as obrigações pendentes nem da responsabilidade por passivos, irregularidades ou infrações posteriormente constatadas, destacando-se o cumprimento das regras relativas ao abandono do poço, de acordo com as normas
legais e regulamentares.
Para a indústria do petróleo, abandono de poço vem a ser a série de operações destinadas a restaurar o isolamento entre os diferentes intervalos permeáveis, podendo ser permanente, quando não houver interesse de retorno ao poço,
e temporário, quando, por qualquer razão, houver interesse de a ele retornar.
No concernente ao aspecto regulatório, a Portaria ANP nº 25, de 06/03/2002,
aprovou o Regulamento de Abandono de Poços de Petróleo e/ou Gás Perfurados, de maneira a assegurar o perfeito isolamento das zonas de petróleo e gás e
também dos aquíferos existentes, a fim de evitar a migração dos fluidos entre as
formações ou seu acesso até a superfície do terreno ou o fundo mar.
Durante a fase de exploração e na etapa do desenvolvimento da produção, o poço poderá ser abandonado desde que observado o Regulamento
1

Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997.
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Técnico nº 2/2002, baixado pela Portaria ANP nº 25/2002. Tendo-se iniciado a fase de produção, tal abandono só poderá acontecer com o consentimento escrito da ANP.
De qualquer sorte, o poço não poderá ser abandonado enquanto as operações necessárias ao abandono puderem vir a prejudicar, de alguma forma,
quaisquer operações em poços vizinhos, a menos que o poço em questão represente ameaça de dano à segurança e/ou ao meio ambiente.
O planejamento da desativação e abandono e os mecanismos para disponibilizar os fundos necessários deverão estar previstos no Plano de Desenvolvimento do Campo. Esse plano é emitido pelo Operador Concessionário logo
após a Declaração de Comercialidade do Campo. O custo das operações de desativação e abandono deverá estar nele previsto, de modo a cobrir as atividades
de abandono definitivo de poços, desativação e remoção de linhas e instalações
e reabilitação de áreas, com ênfase na questão ambiental.
As garantias de desativação e abandono deverão ser prestadas pelo concessionário quando solicitadas pela ANP. Tais garantias poderão ser constituídas
mediante seguro garantia, carta de crédito, fundo de provisionamento ou outras
formas de garantias aceitas pela Agência, em conformidade com o Plano de
Desenvolvimento aprovado.
Caso a garantia de desativação e abandono seja constituída mediante
fundo de provisionamento, o saldo apurado após a realização de todas as
operações necessárias à desativação e abandono do campo será de direito
exclusivo do concessionário, sendo certo que a apresentação de garantia de
desativação e abandono não desobriga o concessionário de realizar, por sua
conta e risco, todas as operações necessárias à desativação e abandono do
campo. Esse fundo de provisionamento deve ser sempre examinado e considerado quando as partes estiverem discutindo as cláusulas de uma cessão da
concessão (Farm in/Farm out).
A exemplo dos contratos de concessão, no regime dos contratos de partilha
de produção, disciplinado na Lei nº 12.351, de 22/12/2010, encontra-se disposição semelhante no § 2º do artigo 32, cuja redação é a seguinte:
“Extinto o contrato de partilha de produção, o contratado fará a remoção dos equipamentos e bens que não sejam objeto de reversão,
ficando obrigado a reparar ou indenizar os danos decorrentes de suas
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atividades e a praticar atos de recuperação ambiental determinados
pelas autoridades competentes.”

O dito contrato apresenta dispositivos semelhantes aos do contrato de
concessão no que concerne ao abandono de poço, sendo obrigatória a apresentação de garantias para a desativação e abandono, mediante seguro, carta
de crédito, fundo de provisionamento ou outras formas que venham a ser
admitidas pela ANP.
A apresentação de garantias de desativação de campo não desobriga as Consorciadas de realizarem todas as operações necessárias à desativação e abandono.
No contrato de cessão onerosa do exercício das atividades de pesquisa e
lavra do petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos celebrado
entre a União, como cedente, a Petrobras, como cessionária, e a ANP, como
reguladora e fiscalizadora, a cláusula 14ª versa sobre a devolução dos campos a
serem desativados, estabelecendo que, para tanto, o Programa de Desativação
das Instalações aprovado pela ANP terá que ser cumprido pela Petrobras.
A responsabilidade da cessionária relativamente à desativação e abandono
de um campo será limitada às instalações, aos equipamentos e a outros bens
constituídos sob a égide desse contrato.
Caso a cessionária venha, a qualquer tempo, utilizar ou dispor, para qualquer finalidade, de poços ou infraestrutura de produção na área do contrato
cuja existência preceda a assinatura deste, a cessionária assumirá as responsabilidades relativas aos bens e ao meio ambiente.
A cessionária proverá os recursos necessários à desativação e abandono de
campo no Plano de Desenvolvimento, os quais serão revistos periodicamente ao
longo da fase de produção. O custo das operações de desativação e abandono
de um campo será calculado de modo a cobrir as atividades de abandono definitivo de poços, desativação e remoção de linhas e instalações e reabilitação de
áreas. Na hipótese de continuidade da produção de um campo contido na área
do contrato sob outro regime de produção, a responsabilidade da cessionária
quanto à desativação e abandono será proporcional ao volume produzido pela
cessionária sob a égide desse contrato em relação ao volume total de petróleo,
gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos produzido no respectivo campo sob
qualquer regime de produção.
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12. Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
(PD&I) na Indústria do Petróleo
José Carlos Ribeiro Filho
Ana Candida F. Lunau Batalha

12.1. Introdução à cláusula de pesquisa e desenvolvimento
A ciência e a tecnologia são essenciais para o desenvolvimento econômico
e caminham juntas para o fortalecimento das empresas no setor de exploração
e produção de petróleo e gás natural, em um cenário de concorrência e competitividade cada vez maiores, bem como diante dos contínuos e complexos
desafios tecnológicos que se impõem em tal setor.
Para que novas tecnologias possam ser lançadas no mercado, especialmente na indústria de petróleo e gás, são necessários anos de pesquisas, avaliações
e testes de conformidade, bem como altos investimentos por parte das empresas, que não implicam, necessariamente, o sucesso e a viabilidade comercial
de uma tecnologia.
É importante, portanto, a criação de estratégias para a promoção do desenvolvimento científico e tecnológico. Nesse sentido, passou-se a incentivar não
somente políticas ou projetos tecnológicos isolados, mas principalmente aqueles
voltados à parceria dos agentes envolvidos, capazes de gerar uma sinergia que
estimule o contínuo e necessário processo de evolução tecnológica.
A identificação de focos prioritários de atuação e pesquisa, bem como a melhor alocação de recursos em projetos inovadores alinhados a uma estratégia de
promoção dos segmentos de maior potencial competitivo, também se colocam
como importantes ferramentas para o crescimento em inovação.
No Brasil, a criação do Centro de Pesquisas Leopoldo Américo Miguez de
Mello – Cenpes1 pela Petrobras, no início dos anos 1960, consistiu em movi-

1

Cenpes – Centro de Pesquisas Leopoldo Américo Miguez de Mello é a unidade da Petrobras
responsável pelas atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e engenharia básica da empresa.
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mento interno importante para enfrentar os entraves tecnológicos relacionados
às especificidades das reservas de petróleo e gás no Brasil, bem como suprir a
carência inicial de infraestrutura própria de P&D da Petrobras.
Foi, contudo, a partir da segunda metade dos anos 1990, com o advento
da Lei nº 9.478, de 1997 (Lei do Petróleo), que introduziu novo marco regulatório para o setor de óleo e gás, decretando o fim do monopólio exercido pela
Petrobras, que se verificou uma maior abertura e interação entre as petroleiras
e a comunidade científica, inclusive para a formação de novas gerações com
competências especializadas no setor.
Desde então, ganharam força as políticas de estímulo à inovação tecnológica, possibilitando o contínuo financiamento do sistema de pesquisa e desenvolvimento (P&D) por meio dos altos recursos originados do setor de petróleo
e gás no Brasil.
A Lei do Petróleo também foi responsável pela criação da Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, que teve e continua assumindo importante papel no que se refere às ações do Estado para o estímulo e a
ampliação do desenvolvimento tecnológico do País2.
Nesse sentido, a ANP introduziu, a partir da rodada zero de licitação de
blocos, ocorrida em 1998, nos contratos de concessão a serem firmados com
os licitantes vencedores, a Cláusula de P&D (pesquisa e desenvolvimento), hoje conhecida como Cláusula de PD&I (pesquisa, desenvolvimento e
inovação)3, que estabeleceu a obrigação de investimentos em pesquisa e desenvolvimento nos campos em que a participação especial4 fosse devida para
qualquer trimestre do ano.
Foi criado em 4 de dezembro de 1963 e tem como missão prover e antecipar soluções tecnológicas com
visão de inovação e sustentabilidade para a companhia. (Wikipédia)
2

Artigo 8º, Lei do Petróleo: “A ANP terá como finalidade promover a regulação, a contratação e a
fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos
biocombustíveis, cabendo-lhe: (...)
X - estimular a pesquisa e a adoção de novas tecnologias na exploração, produção, transporte, refino
e processamento; (...)”

3

A partir da 11ª rodada de licitação de blocos de concessão, a Cláusula de P&D (pesquisa e
desenvolvimento) passou a ser referida como Cláusula de PD&I (pesquisa, desenvolvimento e
inovação). Por essa razão, este capítulo fará referência, tão somente, à cláusula de PD&I.

4

A participação especial está prevista no artigo 50 da Lei do Petróleo (“O edital e o contrato
estabelecerão que, nos casos de grande volume de produção, ou de grande rentabilidade, haverá o
pagamento de uma participação especial, a ser regulamentada em decreto do Presidente da República”)
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Tal obrigação contratual reflete um interesse público subjacente nas atividades de exploração e produção de petróleo e gás, com o objetivo de propiciar
o desenvolvimento de tecnologias no País que possam responder aos desafios
impostos pelos diferentes segmentos que constituem o setor, contribuindo
para o fortalecimento da cadeia de fornecedores de bens e serviços, bem como
inserindo o País em posição de destaque no setor como fornecedor de inovações tecnológicas de ponta, e não apenas como um produtor e exportador de
petróleo e gás natural.
À ANP, na qualidade de órgão regulador do setor de petróleo e gás, compete
os papéis de analisar, aprovar, acompanhar e fiscalizar integral e permanentemente a aplicação dos recursos da Cláusula de PD&I, com o objetivo de zelar
pelo patrimônio da União, em face do interesse nacional. Nessa tarefa, a ANP
atua no sentido de reconhecer ou não as despesas advindas dos recursos investidos em PD&I, mediante análise de informações constantes dos relatórios
demonstrativos anuais encaminhados pelos concessionários.
Da mesma forma que o pagamento de royalties e participação especial, os investimentos em PD&I implicam obrigações assumidas pelas empresas petrolíferas, as quais devem gerir os projetos e programas investidos, executando convênios ou contratos, acompanhando e zelando pela boa aplicação de tais recursos.
Por outro lado, a Cláusula de PD&I também encerra benefícios, conferindo
certa liberdade e flexibilidade às empresas petrolíferas para aplicar de 40% a
50%5 dos recursos em projetos de sua livre escolha, em instalações próprias.
No que se refere aos benefícios fiscais, as despesas qualificadas como pesquisa e desenvolvimento podem ser contabilizadas como custos de produção,
provocando a diminuição das bases de cálculo da participação especial, do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL. Por
consequência, a empresa petrolífera pode deduzir, a depender do contrato, até
60% em relação ao que efetivamente investir em PD&I.
Não menos importantes são os benefícios econômicos que podem advir do
desenvolvimento de novas tecnologias e os impactos favoráveis na capacidade
e regulamentada pelo Decreto nº 2.705, de 3 de agosto de 1998, consistindo em compensação
financeira extraordinária devida pelos concessionários ao Poder Público, nos casos de grande volume
de produção ou de grande rentabilidade. É, portanto, modalidade de participação governamental,
assim como o são, por exemplo, os royalties. Mas, ao contrário destes, que são devidos mensalmente,
a participação especial é apurada trimestralmente por concessionário.
5

Percentual que varia dependendo do modelo regulatório de contrato e da época em que foi assinado.
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produtiva da empresa petrolífera, que, a depender do caso, também poderá explorar comercialmente a nova tecnologia.
Com base na Cláusula de PD&I incluída nos contratos de concessão para
exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e/ou gás natural estabelecidos entre a ANP e os concessionários até a 10ª rodada de licitação, ocorrida
em 2008, estes estavam obrigados a realizar despesas com pesquisa e desenvolvimento em valor equivalente a 1% (um por cento) da receita bruta da produção
do campo em que fosse devida a participação especial.
As normas referentes à realização de tais investimentos em pesquisa e desenvolvimento foram inicialmente aprovadas pela ANP por meio da Resolução
ANP nº 33, de 24 de novembro de 2005, e seu anexo Regulamento Técnico
nº 5, de 2005, os quais estabeleceram os critérios para aplicação dos recursos
por parte dos concessionários, as despesas que poderiam ser qualificadas como
pesquisa e desenvolvimento e a periodicidade, o formato e o conteúdo dos relatórios das despesas realizadas com pesquisa e desenvolvimento.
Até 50% (cinquenta por cento) das despesas qualificadas como pesquisa e
desenvolvimento podiam ser realizadas com atividades desenvolvidas em instalações dos próprios concessionários ou de suas afiliadas ou em empresas nacionais, independentemente de estas estarem relacionadas às operações do contrato em questão. Além disso, no mínimo 50% (cinquenta por cento) das despesas
deveriam ser destinadas à contratação dessas atividades com universidades ou
institutos de pesquisa e desenvolvimento tecnológicos nacionais previamente
credenciados para esse fim pela ANP6, independentemente de estes estarem
relacionados às operações do contrato em questão.

12.2. A Cláusula de PD&I no novo marco regulatório
A partir das descobertas de petróleo de boa qualidade na camada de pré-sal,
o Governo Federal passou a avaliar mudanças no marco regulatório, o que cul6
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O sistema de credenciamento pela ANP consiste no reconhecimento formal de que uma instituição
possui infraestrutura e condições técnicas e operacionais adequadas para a execução de atividades de
PD&I e/ou de ensino em áreas relevantes para o setor, habilitando-a a realizar projetos de pesquisa
e desenvolvimento e a executar programa de formação de recursos humanos. A partir de 2012, o
processo de credenciamento passou a observar as regras, as condições e os requisitos técnicos
estabelecidos pela Resolução ANP nº 47, de 21 de dezembro de 2012, e pelo respectivo Regulamento
Técnico ANP nº 7, de 2012.
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minou no surgimento de novas leis que disciplinaram o novo marco regulatório
no setor de petróleo e gás.
As Leis nº 12.276, de 30 de junho de 2010, e nº 12.351, de 22 de dezembro
de 2010, abrigaram os novos modelos de contrato de cessão onerosa7 e partilha
de produção8, respectivamente, enquanto a Lei nº 12.304, de dezembro de 2010,
autorizou a criação da empresa pública Pré-Sal Petróleo S.A. – PPSA9, vinculada ao Ministério de Minas e Energia.
O primeiro contrato de cessão onerosa foi firmado em 3 de setembro de
2010, entre a União e a Petrobras, com a ANP comparecendo na qualidade de
agente regulador e fiscalizador. Com base na cláusula de pesquisa e desenvolvimento inserida nesse contrato, a concessionária ficou obrigada a realizar despesas qualificadas como pesquisa e desenvolvimento em valor equivalente a 0,5%
(meio por cento) da receita bruta anual da produção de petróleo, gás natural e
outros hidrocarbonetos fluidos.
Todo o valor dessas despesas qualificadas como pesquisa e desenvolvimento
deve ser destinado à contratação de atividades com universidades ou instituições de pesquisa e desenvolvimento tecnológico nacionais, públicas ou privadas,
previamente credenciadas para esse fim na ANP, em áreas de interesse e tema
relevantes para o setor de energia e meio ambiente, sendo vedada a contratação
de tais atividades em instalações da própria concessionária e de suas afiliadas.
Outro ponto importante desse contrato de cessão onerosa é que, caso a
cessionária não realize integralmente as despesas qualificadas como pesquisa
e desenvolvimento até o dia 30 de junho de determinado ano, o valor faltante
deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional, acrescido de 30%, até 30 de julho do

7

Nos termos do artigo 1º da Lei nº 12.276, de 30 de junho de 2010, a União foi autorizada a ceder
onerosamente à Petrobras, dispensada a licitação, o exercício das atividades de pesquisa e lavra
de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos de que trata o inciso I do artigo 177 da
Constituição Federal, em áreas não concedidas localizadas no pré-sal.

8

Nos termos da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, a exploração e a produção de petróleo,
gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos na área do pré-sal e em áreas estratégicas serão
contratadas pela União sob o regime de partilha de produção, no qual a Petrobras será a operadora
única de todos os blocos contratados, devendo participar de todos os consórcios com o mínimo de
30% de participação.

9

Pelo objeto social da PPSA, sabe-se que ela vai representar o Governo Federal em consórcios, fazendo
a gestão dos contratos de partilha de produção celebrados pelo Ministério de Minas e Energia e a
gestão dos contratos de comercialização de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos da
União, tendo como finalidade maximizar o resultado econômico desses acordos.
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ano corrente. Assim, a parcela dos recursos de PD&I que não for efetivamente
aplicada em instituições credenciadas será destinada ao Tesouro Nacional.
Já com base no contrato de partilha de produção originado do primeiro leilão do pré-sal ocorrido em 2013, a contratada ficou obrigada a destinar recursos
para atividades de pesquisa e desenvolvimento e inovação nas áreas de interesse
e temas relevantes para o setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis em
valor equivalente a, no mínimo, 1% (um por cento) do valor bruto da produção
anual de petróleo e gás natural.
Desse valor, pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos recursos devem ser
destinados à contratação de atividades com universidades ou instituições de
pesquisa e desenvolvimento credenciados pela ANP, assim como pelo menos
10% (dez por cento) dos recursos devem ser destinados à contratação de atividades de pesquisa e desenvolvimento e inovação com fornecedores brasileiros10.
Da mesma forma que o previsto no contrato de cessão onerosa, existe aqui
a vedação a que tais despesas sejam realizadas em atividades desenvolvidas em
instalações do próprio contratado ou de suas afiliadas. O restante dos recursos
poderá ser destinado a atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, em
linhas de pesquisa ou projetos determinados pelo próprio contratado.
Outro aspecto importante da Cláusula de PD&I no contrato de partilha de
produção foi a determinação de que as despesas qualificadas como PD&I poderão ser contabilizadas como recuperáveis no custo em óleo, limitadas em valor
equivalente a no máximo 1% (um por cento) do valor bruto da produção anual
de petróleo e gás natural.
Nos termos do artigo 2º, II, da Lei nº 12.351/2010, custo em óleo consiste
na parcela da produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos
fluidos, exigível unicamente em caso de descoberta comercial, correspondente aos custos e aos investimentos realizados pelo contratado na execução
das atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento, produção e desativação das instalações.
O custo em óleo absorverá a parcela dos recursos correspondente ao mínimo
de 60% do total dos gastos de PD&I aplicados em instituições credenciadas e
empresas fornecedoras.
10
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É importante destacar que as empresas inseridas na cadeia de fornecedores da indústria de óleo e gás
não estão sujeitas ao processo de credenciamento prévio estabelecido pela ANP, conforme Resolução
ANP nº 47, de 21 de dezembro de 2012, e o respectivo Regulamento Técnico ANP nº 7, de 2012.
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12.2.1. Principais alterações da Cláusula de PD&I
Em relação às rodadas de licitação para os contratos de concessão assinados
após o novo marco regulatório, verifica-se que o contrato de concessão da 11ª
rodada de licitação inovou, ao estabelecer que 10% dos recursos originados da
Cláusula de PD&I deveriam ser destinados à contratação de atividades nessa
área com empresas fornecedoras da indústria do petróleo, o que provocou a
diminuição para 40% do percentual disponível para as empresas petrolíferas
realizarem despesas em instalações próprias ou de suas afiliadas.
Como se sabe, os requisitos de conteúdo local11 estabelecidos nos contratos
demandam cada vez mais o aumento da capacidade tecnológica e produtiva
dessas empresas. A alteração acima representa, portanto, marco importante
para o desenvolvimento das empresas brasileiras fornecedoras12 no âmbito do
setor de petróleo e gás, com o fim de alcançar uma cadeia produtiva sustentável
economicamente e competitiva mundialmente.
Além disso, o contrato utilizado na 11ª rodada de licitações passou a fazer referência ao Comitê Técnico-Científico (a ser tratado com mais detalhe
adiante), responsável por preparar e divulgar anualmente uma relação de áreas
prioritárias, atividades e projetos de interesse e temas relevantes em pesquisa,
desenvolvimento e inovação para a indústria do petróleo, bem como diretrizes
para a aplicação dos recursos em despesas destinadas às universidades ou aos
institutos de pesquisa e desenvolvimento credenciados pela ANP e empresas
fornecedoras da indústria.

11

A política de conteúdo local busca o direcionamento dos investimentos na aquisição de bens e
serviços no Brasil, visando estimular a capacidade produtiva da cadeia de empresas fornecedoras
brasileiras, mediante a certificação de conteúdo local mínimo e máximo para as fases de exploração,
desenvolvimento e produção de petróleo e gás no Brasil.

12

Conforme minutas dos contratos de concessão da 11ª à 13ª rodada de licitação, bem como a minuta de
contrato de partilha de produção, fornecedor brasileiro é qualquer fabricante ou fornecedor de bens
produzidos ou serviços prestados no Brasil, por meio de sociedades empresárias constituídas sob as
Leis brasileiras ou aquelas que façam uso de bens fabricados no País sob regimes aduaneiros especiais
e incentivos fiscais aplicáveis à indústria de petróleo e gás natural.
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12.3. A nova regulamentação da Cláusula de PD&I
Considerando-se a experiência adquirida pela ANP na fiscalização e análise
de projetos de PD&I executados com base nas regras de aplicação dos recursos
relacionados até então vigentes, verificou-se a necessidade de aperfeiçoar e revisar a regulamentação da Cláusula de PD&I no novo marco regulatório e nos
novos contratos celebrados, o que se fez por meio da aprovação, pela ANP, da
Resolução nº 50, de 25 de novembro de 2015, e seu anexo Regulamento Técnico ANP nº 3, de 201513.
A revisão das regras de aplicação dos recursos de PD&I visou ampliar a
cadeia de empresas e atividades nesse setor, garantir a efetividade na geração
de novas tecnologias, desenvolver a indústria nacional e, consequentemente, o
conteúdo local de bens e serviços, aumentara participação do Estado na definição da agenda de investimentos em PD&I e a proteção do conhecimento.
Assim, o novo regulamento técnico consolidou as modificações introduzidas
nos últimos contratos de exploração e produção de petróleo e gás natural, bem
como inovou em diversos outros aspectos, conforme se verá adiante.

12.3.1. Principais aspectos das novas regras da
Cláusula de PD&I
No âmbito das regras do novo regulamento da ANP, destaca-se, conforme
exposto, a obrigação de investir pelo menos 10% dos recursos da Cláusula de
PD&I em projetos ou programas executados por empresas brasileiras14, como
forma de aumentar a parcela de participação da indústria nacional no fornecimento de bens e serviços em bases competitivas compatíveis com a permanente
demanda tecnológica do setor.
Outra novidade dessa nova regulamentação de 2015 foi a criação e o
estabelecimento de algumas regras para o Comitê Técnico-Científico –
13

Vale apena notar que a ANP lançou um Manual Orientativo consolidando suas orientações em
relação ao Regulamento nº 3, de 2015, o qual já fora e ainda está sujeito a atualizações na medida em
que sejam necessários esclarecimentos para a correta interpretação e aplicação do Regulamento.

14

Nos termos do Regulamento Técnico ANP nº 3, de 2015, empresa brasileira é qualquer organização
econômica, devidamente registrada na Junta Comercial ou no Registro Civil das Pessoas Jurídicas,
instituída para a produção ou a circulação de bens ou de serviços, com finalidade lucrativa, constituída
sob as Leis brasileiras e com sede de sua administração no Brasil.
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Comtec, que já havia sido previsto nos contratos de concessão decorrentes
das rodadas de licitação nº 11 a 13, bem como no contrato de partilha de
produção celebrado em 2013.
A ANP definiu que o Comtec15 deve ser composto por três representantes
da própria ANP, dois representantes de instituições científicas e tecnológicas e
dois representantes de associações empresariais, bem como determinou a competência do Comitê para estabelecer diretrizes na aplicação dos recursos destinados às instituições credenciadas16 e às empresas brasileiras, com base nos
percentuais obrigatórios mínimos definidos no regulamento.
Assim, o Comtec foi concebido para ser um ambiente de compartilhamento
de experiências e visões técnicas dos diferentes agentes atuantes no setor, sob
a coordenadoria da ANP, viabilizando ao investimento por parte das empresas
petrolíferas de forma alinhada com as demandas e prioridades do setor, com
foco no incentivo à indústria de fornecedores nacionais e ao desenvolvimento
de novas tecnologias no País.
O Comtec também deverá, na forma de seu regimento interno17, constituir câmaras técnicas de assessoramento, reunindo especialistas das empresas
petrolíferas, empresas brasileiras, instituições credenciadas e outras entidades
15

Nos termos do artigo 4º da Resolução ANP nº 50/2015: “o COMTEC será composto por 7 (sete)
membros titulares e suplentes, nos seguintes termos:
I – O Diretor-Geral da ANP, que presidirá o COMTEC;
II – O Superintendente de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da ANP, que atuará como
Secretário Executivo do COMTEC;
III – O Chefe da Coordenadoria de Conteúdo Local da ANP;
IV – 2 (dois) representantes do segmento produtivo afim ao setor, indicados por entidades
representativas de caráter nacional, e respectivos suplentes;
V – 2 (dois) representantes do setor de ensino, ciência e pesquisa, indicados por entidades
representativas de caráter nacional, e respectivos suplentes;
§ 1º O Diretor Geral da ANP procederá ao convite das entidades a que se refere o inciso III(sic) para
a indicação dos respectivos representantes.
§ 2º Os membros titulares e suplentes do COMTEC serão nomeados por Portaria da ANP para
mandado de 2 (dois) anos.
§ 3º As atividades dos membros do COMTEC não serão remuneradas, sendo os eventuais custos de
participação de responsabilidade dos órgãos de origem”.

16

Conforme definição estabelecida no item 1.4 do Regulamento ANP nº 3. de 2015, instituição
credenciada é a universidade ou instituição de pesquisa e desenvolvimento credenciada pela
ANP nos termos previstos na regulamentação de credenciamento de instituições de pesquisa e
desenvolvimento na ANP.

17

Nos termos do artigo 11 da Resolução ANP nº 50/2015, a proposta de Regimento Interno do
Comtec deverá ser encaminhada à Diretoria Colegiada da ANP no prazo de 45 dias após a
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atuantes no setor, que poderão participar da tomada de decisão do Comitê, bem
como propor e analisar projetos e programas de PD&I.
Ainda a respeito do Comtec, é importante destacar que, no âmbito das duas
etapas de consulta e audiência públicas promovidas pela ANP para o recebimento de comentários e sugestões sobre a revisão das regras de PD&I, diversas
entidades do setor apresentaram pleitos de limitação do seu escopo de atuação,
para que as diretrizes emanadas do Comitê representassem caráter meramente
indicativo, sob o argumento de que os players do setor, por serem detentores das
informações mais atualizadas acerca das necessidades do mercado, deveriam
estabelecer as áreas prioritárias para fins de investimentos em PD&I.
A ANP manteve, contudo, a atribuição do Comtec de estabelecer as diretrizes dos investimentos em PD&I, por considerar que há situações em que
as empresas petrolíferas podem orientar seus investimentos somente segundo
suas respectivas necessidades e estratégias, negligenciando determinados temas
e áreas igualmente importantes para o setor.
O novo regulamento cuidou de restringir a atuação do Comtec em relação
aos percentuais mínimos de aplicação dos recursos de PD&I nas instituições
credenciadas e empresas da cadeia de fornecedores, vedando sua influência em
relação ao percentual restante que pode ser destinado a qualquer agente participante — empresas petrolíferas, empresa brasileira ou instituição credenciada.
Ou seja, as empresas petrolíferas continuam tendo liberdade quanto à parcela
de recursos que pode ser aplicada em suas próprias instalações, nos termos dos
respectivos contratos a que estão vinculadas.
Continuará existindo o mecanismo atual de contratação direta de projetos
pelas empresas petrolíferas com instituições de pesquisa credenciadas pela ANP
e empresas fornecedoras. Entretanto, o Comtec poderá dispor sobre a aplicação
dos recursos segundo a modalidade de demanda induzida, em que a ANP providenciará editais e chamadas públicas, inclusive em parceria com instituições de
fomento à PD&I e empresas, com vistas a selecionar projetos ou programas em
temas previamente definidos, oque aumenta as chances de escolha de projetos
com potencial de bons resultados.
Além disso, o Regulamento ANP nº 3, de 2015, inova, ao admitir que, da
parcela destinada às instituições credenciadas, até 30% (trinta por cento) poinstalação do Comitê, que deverá ocorrer em até 180 dias contados a partir da data da entrada
em vigor da referida resolução.
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dem ser aplicados diretamente em empresas de base tecnológica (EBTs)18 de até
médio-grande porte19, desde que o investimento seja aplicado em projetos ou
programas executados em parceria com instituições credenciadas.
Quanto aos projetos e programas20 que poderão receber os recursos de
PD&I, o novo regulamento, além de estabelecer as atividades nessa área passíveis de serem desenvolvidas a depender do executor do projeto ou programa —
empresa petrolífera, empresa brasileira ou instituição credenciada —, também
estabelece aqueles projetos e programas que estão sujeitos a autorização prévia
da ANP para fins de contratação e execução.
Nesse contexto, denominam-se despesas qualificadas aquelas admitidas
como estritamente necessárias à execução de algum projeto ou programa de
PD&I no Brasil, conforme expressamente previstas e enquadradas pelo regulamento de acordo com o tipo de executor.
Vale observar, ainda, que o regulamento estabelece que as empresas petrolíferas devem investir os recursos provenientes da Cláusula de PD&I até o dia 30
de junho do ano seguinte ao ano civil em que foi gerada a obrigação.
Ademais, será permitida a compensação de tais recursos, conforme regras
estipuladas no regulamento, nos casos em que a empresa petrolífera aplicá-los
em período anterior à geração da obrigação de investir ou em valor superior
aquele que efetivamente deveria investir, recursos esses que constituirão a parcela denominada Saldo Credor a Compensar – SCC. Da mesma maneira, se
tais recursos não forem aplicados na forma e no prazo estipulados pelo regula18

Conforme definição estabelecida no item 1.7 do Regulamento ANP nº 3, de 2015, empresa de base
tecnológica – EBT equivale a uma empresa brasileira de qualquer porte, localizada preferencialmente
em parques e polos tecnológicos, e que tenha na inovação tecnológica os fundamentos de sua
estratégia competitiva. O Regulamento estabelece, ainda, as características e os parâmetros para que
uma empresa brasileira seja considerada EBT para os fins nele descritos.

19

Devem-se adotar como referência para classificação de porte os critérios estabelecidos pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico Social – BNDES, conforme Manual Orientativo lançado
pela ANP para consolidar suas orientações em relação ao Regulamento ANP nº 3, de 2015.

20

Nos termos do Regulamento ANP nº 3, de 2015, projeto de PD&I significa uma investigação
científica ou tecnológica com início e final definidos, fundamentada em objetivos específicos e
procedimentos adequados, empregando recursos humanos, materiais e financeiros, com vistas à
obtenção de resultados de causa e efeito ou colocação de fatos novos em evidência. Já o programa
de PD&I compreende o conjunto de ações e projetos coordenados que têm como objetivo atingir,
em um prazo determinado e com recursos humanos, materiais e financeiros definidos, um ou mais
resultados para solução de problema. O programa deverá especificar o conjunto de ações e relacionar
os respectivos projetos vinculados.
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mento, a empresa petrolífera terá de fazê-lo no ano subsequente àquele em que
tiver se configurado o inadimplemento, constituindo o Saldo de Recursos não
Aplicados – SRN.
O novo regulamento também introduz regras de estímulo à inovação com a
proteção ao conhecimento, especialmente por meio de depósitos ou registros,
conforme o caso, de patentes, softwares, marcas e desenhos industriais, no entanto vedando expressamente a proteção da inovação resultante das atividades
de PD&I sob o regime de segredo industrial.
O fundamento por trás de tais regras é o fato de que a proteção à propriedade
intelectual constitui mecanismo de desenvolvimento científico e tecnológico,
gerando diversas oportunidades de negócios e, por conseguinte, a possibilidade
de ganhos econômicos e recuperação dos investimentos realizados em PD&I.
Nesse sentido, o contrato referente à execução de projeto ou programa deverá assegurar, quando pertinente, o direito de propriedade intelectual à empresa
petrolífera, empresa brasileira ou instituição credenciada sobre os ativos intangíveis21 que venham a ser gerados no âmbito do contrato.
Quanto à repartição dos direitos sobre os ativos intangíveis gerados a partir
de projetos ou programas executados por instituição credenciada ou empresa
brasileira, o regulamento estabeleceu regras aplicáveis conforme o porte econômico da empresa brasileira ou na medida em que tais projetos ou programas
recebam outros recursos além daqueles gerados pela Cláusula de PD&I22.
21

Conforme item 1.22 do Regulamento ANP nº 3, de 2015, ativos intangíveis é todo e qualquer
resultado ou solução tecnológica gerada no âmbito de atividades de PD&I, tais como patentes de
invenção, patentes de modelos de utilidade, desenho industrial, topografia de circuito integrado,
cultivares, know-how, e qualquer outro desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar
o surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental.

22

Assim, com relação aos ativos intangíveis resultantes de projeto ou programa executado por instituição
credenciada ou empresa brasileira de até médio-grande porte, caberá pelo menos 80% da titularidade
dos ativos intangíveis a tais institutos ou empresas, nos casos em que a empresa petrolífera não
seja coexecutora do projeto ou programa (podendo esta, nesse caso, ter até 20% da titularidade do
ativo intangível), ou pelo menos 50% da titularidade, nos casos em que a empresa petrolífera seja
coexecutora. Por outro lado, a repartição de tais direitos no âmbito de projeto ou programa executado
por empresa brasileira acima de médio-grande porte deverá ser negociada entre as partes envolvidas.
Para projetos executados com a colaboração de mais de uma empresa ou instituição credenciada,
a repartição dos direitos sobre os ativos intangíveis será proporcional à participação destas como
executoras do projeto ou programa.
Por fim, na repartição dos direitos de titularidade sobre os ativos intangíveis gerados de determinado
projeto ou programa que conte com fontes além daquelas advindas da Cláusula de PD&I, aplicar-se-á
a regra de proporcionalidade dos recursos aportados estabelecidas no item 1.49 do Regulamento, i.e.,
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Cabe ressaltar, ainda, que a inovação resultante de projeto ou programa passível de proteção da propriedade intelectual deverá ter o primeiro registro ou
depósito realizado no Brasil, perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI. As inovações poderão ser depositadas em outros países também,
mas terá o Brasil como país de origem, o que é fundamental para que o País se
beneficie dos ganhos econômicos com a comercialização da nova tecnologia.
Por fim, quanto à fiscalização do cumprimento da Cláusula de PD&I, a ANP
utiliza como referência o ano civil em que a obrigação de investir em PD&I foi
apurada. Para fins de quitação da obrigação de investimento, a ANP deve emitir um parecer de fiscalização atestando a inexistência de recursos de PD&I a
investir, incluindo eventual SRN apurado em processo de fiscalização anterior.
Um dos documentos exigidos para repassar as informações técnicas e financeiras quanto aos recursos e despesas qualificadas é o Relatório Consolidado
Anual de PD&I – RCA, que deve ser elaborado pela empresa petrolífera para
cada contrato e encaminhado até o dia 30 de setembro do ano subsequente
àquele em que a obrigação de investir em PD&I foi gerada. Nada impede, ainda, a ANP de solicitar documentação complementar referente aos contratos,
despesas, recursos utilizados e resultados obtidos, a fim de contribuir para a sua
análise técnica.

12.4. Considerações finais
Sem se afastar do objetivo principal da Cláusula de PD&I, fundado no fortalecimento da produtividade e da competitividade da indústria brasileira mediante o estímulo à cooperação entre universidades e centros de pesquisa brasileiros com o setor privado, as novas regras de aplicação dos recursos de PD&I
pretendem conferir maior efetividade na aquisição de conhecimentos e soluções
tecnológicas locais para os desafios do setor.
Nesse sentido, as empresas da cadeia de fornecedores assumem papel estratégico no que se refere ao teste e à introdução de novos produtos e processos
tecnológicos desenvolvidos em laboratórios e universidades brasileiras.
O novo regulamento técnico se destaca, ainda, pelas novas diretrizes de
proteção da inovação no setor de petróleo e gás perante o INPI, as quais denos casos de projeto ou programa executado por instituição credenciada ou empresa brasileira de até
médio-grande porte, conforme mencionado acima.
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sempenham função importante para o aumento do investimento e do desenvolvimento de pesquisas no Brasil. Ademais, a colocação do Brasil como país
de origem dos registros e depósitos dos ativos intangíveis gerados na execução
das atividades de PD&I é fundamental para que o País se beneficie dos ganhos
econômicos com a comercialização de novas tecnologias.
Ressalte-se, também, que a criação do Comtec evidencia um reforço do papel da ANP visando a um processo mais coordenado de aplicação dos recursos
para alcançar os propósitos da Cláusula de PD&I e as prioridades do setor,
passando as empresas petrolíferas a ter menos flexibilidade no direcionamento
da aplicação dos recursos provenientes de PD&I segundo suas prioridades e
estratégias de negócios.
O Comtec passa a ser o espaço de debates e estudos no qual os agentes atuantes no setor podem dividir suas experiências e, de forma integrada, contribuir
para a definição das diretrizes na aplicação dos recursos de PD&I a partir da
avaliação das necessidades da indústria e do acompanhamento dos resultados
dos projetos e programas.
É certo que os investimentos obrigatórios em PD&I evoluem na mesma
proporção que a receita dos campos de produção. Assim, principalmente em
momentos de crise no setor de petróleo e gás, os investimentos em PD&I têm
papel importante para o contínuo processo de desenvolvimento de tecnologias
que diminuam os custos e riscos da exploração e da produção.
É necessário observar que, por serem muito recentes, as novas regras
da Cláusula de PD&I ainda geram dúvidas, principalmente em questões
técnicas e operacionais, de modo que a ANP já sinalizou estar aberta ao
recebimento de propostas e contribuições por parte dos participantes do
setor, visando ao seu aprimoramento.
Dessa forma, o atual regramento ainda pode passar por alterações para melhor atender às expectativas de todos os envolvidos no mercado de petróleo e
gás, bem como aos anseios da ANP. Resta-nos, portanto, acompanhar os seus
efeitos práticos.
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José Carlos Ribeiro Filho
O Acordo de Individualização da Produção – AIP é um instituto jurídico
exclusivo do Direito do Petróleo, não havendo no nosso arcabouço contratual
nada que a ele se compare. O AIP foi incorporado ao Direito Brasileiro pelo artigo 27 da Lei do Petróleo1, hoje revogado e substituído pelos artigos 33 a 41 da
Lei de Partilha de Produção2, que introduziu o regime de partilha de produção
para as áreas do pré-sal e estratégicas e alterou dispositivos da Lei do Petróleo.
Na verdade, não é correto que se diga tratar-se o AIP de um contrato, mas
sim de um procedimento do qual pode ou não resultar um acordo, na medida
em que, se as partes não chegarem a um consenso, um terceiro — no caso, a
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP — imporá uma solução para a disputa, como se explica adiante.
O procedimento para o AIP deverá ser instaurado quando se identificar que
a jazida explorada se estende além do bloco concedido, ou do bloco contratado
sob o regime de partilha de produção, como determinado pelo artigo 33 da
Lei da Partilha de Produção, ou com áreas cedidas onerosamente à Petrobras3,
sendo certo que, enquanto estiver em curso o procedimento visando à aprovação do AIP pela ANP, o desenvolvimento e a produção naquele bloco ficarão
suspensos, como estabelece o artigo 41 da Lei da Partilha de Produção. Esse
procedimento, portanto, visa à divisão do resultado da produção e ao aproveitamento racional dos recursos naturais da União4.
A base legislativa do AIP encontra-se no caput e incisos I, II e IV do artigo
1º, inciso I, do artigo 2º, inciso IX, do artigo 8º, inciso I, do artigo 44, todos da
Lei do Petróleo, os quais estabelecem que a exploração dos recursos energéticos
brasileiros obrigatoriamente se fará de forma racional, conservativa e ambien1

Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997.

2

Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010.

3

Lei nº 12.276, de 30 de junho de 2010 (Lei da Cessão Onerosa).

4

Artigo 2º, IX, da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010.

101

José Carlos Ribeiro Filho

talmente sustentável, dirigida para alcançar o objetivo constitucional de um
desenvolvimento nacional equilibrado.
Daí resulta que o AIP, mais conhecido internacionalmente pela denominação de Unitização, é a fórmula mais eficaz para se evitar que, por meio de uma
produção individualista, seja capturado o óleo do bloco vizinho àquele que já
está em fase de exploração, causando o esgotamento precoce do reservatório e
estimulando uma concorrência predatória.
Outra situação prevista pela legislação ocorre quando a jazida compartilhada estiver situada em áreas sob contratos com direitos de exploração e
produção detidas por única empresa ou consórcio, e, nesse caso, o titular tem
a obrigação de firmar com a ANP um Compromisso de Individualização da
Produção – CIP no prazo de 180 dias, contados a partir da comunicação pelo
concessionário, ou pelo contratante, feita à Agência ou, se o caso, da notificação recebida por eles da ANP.
Os dispositivos da Lei de Partilha de Produção acima referidos aplicam-se
aos dois regimes (concessão e partilha de produção) e aos blocos da denominada
Cessão Onerosa, e são eles que balizam, no Brasil, a individualização da produção quando ela ocorre, eis que a dita lei revogou expressamente o artigo 27 da
Lei do Petróleo, como acima referido.
Além deles, a Resolução da ANP nº 25, de 8 de julho de 2013, substituindo
a prática anterior que disciplinava a matéria em cláusulas dos contratos de concessão, regulamentou os procedimentos e diretrizes a serem observados para a
elaboração do AIP.
Assim, a partir da constatação da existência de uma jazida compartilhada, o
operador tem a obrigação de comunicar formalmente esse fato à ANP no prazo
de 10 dias, contando-se, a partir dessa data, o prazo para a entrega do AIP que
vier a ser fixado pela Agência em função da confirmação da extensão da jazida
e das diretrizes baixadas pelo CNPE5.
Da mesma forma, quando a ANP identificar a possibilidade de existência
de uma jazida compartilhada, deve ela notificar as partes envolvidas para que
confirmem ou rejeitem tal possibilidade dentro do prazo de 180 dias contados
do recebimento da notificação.
Pode ocorrer, ainda, que as partes notificadas não disponham de dados
e informações suficientes para avaliar a jazida compartilhada, pelo que po5
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dem celebrar um pré-acordo de individualização da produção para avaliação
da jazida em um único Plano de Avaliação de Descoberta, o qual tem por
objetivo quantificar os volumes e classificar reservas, por ocasião da Declaração de Comercialidade.
O AIP pode ser celebrado entre concessionários, entre concessionários
e contratantes do regime de partilha, entre concessionários e a ANP, esta
representando a União nas áreas ainda a serem concedidas, e entre concessionários ou contratantes e a PPSA6, esta representando a União nas áreas
do pré-sal e estratégicas. Em relação às áreas da cessão onerosa, o AIP será
celebrado entre a Petrobras e terceiros, ou entre a Petrobras e a ANP, ou entre
a Petrobras e a PPSA.
Em qualquer dos casos, as partes envolvidas deverão informar trimestralmente a evolução das negociações para celebração do AIP, a partir da determinação do prazo fixado pela ANP em observância às diretrizes do CNPE, prestando necessariamente as seguintes informações: cronograma de atividades;
divisão de direitos e obrigações relativas à União; e estudos realizados.
O AIP deverá detalhar a participação de cada uma das partes na jazida
compartilhada, bem como as hipóteses e os critérios de sua revisão; o plano de
desenvolvimento da área objeto de individualização da produção; e os mecanismos de solução de controvérsias.
A ANP estipula, ainda, os procedimentos e diretrizes para a elaboração do
AIP, cabendo a ela aprová-los previamente, como disciplinado nos artigos 34 e
39 da Lei de Partilha de Produção.
Transcorrido in albis o prazo fixado para as partes buscarem um consenso,
caberá à ANP, em até 120 dias e com base em laudo técnico, determinar a
forma como serão apropriados os direitos e obrigações pelas partes e notificá-las para que assinem o acordo de individualização. Essa decisão é irrecorrível,
e o seu não acatamento implicará a resolução dos contratos de concessão ou de
partilha de produção, conforme for o caso.
O AIP deverá conter pelo menos as seguintes informações: identificação da
jazida compartilhada; definição da área individualizada, com a delimitação dos
polígonos; a definição do operador da área individualizada; os direitos e obrigações das partes em relação à União; as participações na jazida compartilhada;
a previsão das redeterminações, com seus critérios, condições, prazos, limites e
6

Lei nº 12.304, de 2 de agosto de 2010.
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quantidade; os percentuais e regras de conteúdo local prescritos pelo órgão regulador7; as obrigações de cada parte relativas ao pagamento das participações
e receitas governamentais e de terceiros; a vigência do AIP; os mecanismos de
solução de controvérsias; e o Plano de Desenvolvimento8 da jazida compartilhada objeto de individualização da produção.
Aqui, um parêntesis para explicar que redeterminação é a alteração da proporção que cabe aos detentores de direitos de exploração e produção sobre as
áreas sob contrato e não contratadas na jazida compartilhada, definida preferencialmente a partir do percentual do volume original de óleo equivalente
(VOE) da jazida compartilhada sob cada área, ou seja, é uma redefinição da
participação. Ela será efetivada pela assinatura do Termo Aditivo ao AIP ou ao
CIP e deverá indicar expressamente as alterações em relação ao último acordo
de individualização aprovado.
Quanto à vigência do acordo, deverá ela ser única e guardar compatibilidade
com as vigências dos contratos de cada uma das partes envolvidas, não podendo, salvo autorização especial da ANP, ultrapassar o menor daqueles prazos9.
Nas áreas ainda não concedidas e ainda não contratadas, caberá à União
decidir como será realizada a avaliação da jazida compartilhada, porque ela,
a União, está no exercício direto do monopólio e tem o dever de zelar pelo
interesse público.
Com efeito, os incisos V e IX do artigo 20 da Constituição Federal listam entre os bens da União “os recursos naturais da plataforma continental e da zona
econômica exclusiva” e os “recursos minerais, inclusive os do subsolo”, sendo
certo que, nos termos do artigo 177 da Constituição Federal, as atividades de
pesquisa e lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos
fluidos constituem monopólio da União.
Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 9/1995, que deu nova
redação ao § 1º do artigo 177 da Constituição Federal, ficou a União autorizada a “contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades
previstas nos incisos I a IV deste artigo, observadas as condições estabelecidas
em lei”, transferindo-lhes os custos e riscos da atividade e a propriedade da
lavra, em caso de sucesso exploratório. Daí resultou que ficou reservado à
7

Capítulo X da Resolução ANP nº 25/2013.

8

Artigo 13, inciso XI, da Resolução ANP nº 25/2013.

9

Artigo 13, § 4º e § 5º, da Resolução ANP nº 25/2013.
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União o direito de escolha do exercício do monopólio, podendo fazê-lo sob
forma direta ou indireta.
Aqui, cabe esclarecer que o exercício direto do monopólio estatal não se
confunde com a operação em si. Para exercê-lo, a União não necessita prospectar a área ou instalar equipamentos de produção. A participação em um AIP
é bastante para caracterizá-lo, podendo a União ser representada pela ANP ou
pela PPSA, conforme o regime.
A partir do início da fase de produção, desde que celebrado o AIP, a União,
com base na proporção de sua participação na jazida compartilhada, rateará
os custos de produção e os investimentos relativos à fase do desenvolvimento
da produção com a outra parte, proporcionalmente aos hidrocarbonetos que
venham a ser produzidos, sendo certo, todavia, que a União não fará qualquer
desembolso, acertando os valores adiantados pela parte no que lhe couber da
produção da jazida compartilhada.
A substituição da União pelo futuro concessionário ou contratado deverá
ser formalizada por meio de um termo aditivo ao AIP.
No tocante ao acesso aos dados e informações necessários à celebração do
AIP, as partes garantirão acesso mútuo aos dados e informações disponíveis
e necessários à definição das novas participações, sendo que no tocante aos
dados e informações provenientes de área não contratada terão eles o tratamento de dados públicos.
O AIP tratará das obrigações das partes quanto às participações e às receitas
governamentais e de terceiros devidos, obedecendo aos contratos que dispõem
sobre a jazida compartilhada, bem assim como disporá sobre os compromissos
de conteúdo local, observando, na fase de exploração, os compromissos assumidos nos contratos, e, na etapa de desenvolvimento da fase de produção, uma
proporcionalidade calculada com base na ponderação entre (i) dos volumes originais de óleo equivalente (VOE) das áreas objeto da Individualização e (ii) dos
respectivos compromissos de conteúdo local estabelecidos nos contratos que
regem as áreas sob contrato que contêm a jazida compartilhada.
Como aludido no início deste capítulo, quanto ao caso de as partes não
celebrarem voluntariamente o AIP no prazo determinado pela ANP, caberá a
esta determinar, com base em laudo técnico, a forma como serão apropriados os
direitos e as obrigações de cada parte na jazida compartilhada. O laudo técnico,
que terá que decidir de forma fundamentada sobre todos os assuntos controversos, deverá ser aprovado pela Diretoria Colegiada da ANP.
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Finalmente, considerando-se tratar-se de matéria cuja prática só agora começa a se difundir com os primeiros AIPs aprovados, indicam-se, para melhor
conhecimento desse assunto, as seguintes fontes:
• Parecer nº 237/2012/PF-ANP/PGF/AGU, de 26 de dezembro de 2012, de
autoria dos Procuradores Federais Olavo Bentes David e Luiz Vicente
Sanches Lopes.
• Nota Técnica10 nº 116/2012 – Assunto: Minuta de Resolução que institui
o Procedimento de Individualização da Produção, de 14 de setembro de
2012, de autoria de Hugo Oliveira Dias e Luciana Palmeira Braga.
• Nota Técnica SPG nº 025/2012, de 9 de maio de 2012, de autoria de
Carlos Alberto Xavier Sanches e José Gutman, respectivamente Superintendente Adjunto e Superintendente da SPG.
• Nota Técnica CCL nº 12/2011, de 20 de fevereiro de 2013, de autoria de
André Luís de Souza Canelas e Marcelo M. Borges de Macedo.
• Direito do Petróleo: A Regulação das Atividades de Exploração de Petróleo e Gás Natural no Brasil. José Alberto Bucheb. Editora Lumen
Juris: RJ, 2007.

10
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14. Joint Operating Agreement – JOA
José Carlos Ribeiro Filho
A indústria do petróleo utiliza-se, internacionalmente, do Joint Operating
Agreement – JOA, instrumento jurídico assemelhado ao nosso consórcio1, para
disciplinar a operação conjunta das petroleiras na exploração e na produção de
petróleo e gás natural em blocos concedidos ou contratados, com vistas à diminuição dos custos e à diluição dos riscos exploratórios, que são fatores inerentes
a essa atividade.
Esse tipo de documento geralmente é decalcado de modelos adrede aprovados por associações internacionais de produtores de petróleo, sendo os mais
conhecidos os modelos da Association of International Petroleum Negotiators – AIPN (International model), da American Association of Professional
Landmen – AAPL (American model), da Canadian Association of Petroleum
Landmen – CAPL (Canadian model) e do Oiland Gas UK (United Kingdom
Offshore Operators Association)2.
Entre nós, o mais usado é o da AIPN, que, a partir de agosto de 2011,
publicou uma versão em língua portuguesa3.Essa versão foi de grande relevância para os negócios efetivados no País, porque os tribunais brasileiros só
reconhecem a validade de um documento escrito em língua estrangeira se ele
for traduzido por tradutor juramentado, como se lê no artigo 224 do Código
Civil Brasileiro4.
A adoção desse modelo ajuda, portanto, sobremodo as negociações entre
as petroleiras no Brasil, porque, de um lado, elimina a necessidade de uma tradução juramentada para o português e, de outro, evita a discussão de diversas
1

Leia a respeito no Capítulo 24 desta Cartilha: Os consórcios na indústria do petróleo.

2

Leia a respeito: Enforceability of Joint Operating Agreements: A Perspective under Brazilian
Legislation. By Eduardo Pereira e Scott Styles, publicado no Jornal da AIPN (Journal of World Energy
Law and Business).

3

Idem acima.

4

“Os documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos para o português para ter
efeitos no País.”
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cláusulas do JOA, na medida em que as redações padronizadas estão por demais
consagradas na indústria do petróleo.
Assim é que: as principais definições dos termos técnicos inerentes à atividade petrolífera; as disposições relativas à vigência e ao prazo da operação
conjunta; ao seu escopo; à participação das associadas, suas obrigações e responsabilidades; obrigações e responsabilidades do operador;5 normas sobre o
seu pessoal; limitação das suas responsabilidades; disposição sobre seu eventual
afastamento e como nomear o seu sucessor, enfim, que todas essas questões já
têm ali redações que, com pequenos ajustes, atendem às partes contratantes.
Destacam-se, ainda, as disposições sobre o seu Comitê Operacional – Opcom (Operating Commitee)6, registro de votos de seus membros e regras sobre
sua contabilização. Há também cláusulas sobre abandono, relação das partes,
impostos, confidencialidade, força maior, lei aplicável, resolução de controvérsias, cessão, renúncia e conflito de interesses, entre outras.
No Brasil, a Agência Nacional do Petróleo – ANP formalmente desconhece sua existência, só se interessando pelos termos do consórcio firmado
pelas concessionárias, por força do disposto no artigo 38 da Lei do Petróleo
(Lei nº 9.478/1997)7.
Segundo a legislação e a doutrina brasileiras, o consórcio constitui um contrato plurilateral, celebrado entre pessoas jurídicas para o desenvolvimento conjunto de determinado empreendimento de interesse comum8.
5

Operador: petroleira eleita pelo Comitê Operacional para ser responsável pela condução e execução,
direta ou indireta, de todas as atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento, produção e
desativação das instalações de exploração e produção. Essa definição está decalcada da redação do
artigo 2º, inciso VI, da Lei nº 12.351/2010).

6

Órgão gestor da joint venture ou do consórcio, em que todos os participantes têm voz e voto.

7

“Quando permitida a participação de empresas em consórcio, o edital conterá as seguintes exigências;
I – comprovação de compromisso, público ou particular, de constituição do consórcio, subscrito
pelas consorciadas;
II – indicação da empresa líder, responsável pelo consórcio e pela condução das operações, sem
prejuízo da responsabilidade solidária das demais consorciadas;
III – apresentação, por parte de cada uma das empresas consorciadas, dos documentos exigidos para
efeito de avaliação da qualificação técnica e econômico-financeira do consórcio;
IV – proibição de participação de uma mesma empresa em outro consórcio, ou isoladamente, na
licitação de um mesmo bloco;
V – outorga de concessão ao consórcio vencedor da licitação condicionada ao registro do instrumento
constitutivo do consórcio, 6.404, de 15 de dezembro de 1976.”

8

Cf. Capítulo 24 desta Cartilha: Os consórcios na indústria do petróleo.
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A legislação brasileira trata do consórcio nos artigos 278 e 279 da Lei nº
6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações) e no artigo 20 da Lei nº 12.351/2010
(Lei de Partilha de Produção)9.
Pode-se dizer que o JOA nada mais é do que uma versão ampliada do consórcio, com cláusulas disciplinando, minuciosamente, o relacionamento das
partes no âmbito privado, com detalhes da operação conjunta e da sua contabilização que não precisam ser submetidos à ANP. Ali estão detalhadas as
obrigações do operador e suas responsabilidades em face das não operadoras e
de terceiros, contendo também as regras das reuniões do Comitê Operacional,
que se assemelham ao quanto disposto nos incisos VI e VII do artigo 279 da Lei
das Sociedades por Ações10 e, mais recentemente, nos artigos 22 a 25 da Lei de
Partilha de Produção11.

9

Ambos transcritos no Capítulo 24 acima referido.

10

Lei de Sociedades por Ações, artigo. 279: “VI – normas sobre administração do consórcio,
contabilização, representação das sociedades consorciadas e taxas de administração, se houver;
VII – forma de deliberação sobre assuntos de interesse comum, com o número de votos que cabe
a cada consorciado”.

11

Lei da Partilha de Produção:
“Art. 22. A administração caberá ao seu comitê operacional.
Art. 23. O comitê operacional será composto por representantes de empresa pública de que trata o §
1º do art. 8º e dos demais consorciados.
Parágrafo único – A empresa pública de que trata o § 1º do art. 8º indicará a metade dos integrantes
do comitê operacional, inclusive o seu presidente, cabendo aos demais consorciados a indicação dos
outros integrantes.
Art. 24 – Caberá ao comitê operacional:
I - definir os planos de exploração, a serem submetidos à análise e à aprovação ANP;
II - definir o plano de avaliação de descoberta de jazida de petróleo e de gás natural a ser submetido à
análise e à aprovação da ANP;
III - declarar a comercialidade de cada jazida descoberta e definir o plano de desenvolvimento da
produção do campo, a ser submetido à análise e à aprovação da ANP;
IV - definir os programas anuais de trabalho e de produção, a serem submetidos à análise e à
aprovação da ANP;
V - analisar e aprovar os orçamentos relacionados às atividades de exploração, avaliação,
desenvolvimento e produção previstas no contrato;
VI - supervisionar as operações e aprovar a contabilização dos custos realizados;
VII - definir os termos do acordo de individualização da produção a ser firmado com o titular da área
adjacente, observado o disposto no capítulo IV desta Lei; e
VII - outras atribuições definidas no contrato de partilha de produção.
Art. 25. O presidente do comitê operacional terá poder de veto e voto de qualidade, conforme previsto
no contrato de partilha de produção.”
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Confirmando o quanto dito anteriormente, à ANP só interessa o que, por
lei, tem que estar disciplinado no consórcio, qual seja: designação do consórcio;
o empreendimento que constitua o objeto do consórcio; a duração, o endereço e o foro; a definição das obrigações e responsabilidades de cada sociedade
consorciada e das prestações específicas; normas sobre recebimento de receitas
e partilha de resultados; normas sobre administração do consórcio, contabilização, representação das sociedades consorciadas e taxa de administração, se
houver; forma de deliberação sobre assuntos de interesse comum, com número
de votos que cabe a cada consorciado; e contribuição de cada consorciado para
as despesas comuns, se houver.
No JOA, além dos itens acima, estão estabelecidos, detalhadamente, os direitos e obrigações do operador do consórcio, com destaque para a liquidação,
entre todos os associados, operador e não operadores, das responsabilidades
civis, penais e ambientais do operador. Como se farão as chamadas de capitais
(cash calls) para cobrir os gastos com a exploração e o desenvolvimento dos
campos descobertos, as regras da contabilização entre o operador e as demais
associadas, a cláusula da legislação aplicável e da solução dos conflitos.
A sua validade jurídica perante a legislação brasileira encontra apoio no
artigo 425 do Código Civil brasileiro, que admite a celebração de contratos
atípicos, desde que observadas as normas gerais fixadas no Código. Isso quer
dizer que o que for pactuado entre as concessionárias fora do consórcio, mas ao
abrigo do JOA, será reconhecido como válido e cobrável perante a legislação
brasileira e os Tribunais do País, desde que esteja grafado em língua portuguesa
ou traduzido por tradutor juramentado.
Ouro aspecto relevante é a questão da Lei aplicável ao JOA no Brasil. À luz
do artigo 5º da Lei do Petróleo, as atividades de pesquisa e lavra de jazidas de
petróleo no Brasil serão exercidas por meio de empresas constituídas sob as Leis
brasileiras, com sede e administração no País. Isso quer dizer que a legislação
brasileira reservou exclusivamente para empresas brasileiras a atividade de exploração e produção de petróleo e seus derivados no Brasil, aí compreendidos o
seu território, o mar territorial e a zona econômica exclusiva.
Diante disso, o JOA pactuado por concessionárias brasileiras para disciplinar as suas relações no concernente aos blocos concedidos no Brasil deverá ser
regido pela Lei brasileira, uma vez que não haverá nenhum elemento de estraneidade a justificar a eleição de lei estrangeira para dirimir as dúvidas entre elas,
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mesmo sabendo-se que a Lei da Arbitragem12 admite que as partes escolham
livremente as regras de direito que serão aplicadas.
Essa assertiva baseia-se no fato de haverem sido ressalvadas no § 1º do artigo
2º da Lei da Arbitragem matérias concernentes aos bons costumes e à ordem
pública. Inserindo-se a Lei do Petróleo na categoria de lei de ordem pública,
conclui-se que está proibida a eleição de lei estrangeira em JOA no Brasil.

12

Lei nº 307, de 23 de setembro de 1996.
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No Brasil, seguindo uma orientação internacional da indústria do petróleo,
a legislação admite que mais de uma empresa seja concessionária de um mesmo
bloco, de forma a permitir que petroleiras, ainda que concorrentes, associem-se
para explorar determinado bloco como estratégia para diluir os riscos dos poços
secos e os altos custos da exploração de petróleo.
No capítulo anterior, informou-se que essas empresas assinam um acordo de
operações conjuntas, denominado JOA, que é o instrumento jurídico mediante
o qual elas pactuam os aspectos técnicos, legais e contábeis relativos à exploração de uma determinada concessão ou contrato de partilha de produção.
É também ínsita às práticas operacionais da referida indústria uma constante troca de posições entre as petroleiras que compram participações ou se
retiram de consórcios, dependendo de seu portfólio de blocos e dos resultados
de suas áreas em exploração e produção em diversos países.
No Direito Internacional do Petróleo a referida movimentação chama-se
Farmout Agreement (Farmout), sendo que os direitos e obrigações das partes
são regidos por um contrato com origem no Direito anglo-saxão, cujas cláusulas
disciplinam as relações privadas entre Farmor (cedente) e Farmee (cessionário)
no que concerne às regras para cessão e correlata aquisição ou venda dos direitos exploratórios de uma área concedida ou contratada.
O Farmout tem sua correspondência no Direito Brasileiro no Termo de Cessão. O primeiro nada mais é do que uma versão detalhada e ampliada do segundo, com cláusulas disciplinando, minuciosamente, o relacionamento das partes
no âmbito privado, antes e depois da assinatura da respectiva cessão, sendo
certo que muitas das disposições dele constantes não precisam ser submetidas
ao agente regulador1.
Para esses acordos, à semelhança dos JOAs, há também modelos disponíveis
elaborados pela Association of International Petroleum Negociators – AIPN
1

Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
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para facilitar e agilizar as negociações entre cedente e cessionário, constando
deles a aprovação da ANP como condição suspensiva do Farmout. As demais
condições suspensivas geralmente são: direito de preferência, aprovações governamentais, consentimentos de terceiros e pagamento do preço pactuado.
No artigo 29 da Lei do Petróleo2 encontra-se a base legal para a transferência dos contratos de concessão, desde que preservados o seu objeto e as condições contratuais ajustadas com a ANP e que o novo concessionário atenda aos
critérios adotados pela agência para aprovação da cessão de direitos, conforme
previsto no artigo 25 do mesmo diploma legal.
Remarque-se que os critérios são objetivos, tratando-se todos eles de requisitos técnicos, econômicos e jurídicos adrede estabelecidos pela agência reguladora para serem atendidos pelos cessionários.
Dizem-se objetivos porque os critérios para aferir cada um desses requisitos
estão disponibilizados no site da ANP. Uma vez que tenham sido atendidos,
entende-se não haver discricionariedade por parte do regulador quanto à autorização, que deve ser aprovada pela Diretoria da ANP.
Entre as cláusulas dos Contratos de Concessão celebrados entre a ANP
como concedente e os concessionários, individualmente ou em consórcio, há,
portanto, sempre uma autorizando a cessão de direitos e obrigações, mediante
prévia anuência da ANP. Da mesma forma, em relação aos contratos de partilha de produção observa-se:
“A cessão dos direitos e obrigações relativos ao contrato de partilha de
produção somente poderá ocorrer mediante prévia e expressa autorização do Ministério de Minas e Energia, ouvida a ANP, observadas as
seguintes condições: I – preservação do objeto contratual: II – atendimento, por parte do cessionário, dos requisitos técnicos, econômicos e
jurídicos estabelecidos pelo Ministério de Minas e Energia; e III – exercício de direito de preferência do demais consorciados, na proporção de
suas participações no consórcio. Parágrafo único – A Petrobras somente
poderá ceder a participação nos contratos de partilha de produção que
obtiver como vencedora da licitação, nos termos do art. 14.”3

2

Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997.

3

Artigo 31 da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010.
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Retornando ao Farmout, observa-se que algumas das cláusulas essenciais
nele encontradas são repetidas no termo de cessão de direitos, porque são
contratos regulando a mesma operação. O primeiro é de cunho exclusivamente privado e se propõe a discutir detalhadamente todo o negócio, com
cláusulas comerciais de preço e de garantias e cláusulas técnicas envolvendo
a operação em si. Quanto ao segundo, do qual a Agência participa como
interveniente anuente, limita-se ao atendimento pelas partes dos requisitos
acima referidos, não interessando à Agência, por exemplo, conhecer detalhes
econômico-financeiros da operação.
O Farmout, ao contrário do Termo de Cessão de Direitos, pode ser assinado
entre a cedente, necessariamente uma empresa brasileira, por força do artigo 5º
da Lei do Petróleo4, e uma cessionária, que pode, ainda nessa fase, ser uma empresa estrangeira, sendo certo que entre as condições suspensivas do Farmout
estará a de constituir uma empresa brasileira para assinar a cessão de direitos,
com a interveniência da ANP.
A Agência estimula e é muito receptiva à realização de reuniões prévias
entre ela e o concessionário antes de se submeter qualquer pedido de cessão,
para que sejam identificados problemas e sanadas as deficiências antes mesmo
do início do processo. Os órgãos indicados para tanto são a Superintendência de
Exploração – SEP e a Superintendência de Desenvolvimento e Produção – SDP,
a depender da fase da exploração da área objeto da cessão.
As participações nas concessões são efetivamente transferidas após a publicação da Resolução da Diretoria da ANP no Diário Oficial da União, autorizando a cessão e validando as minutas dos instrumentos dela decorrentes.
A Lei brasileira deve ser a Lei de regência tanto do Farmout quanto do
Termo de Cessão, mesmo quando aplicável a Lei de Arbitragem para reger os
conflitos, porque os elementos constitutivos de um e de outro — isto é, coisa,
preço, consentimento e forma — são comuns, notando-se apenas a diferença
no detalhamento de um e do outro; os termos comerciais da transação, como
o preço, não constam do termo de cessão em razão do não interesse do agente
regulador por assuntos que adentram a seara da autonomia da vontade.

4

As atividades econômicas de que trata o artigo anterior serão reguladas e fiscalizadas pela União
e poderão ser exercidas, mediante concessão ou autorização, por empresas constituídas pelas Leis
brasileiras com sede e administração no País.
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O objeto do contrato, ou seja, o interesse sobre o qual recai o ajuste e que
norteia a finalidade da obrigação, do mesmo modo, apresenta-se idêntico nos
dois instrumentos: tanto num quanto no outro o objeto é a cessão e a transferência dos direitos em concessões.
As demais cláusulas do Farmout são: (i) as cláusulas técnicas sobre a operação
conjunta, aprovando-se o JOA que será observado após a cessão; (ii) o estabelecimento de regras a serem observadas entre a data da assinatura do Farmout e a
data da aprovação da cessão pela Diretoria da ANP, que é o denominado interim
period; (iii) as condições precedentes para a validade do negócio; (iv) as cláusulas
de pagamento do preço e de como serão atendidas as chamadas de capital (cash
call) para a operação até a aprovação pela ANP (interin period); (v) o detalhamento das garantias de pagamento e de performance; (vi) as cláusulas de rescisão e de
força maior; (vii) de resolução de conflitos; e (viii) eleição de lei e foro.
Sob o aspecto jurídico, há uma questão relevante e que deve ser tratada no
Farmout no capítulo das garantias a serem prestadas pela cessionária à cedente
devido à solidariedade exigida pela ANP para concordar com a cessão.
De fato, o modelo padrão do Termo de Cessão aprovado pela ANP exige que
cedente e cessionário comprometam-se a cumprir, integral e estritamente, as
obrigações previstas nos termos e condições da Lei do Petróleo e do contrato de
concessão, respondendo solidariamente pelas obrigações ali previstas perante a
ANP e a União Federal, inclusive aquelas incorridas antes da data da cessão e
até o final contrato.
Como já se mencionou anteriormente, todo contrato de concessão aprovado pela ANP tem um dispositivo estabelecendo que a cessão, no todo ou em
parte, será sempre de uma participação indivisa nos direitos e obrigações do
concessionário, respeitada a responsabilidade solidária entre cedente e cessionário nos temos da Lei.
Como a solidariedade só se manifesta nas relações externas entre as partes
— vale dizer, ANP de um lado, cedente e cessionário do outro —, na relação
interna, isto é, no Farmout, as obrigações deverão ser repartidas entre os diversos
coobrigados, devendo ser inserida uma cláusula de garantia a ser oferecida pelo
cessionário ao cedente de que vai preservá-lo de toda e qualquer cobrança decorrente dessa responsabilidade solidária após a assinatura do Termo de Cessão.
A legislação brasileira não tratou especificamente da cessão de contrato ou
de posição contratual. Dispôs apenas sobre a cessão de crédito. Todavia, a doutrina e a jurisprudência brasileiras reconhecem:
116

Farmout Agreement

“(...) a possibilidade da transferência do conjunto de direitos e obrigações
de que é titular uma pessoa derivado de contrato bilateral já ultimado,
mas de execução não concluída. A cessão de contrato possibilita a circulação do contrato em sua integralidade, substituindo um dos contratantes primitivos, assumindo todos os seus direitos e deveres. Há, portanto,
uma transferência da posição ativa e passiva e uma das partes a terceiro,
que passará a fazer parte da relação jurídica.”5

Sendo a cessão de posição contratual um contrato, que se encaixa na sistemática do Código Civil brasileiro, a solidariedade pactuada entre cedente e cessionário para responder perante a União e a ANP se constitui numa obrigação
muito gravosa que remanesce sobre o cedente, que se retira daquela concessão.
Essa solidariedade pode, em tese, obrigar o cedente de um bloco na fase de
exploração a, anos depois, indenizar a União, por exemplo, por um derramamento de óleo que tenha causado dano ambiental ocorrido na fase de produção
por culpa exclusiva do cessionário e seus prepostos.
Outra cláusula muito usada na indústria do petróleo é aquela que reserva ao
cedente o direito de participar dos resultados da produção daquele bloco cedido, desde que o preço da cessão tenha sido fixado com base num limite máximo
de perspectiva de produção no bloco cedido.
Com efeito, nessas transações a parte cedente disponibiliza para a cessionária os dados e informações, a fim de que esta avalie o valor econômico do bloco
e fixe um preço. Então, caso o resultado real daquele bloco cedido supere o
valor ajustado, é comum as petroleiras cedentes garantirem para si, no Farmout,
um percentual futuro sobre a produção daquele bloco.

5

DINIZ, Maria Helena. In Curso de Direito Civil Brasileiro. Citada pela Ministra Nancy Andrighi no
julgamento do REsp nº 356383-SP (2001/0138975-8).
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16. Conceitos Jurídicos sobre Plataforma,
Sonda, FPSO e FSO (Shipping
Offshore) – Aspectos Tributários
José Carlos Ribeiro Filho
Breno Ladeira Kingma Orlando
Diversas leis tributárias dão tratamento tributário específico, muitas vezes
reduzindo tributos, a operações com embarcações.
A exploração de petróleo, que pode ser em terra (onshore) e no mar (offshore),
utiliza plataformas para exploração e desenvolvimento da produção. No mar, as
plataformas móveis, do ponto de vista jurídico, sempre foram equiparadas às
embarcações pelas convenções internacionais. Todavia, recentemente, a Receita Federal distinguiu os conceitos jurídicos de plataforma e de embarcação, com
diversas consequências legais.
Neste capítulo, estudamos os aspectos dessa divergência à luz da legislação vigente no Brasil, das convenções internacionais e das decisões da Justiça brasileira.
As plataformas móveis, cuja característica principal é o fato de não estarem
permanentemente ligadas ao leito marinho, são denominadas: plataformas autoelevatórias, plataformas semissubmersíveis, FPSOs, FSOs e barcaças-sondas.
A definição de cada uma delas segue abaixo1:
“PLATAFORMA AUTO-ELEVATÓRIA: plataforma construída sobre
um pontão estanque que flutua normalmente, dotada de pernas que podem ser arriadas verticalmente e apoiadas no fundo do mar. Uma vez
firmadas as pernas sobre o fundo, a plataforma se auto-eleva acima da
superfície das águas, a uma altura suficiente para ficar livre das marés e
das ondas, sendo essa a razão porque são denominadas auto-elevatórias;
Plataforma Semi–submersível: plataforma constituída por um conjunto
de dois cascos alagáveis, que suportam a plataforma por intermédio de
1

Definições de Luciene Strada em sua obra Natureza Jurídica das Plataformas Marítimas. Rio de Janeiro:
Cemart, 1986.
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colunas estabilizadoras de grande diâmetro. Em condição de reboque
ou auto-propulsão, ou seja em condição de trânsito, os cascos são deslastrados e flutuam normalmente, em condição de operação, os cascos
submergem completamente a uma profundidade tal que fiquem imunes
à ação dinâmica das ondas. A altura das colunas deve ser suficiente para
manter a plataforma livre das ondas mais altas, estando os cascos em
posição de imersão máxima;
FPSO (Floating Production, Storage and Offloading): é a unidade flutuante de processamento, armazenamento e transferência do óleo extraído; freqüentemente um navio incorporando a planta de produção,
os tanques de armazenagem do óleo e equipamentos para transferir o
produto para navios-tanques;
FSO (Floating, Storage and Offloading): é a unidade flutuante de armazenamento e transferência de óleo; freqüentemente um navio ou casco
com formato de barcaça, incorporando tanques para a armazenagem do
óleo e equipamentos para transferir o produto para navios-tanque. Estas
unidades não têm equipamentos de processamento de óleo extraído;
BARCAÇAS-SONDAS: como o nome antecipa, trata-se de barcaças
dotadas do equipamento necessário a sua função (freqüentemente de
perfuração), que operam simplesmente ancoradas no local de trabalho,
sendo quase sempre do tipo rebocado.”

As plataformas móveis, no plano internacional, são tratadas como embarcações, porque submetem-se ao esquema de registro da propriedade naval sob
certa bandeira, adquirindo, a partir daí, nome e nacionalidade.
Na indústria do petróleo, a prática tem sido sempre a de ceder o uso das
plataformas móveis mediante afretamento a casco nu ou por tempo, como se
faz com as embarcações, comprovando com tal proceder que o Direito Internacional, ao adotar o conceito de embarcação para as plataformas móveis, foi
ao encontro da prática dos agentes econômicos envolvidos, desde o início, na
pesquisa e exploração de petróleo no mar.
As plataformas móveis estão universalmente sujeitas à exigência de classificação por sociedades classificadoras2, de maneira a poderem operar nas águas
jurisdicionais dos Estados e contratar seguros. Ademais, estão obrigadas a portar os mesmos certificados básicos das embarcações em geral.
2
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Sobre Sociedade Classificadora vide NORMAN – 06/DPC.
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Ainda, universalmente, a apólice de seguro das plataformas móveis contra
os riscos da atividade é uma apólice de seguro do casco, merecendo destaque
o fato de a apólice padrão ser adotada pelo mercado de seguro inglês — sem
dúvida, o mais prestigiado internacionalmente, mormente em matéria de seguros marítimos —, a denominada London Standard Drilling Barge Form,
a qual considera a plataforma segurada, em suas disposições, textualmente,
como uma embarcação.
Finalmente, no campo dos direitos reais, também internacionalmente se
aplicou às plataformas móveis o regime jurídico das embarcações, que são tratadas de forma ficta para o efeito de registro como se fossem bens imóveis. A
aquisição e a transmissão da propriedade das plataformas se dão mediante a
devida anotação perante o órgão de registro do país a que elas pertencerem,
como se fossem embarcações. Sendo certo, ainda, que, como as embarcações,
as plataformas móveis podem ser hipotecadas (hipoteca naval).
As três principais convenções internacionais sobre o Direito Marítimo são:
International Convention for the Salvatage of Life at Sea – Solas (Londres,
1974); International Convention of Pollution from Ships – Marpol (Londres,
1973) e a Convention of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation – SUA (Roma, 1988), e todas são aplicadas às plataformas móveis.
No Brasil, o poder de polícia do tráfego aquaviário e atividades correlatas
é exercido pela Marinha do Brasil, por força da Lei Complementar nº 97, de
9 de junho de 1999 (art. 17), encontrando-se o disciplinamento da segurança do tráfego aquaviário em águas jurisdicionais brasileiras regulado na Lei nº
9.537/1997, denominada Lei sobre a Segurança do Tráfego Aquaviário – Lesta,
tendo o legislador outorgado à autoridade marítima a competência para elaborar normas para o disciplinamento pretendido.
O artigo 2º, inciso V, da Lesta define embarcação como sendo “qualquer
construção, inclusive as plataformas flutuantes e, quando rebocadas, as fixas,
sujeita a inscrição na autoridade marítima e suscetível de se locomover na água,
por meios próprios ou não, transportando pessoas ou cargas”.
A Lei nº 9.578/1997 alterou a Lei nº 2.180/1954, que regula o funcionamento
do Tribunal Marítimo, e acrescentou alguns itens ao artigo 10 da Lei anterior,
entre eles o seguinte:
“O Tribunal Marítimo exercerá a jurisdição sobre: (m) ilhas artificiais,
instalações, estruturas, bem como embarcações de qualquer nacionali123
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dade empregadas em operações relacionadas com a pesquisa cientifica
marinha, prospecção, exploração, produção, armazenamento e beneficiamento dos recursos naturais, nas águas interiores, no mar territorial,
na zona econômica exclusiva e na plataforma continental brasileiros,
respeitados os acordos bilaterais ou multilaterais firmados pelo País e as
normas do Direito Internacional.”

Esses dois dispositivos articulam-se, claramente, numa interpretação sistemática. O primeiro classificando as plataformas móveis como embarcações, e o
segundo referindo-se às plataformas móveis como embarcações empregadas em
operações relacionadas com a prospecção, a exploração, a produção, o armazenamento e o beneficiamento dos recursos naturais, embasando, de forma definitiva, o entendimento de que as plataformas móveis, para os efeitos jurídicos
no Brasil, devem ser consideradas como embarcações.
Some-se a isso a atribuição do Tribunal Marítimo, que abrange tanto a de
Corte Especial em matéria de acidentes e fatos da navegação quanto a de órgão
de registro de embarcações da bandeira brasileira, como torna certo a Lei nº
7.652/1988, que dispõe sobre o registro da Propriedade Marítima e onde são
registradas as plataformas brasileiras.
Em conclusão, se as plataformas móveis são registradas como embarcações,
são alienadas como embarcações, são hipotecadas como embarcações, então,
não se poderia por em dúvida esse entendimento.
Nessa trilha, todas as Leis tributárias que dão tratamento específico a embarcações deveriam ser aplicadas às plataformas de petróleo.
As principais leis aplicáveis seriam as seguintes: (i) a Lei nº 9.481/1997, que
concede alíquota zero de Imposto de Renda IIR) aos valores remetidos ao exterior às proprietárias de embarcações em razão de afretamento, desde que a
proprietária não esteja sediada em paraíso fiscal; e (ii) a Lei nº 8.032/1990, que
isenta de Imposto de Importação – II e de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) as peças para reparo de embarcações.
Todavia, a Receita Federal do Brasil, em autuações em face da Petrobras,
não admitiu a aplicação da alíquota zero de Imposto de Renda aos valores do
afretamento de plataformas estabelecida na Lei nº 9.481/1997, sob o argumento
de que tais bens não seriam embarcações.
No âmbito administrativo, a Receita Federal conseguiu manter, em julgamento apertado, as cobranças do IR após julgamento definitivo no atual Con124
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selho Administrativo de Recursos Fiscais – Carf, do Ministério da Fazenda. No
âmbito judicial, por seu turno, nas instâncias inferiores as decisões não rechaçaram de forma definitiva o posicionamento da Fazenda Nacional.
Felizmente, antes que os processos relacionados à redução do Imposto de
Renda chegassem aos Tribunais Superiores, o Superior Tribunal de Justiça, ao
examinar a isenção de II e IPI a bens aplicados no reparo de embarcações estabelecida na Lei nº 8.032/1990, definiu que as plataformas são, sim, embarcações, nos seguintes termos:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. APLICABILIDADE DA ISENÇÃO GENÉRICA DE II E DE IPI PREVISTA NOS ARTS. 2°, II, J, E 3°, I, DA
LEI 8.032/1990.
As isenções de imposto de importação e de imposto sobre produtos industrializados previstas no art. 2º, II, ‘j’, e no art. 3º, I, da Lei 8.032/1990 (restabelecidas pelo art. 1º, IV, da Lei 8.402/1992) aplicam-se às importações
de peças e componentes de reposição, reparo e manutenção necessárias ao
funcionamento de plataformas petrolíferas, sendo indiferente a revogação
que o art. 13 da Lei 8.032/1990 trouxe em relação ao Decreto-lei 1.953/1982.
De fato, o Decreto-lei 1.953/1982 trata de isenções especificamente relacionadas a bens destinados a prospecção e produção de petróleo. Por sua vez, os
arts. 2°, II, ‘j’, e 3°, I, da Lei 8.032/1990 cuidam de isenção genericamente relacionada a embarcações, nas quais se incluem as plataformas petrolíferas. Nesse
contexto, deve-se asseverar que a revogação da legislação especial não impede a concessão da isenção genérica. REsp 1.341.077-RJ, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, julgado em 9/4/2013.” (Informativo 519)

Apesar de parte da Receita Federal e do Carf ainda não ter se curvado de
forma unânime a tal posicionamento, acredita-se que, em um curto prazo, o
entendimento dos Tribunais Superiores fará com que os demais órgãos administrativos aceitem, de forma pacificada, que plataformas petrolíferas são embarcações para todos os fins tributários.
A confirmar o exposto, a Solução de Cosit 225/2014 da própria Receita Federal declarou aos navios-sonda a natureza jurídica de embarcação para fins
tributários. Posteriormente, a Solução de Consulta Cosit 12/2015 também confirmou o caráter de embarcação das plataformas semissubmersíveis.
Por fim, a Lei nº 13.043/2014, de forma expressa e sem margem para dúvidas,
alterou a redação original da Lei nº 9.841/1987 e confirmou a natureza de em125
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barcação das plataformas de petróleo. Com isso, ficou garantida a alíquota zero
de IR aos valores remetidos pelo afretamento. A Lei apenas deu novo regramento e determinou que, em caso de contrato global de afretamento mais prestação
de serviços com empresas do mesmo conglomerado, a alíquota zero somente se
aplica até determinado percentual, variável conforme o tipo de embarcação3.
Por todo o exposto, qualquer lei tributária municipal, estadual ou federal que traga regime tributário específico a embarcações deverá também ser
aplicada ao gênero “plataformas de petróleo” e suas diversas espécies, sem
qualquer restrição.

3
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“Artigo 1º. A alíquota do imposto de renda na fonte incidente sobre os rendimentos auferidos no País,
por residentes ou domiciliados no exterior, fica reduzida para zero, nas seguintes hipóteses: (Redação
dada pela Lei nº 9.532, de 10/12/1997)
I - receitas de fretes, afretamentos, aluguéis ou arrendamentos de embarcações marítimas ou fluviais
ou de aeronaves estrangeiras ou motores de aeronaves estrangeiros, feitos por empresas, desde que
tenham sido aprovados pelas autoridades competentes, bem como os pagamentos de aluguel de
contêineres, sobrestadia e outros relativos ao uso de serviços de instalações portuárias;” (Redação
dada pela Lei nº 13.043, de 2014)
(...)
§ 2º No caso do inciso I do caput deste artigo, quando ocorrer execução simultânea do contrato de
afretamento ou aluguel de embarcações marítimas e do contrato de prestação de serviço, relacionados
à prospecção e exploração de petróleo ou gás natural, celebrados com pessoas jurídicas vinculadas
entre si, do valor total dos contratos a parcela relativa ao afretamento ou aluguel não poderá ser
superior a: (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)
I - 85% (oitenta e cinco por cento), no caso de embarcações com sistemas flutuantes de produção
e/ou armazenamento e descarga (Floating Production Systems – FPS); (Incluído pela Lei nº
13.043, de 2014)
II - 80% (oitenta por cento), no caso de embarcações com sistema do tipo sonda para perfuração,
completação, manutenção de poços (navios-sonda); e (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)
III - 65% (sessenta e cinco por cento), nos demais tipos de embarcações. (Incluído pela Lei nº
13.043, de 2014)
(...)
§ 6o A parcela do contrato de afretamento que exceder os limites estabelecidos no § 2o sujeita-se à
incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento) ou de 25% (vinte e
cinco por cento), quando a remessa for destinada a país ou dependência com tributação favorecida,
ou quando o arrendante ou locador for beneficiário de regime fiscal privilegiado, nos termos dos arts.
24 e 24-A da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.” (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)

17. Pessoal Embarcado em Plataformas
– Aspectos Trabalhistas
Rodrigo Leite Moreira
As relações de trabalho no Brasil seguem princípios específicos e estão regidas principalmente pelas regras previstas na Constituição Federal – CF, na
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e também nas Leis trabalhistas específicas relacionadas com várias categorias de trabalho.
Além disso, acordos coletivos de trabalho (acordos coletivos), oriundos de
negociações entre uma empresa e o sindicato representante da categoria de seus
empregados, e convenções coletivas de trabalho (convenções), fruto de negociações entre os sindicatos representantes das empresas de um setor específico e os
sindicatos representantes da respectiva categoria (acordos coletivos em conjunto com as convenções, denominados genericamente de normas coletivas) podem
estabelecer regras aplicáveis às relações de emprego.
O Brasil tem também tribunais especialmente designados para julgar processos
de natureza trabalhista (Justiça do Trabalho), assim como órgãos governamentais
cujo objetivo é a fiscalização do eficaz cumprimento da legislação trabalhista.
Isso significa que a liberdade de negociar um contrato de trabalho no Brasil é limitada pelos princípios e regras estabelecidos pela legislação trabalhista.
E, nesse sentido, as condições previstas no contrato de trabalho (seja esse
contrato escrito ou oral) não podem ser modificadas ou alteradas sem o consentimento do empregado.
E ainda que exista o consentimento do empregado, eventuais alterações no
contrato de trabalho não podem acarretar danos ou perdas para o trabalhador,
sob pena de serem consideradas nulas.
Dito isso, este capítulo tem como objetivo a análise da Lei nº 5.811, de 11
de agosto de 1972, lei específica que dispõe exclusivamente sobre o regime de
trabalho dos empregados nas atividades de exploração, perfuração, produção e
refinação de petróleo, industrialização do xisto, indústria petroquímica e transporte de petróleo e seus derivados por meio de dutos.
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A Lei nº 5.811/1972 abrange todos os trabalhadores que prestam serviços
direta ou indiretamente relacionados às atividades de exploração, perfuração e
refinação de petróleo que estejam embarcados em plataformas, navios-sonda,
navios-tanque e similares (shipping offshore).
Por outro lado, tal lei comporta exceção, neste caso os chamados trabalhadores marítimos, os quais não estão abrangidos pelo regime de trabalho imposto
pela Lei nº 5.811/1972, ainda que prestem serviços em plataformas e navios.
A Lei nº 5.811/1972 apresenta diversas disposições acerca do trabalho
nas embarcações. No entanto, como já mencionado, o Direito do Trabalho
brasileiro permite que empregados e empregadores negociem condições específicas com relação à dinâmica de trabalho por meio de normas coletivas
e desde que tais condições não violem qualquer regra constitucional e/ou da
legislação trabalhista.
Por exemplo, empregadores e empregados estão autorizados a negociar regras
específicas sobre o prazo para permanecer a bordo, respeitando, contudo, o limite máximo de 15 dias consecutivos previsto no artigo 8º da Lei nº 5.811/1972.
Em um passado recente, algumas empresas firmaram acordos coletivos nos
quais os empregados poderiam permanecer a bordo por um período de 28
dias, com igual período de folga, ou mesmo 21 dias de trabalho por 21 dias de
folga, entre outros.
No entanto, as autoridades públicas brasileiras contestaram tais acordos
coletivos sob o argumento de que eles violariam direitos dos trabalhadores.
Como resultado, os sindicatos representantes dos empregados offshore deixaram de firmar tais acordos, adotando, nos novos acordos coletivos, o período
máximo a bordo de 14 dias, com igual período de folga, dentro, portanto, do
limite previsto na Lei.
Na mesma linha de raciocínio estão os demais direitos previstos na Lei nº
5.811/1972, os quais podem ser motivo de negociação coletiva, desde que não
diminuídos ou violados.
Como regra geral, a legislação trabalhista prevê uma série de obrigações
pecuniárias devidas pelo empregador, além do salário mensal. São elas:
• Férias remuneradas de 30 dias, acrescido de 1/3, após 12 (doze) meses de
trabalho (período de elegibilidade)1.
1
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• Um salário por ano a título de bônus de final de ano, denominado
13º salário.
• Salário-família, se o trabalhador tiver filhos.
• Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS mensal equivalente
a 8% do salário mensal a ser depositado em uma conta vinculada a um
banco estatal (i.e., Caixa Econômica Federal).
• Subsídio de transporte, não incorporado ao salário.
• Pagamento adicional por trabalho realizado em condições insalubres –
adicional de insalubridade, equivalente a 10%, 20% ou 40% do salário
mínimo, a depender do grau de exposição.
• Pagamento de adicional por trabalho realizado em condições perigosas – adicional de periculosidade equivalente a 30% do salário-base do empregado.
• Pagamento adicional por trabalho realizado no período noturno (das 22
horas às 5 horas), equivalente a 20% do salário-base do empregado.
Além disso, existem obrigações pecuniárias quando da rescisão do contrato
de trabalho, em geral em razão de demissão sem justa causa, conforme a seguir:
• Saldo de salário equivalente ao número de dias trabalhados no mês
da dispensa.
• Aviso prévio de 30 dias, que pode ser convertido em indenização equivalente, caso o empregador não tenha a intenção de manter o empregado
trabalhando nesse período2.
• Provisão de férias (se houver), mais o adicional já mencionado acima.
• Férias proporcionais (de acordo com os meses trabalhados durante o período de elegibilidade), mais 1/3 de adicional de férias.

2

No caso de aviso prévio indenizado, o período varia entre 30 dias no mínimo e 90 dias no máximo, a
depender do tempo de serviço prestado para a mesma empresa.
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• 13º salário (bônus de fim de ano) proporcional aos meses trabalhados
durante o ano da demissão.
• Depósitos do FGTS (8% da remuneração total de indenizações mais 8%
do salário do último mês de trabalho antes da demissão).
• Multa de FGTS correspondente a 50% do valor total depositado na conta vinculada do empregado durante a vigência do contrato de trabalho.
No mais, além das obrigações pecuniárias devidas pelo empregador ao empregado, existem, ainda, obrigações com base na remuneração do empregado,
devidas à União:
• 8% de contribuição ao FGTS.
• 20% de contribuição para a Seguridade Social - Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS.
• 2,5% até 5,8%, dependendo da atividade da empresa, devidas a outras
instituições (terceiros).
• 1%, 2% ou 3%, dependendo do nível de risco de acidente aplicável à
linha de negócios da empresa como um seguro compulsório para fins de
acidentes de trabalho — Risco Ambiental do Trabalho – RAT.
Finalmente, os empregadores são responsáveis pela retenção, diretamente na
folha de salário, dos impostos devidos pelos empregados: (i) 8% a 11% do salário
mensal de contribuição, definido pelo governo, como contribuição para a Seguridade Social; (ii) de 7,5% até 27,5% do salário mensal a título de Imposto de
Renda do empregado; e (iii) 1/30 do salário mensal do empregado (retido todo
mês de março) a título de contribuição anual do empregado para o sindicato
representante de sua categoria profissional.
A Lei nº 5.811/1972, como já anotado anteriormente, por ser uma lei específica que trata de um regime de trabalho especial, além de todas as obrigações
acima mencionadas, prevê, ainda, o pagamento de outras verbas.
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O artigo 2º3 da referida lei dispõe que, sempre que for imprescindível a continuidade operacional dos serviços, o empregado será mantido em seu posto de
trabalho em regime de revezamento de 8 ou 12 horas, a depender da atividade.
Para as atividades desenvolvidas em embarcações offshore (e.g., plataformas,
sondas, FPSOs, FSOs), é permitido o regime de revezamento de 12 horas.
A Lei assegura aos empregados que trabalham em regime de turno de revezamento de 12 horas, conforme acima mencionado, diversas vantagens, entre
elas (i) pagamento de adicional de trabalho noturno na forma do artigo 73 da
CLT (ATN); (ii) pagamento em dobro da hora de repouso e alimentação suprimida (HRA); (iii) alimentação gratuita no local de trabalho; (iv) transporte
gratuito para o local de trabalho; (v) alojamento coletivo gratuito; e (vi) repouso de 24 horas consecutivas para cada turno trabalhado (o conhecido regime 1
X 1), com no máximo 15 dias consecutivos a bordo.
O regime de revezamento de 8 horas não será objeto do presente estudo.
Todavia, cumpre ressaltar que, nesses casos, a Lei nº 5.811/1972 prevê, além das
vantagens acima elencadas, que os trabalhadores sujeitos a esse regime têm direito a um repouso de 24 horas consecutivas para cada três turnos trabalhados.
A Lei nº 5.811/1972 autoriza, ainda, o regime de sobreaviso quando for imprescindível continuidade operacional do serviço durante as 24 horas do dia,
para empregados com responsabilidade de supervisão das operações ou engajados em trabalhos de geologia de poço, ou, ainda, em trabalho de apoio operacional às atividades de exploração, perfuração, produção e transferência de
petróleo, no mar ou em áreas distantes ou de difícil acesso.
Caso o empregado venha a permanecer no regime de sobreaviso, este não
poderá exceder 12 horas de trabalho efetivo, assim como lhe serão assegurados,
além das vantagens acima mencionadas, (i) um repouso de 24 horas consecutivas para cada período de 24 horas em que permanecer em sobreaviso; e (ii)
3

“Art. 2º Sempre que for imprescindível à continuidade operacional, o empregado será mantido em seu
posto de trabalho em regime de revezamento.
§ 1º O regime de revezamento em turno de 8 (oito) horas será adotado nas atividades previstas no art.
1º, ficando a utilização do turno de 12 (doze) horas restrita às seguintes situações especiais:
a) atividades de exploração, perfuração, produção e transferência de petróleo do mar;
b) atividades de exploração, perfuração e produção de petróleo em áreas terrestres distantes ou de
difícil acesso.”
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uma remuneração adicional correspondente a, no mínimo, 20% do respectivo
salário-base, cujo objetivo é compensar eventual trabalho noturno ou variação
de horário para repouso e alimentação.
Portanto, o regime de trabalho dos empregados da indústria do petróleo
está inserido na Lei nº 5.811/1972, sendo atividade especial, de características peculiares, em razão dos locais onde estas se desenvolvem, mormente
em águas distantes, onde se localizam as plataformas, sondas, FPSOs, FSOs
(Shipping Offshore).
Cumpre ressaltar que aos estrangeiros, principalmente aqueles que não têm
contrato de trabalho regido pelas Leis brasileiras, a despeito dos diferentes tipos
de visto existentes no Brasil, não se aplicam as regras brasileiras, sejam as regras
ordinárias, sejam as regras previstas na Lei nº 5.811/1972.
Dessa forma, ao menos em tese, os estrangeiros poderiam trabalhar em uma
jornada de 28 x 28, isto é, 28 dias de trabalho por 28 dias de folga, ainda que
em águas brasileiras e desde que esteja em conformidade com as disposições
contidas nos seus respectivos contratos de expatriados.
A esse respeito, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) tinha posição
pacificada, consubstanciada pela Súmula 207, no sentido de que, se a atividade do trabalhador é desenvolvida em território brasileiro ou em águas
jurisdicionais brasileiras, a Lei aplicável deveria ser a Lei local (lex loci executiones), não se aplicando, assim, a Lei da bandeira da embarcação ou do
contrato do expatriado.
Todavia, o TST cancelou a referida súmula, uma vez que há entendimentos
divergentes nos Tribunais com relação à aplicação da Lei brasileira aos trabalhadores estrangeiros.
Isso porque a Lei brasileira permite, em certas situações, que o trabalhador estrangeiro exerça atividades no Brasil sem um contrato regido sob as
Leis brasileiras.
No entanto, o cancelamento da referida súmula não é garantia de que os trabalhadores estrangeiros podem exercer atividades no Brasil sem estarem sujeitos
à legislação brasileira, já que a tendência atual do TST é considerar a legislação
mais benéfica ao empregado.
Portanto, ainda que seja possível ao trabalhador estrangeiro prestar serviços
no Brasil com contratos de trabalho regidos sob leis estrangeiras e, por consequência, sem que a Lei nº 5.811/1972 lhes seja aplicada, a Justiça do Trabalho
brasileira vai analisar a realidade da prestação dos serviços, o tipo do visto ob132
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tido, entre outras questões, a fim de determinar qual seria a legislação aplicável
ao caso concreto.
Por fim, devemos lembrar que a Lei nº 5.811/1972 não se aplica aos trabalhadores marítimos, mesmo aqueles que prestam serviços embarcados em plataformas, sondas, FPSOs, FSOs, etc.
Entende-se por marítimos aqueles trabalhadores que exercem atividades a
bordo de embarcação, prestando serviços na operação da embarcação, sujeitos
a legislação especial. Desse modo, no Brasil os marítimos são considerados trabalhadores pertencentes a uma categoria especial, de acordo com a Lei nº 9.537,
de 11 de dezembro de 1997.
Isso significa dizer, por exemplo, que a jornada de trabalho do marítimo não
está limitada a 15 dias consecutivos a bordo, conforme dispõe a Lei que trata
do trabalho offshore. Ao marítimo, nesse caso, em tese, pode ser aplicada uma
jornada a bordo superior a 15 dias consecutivos, estando atualmente sujeitos
aos limites impostos pelas normas coletivas a eles aplicáveis.
No caso dos empregados marítimos, as normas coletivas negociadas entre
uma (ou mais) empresa(s) específica(s) e o(s) sindicato(s) que representa(m) os
seus empregados podem prever, por exemplo, uma jornada máxima de 35 dias a
bordo e 35 dias de folga, como é o caso de algumas normas coletivas.
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18. Contratos Petrobras de Afretamento
e de Serviços de Unidades de
Exploração e Produção Offshore
Joyce Jacobsen
Adriana Lontra
Em 1995, a Emenda Constitucional nº 9 flexibilizou o monopólio estatal1 da
exploração e produção de petróleo e gás natural, permitindo que as atividades
do setor pudessem ser concedidas a outras empresas, além da Petrobras.
A abertura do setor avançou com a regulamentação da Lei nº 9.478, de 6
de agosto de 1997 (Lei do Petróleo), de acordo com a qual outras empresas
passaram a ter o direito de exercer as atividades de exploração e produção, independentemente da origem de seu capital. Tal direito passou a ser concedido por
meio de licitações públicas (as chamadas rodadas), que passaram a ser realizadas
e coordenadas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, modelo conhecido como regime de concessão.
Com o anúncio da descoberta de petróleo na camada do subsolo denominada de pré-sal feito pela Petrobras em 2007, mudanças foram implementada no
marco legal de exploração e produção de petróleo e gás no Brasil, destacando-se, dentre elas, a criação do regime da partilha de produção2.
A despeito das citadas alterações legislativas, a Petrobras continua figurando atualmente como a principal exploradora da atividade petroleira no
Brasil e, portanto, principal afretadora de unidades de exploração e produção
de petróleo e gás natural.
Tendo em vista essa grande preponderância da Petrobras como contratante,
passamos a expor a seguir os principais aspectos dos contratos celebrados entre

1

O monopólio permitia que a exploração, o desenvolvimento, a produção, o transporte, o refino,
a importação e a exportação de petróleo e gás natural fossem realizados somente pela União, por
intermédio da Petrobras (Cf. artigo 177 da Constituição Federal).

2

Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010
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essa empresa e os fretadores e prestadores de serviços de operação de unidades
de exploração e produção de petróleo e gás natural.
Primeiramente, cumpre destacar que, independentemente do regime utilizado, seja ele concessão ou partilha, o responsável pela explotação das
jazidas pode fazê-lo com a utilização de unidades de exploração e produção
próprias ou de terceiros.
Apesar de possuir um determinado número de unidades de exploração e
produção próprias, na grande maioria das vezes a Petrobras contrata plataformas de exploração e produção de terceiros.
Sem deixar de mencionar os diversos tipos de embarcação que atuam durante todas as fases de exploração e produção, como as embarcações de apoio marítimo (AHTS, PLSV, OR, etc.), os navios aliviadores e muitos outros necessários
à atividade, neste capítulo estudaremos os contratos tipicamente utilizados pela
Petrobras nas contratações de sondas de perfuração e plataformas flutuantes de
produção, armazenamento e transferência de petróleo (conhecidas no mercado
simplesmente pela forma abreviada de FPSOs)3.

18.1. Legislação aplicável aos contratos Petrobras
Conforme mais detalhadamente exposto no Capítulo 214 desta Cartilha,
muito embora a Petrobras seja uma sociedade de economia mista, integrante da Administração Pública indireta brasileira, de acordo com o primeiro
parágrafo, inciso II, do artigo 173 da Constituição Federal Brasileira (Constituição), ela está sujeita ao regime de direito privado no que tange às suas
relações comerciais.
No entanto, por ser parte da Administração Pública indireta, a Petrobras
está obrigada a adotar, em suas contratações, o procedimento licitatório, bem
como a observar os princípios gerais aplicáveis aos membros da Administração
Pública, tais como os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (cf. caput do artigo 37 da Constituição).
Como já acima referido, com o advento da Emenda Constitucional nº 9/1995
e a subsequente edição da Lei do Petróleo, de acordo com a qual a Petrobras foi
3

A abreviação FPSO vem do inglês Floating Production Storage and Offloading, que pode ser traduzido
por unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência.

4

Atividade de Contratação na Petrobras – Legislação Aplicável e Aspectos Controvertidos.
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inserida em um ambiente de livre concorrência com outras empresas petrolíferas,
tornou-se necessária a adoção de regras especiais de contratação para permitir
que a Petrobras contratasse bens e serviços de maneira mais célere e eficiente.
Nesse sentido, a Lei do Petróleo estabeleceu que os contratos celebrados pela
Petrobras deveriam ser precedidos deum procedimento licitatório simplificado,
em substituição à Lei de Licitações Públicas (Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993) anteriormente aplicável.
Sendo assim, o Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobras foi editado pelo Decreto nº 2.745/1998 (Decreto) e, em seguida, complementado pelas
regras contidas no chamado Manual de Procedimentos Contratuais da Petrobras, hoje denominado Manual da Petrobras para Contratação – MPC, cujos
dispositivos têm o mesmo grau de hierarquia que o Decreto, em decorrência do
item 10.1 deste último (Decreto).
Vale notar, no entanto, que no dia 1º de julho de 2016 foi publicada a Lei
Federal nº 13.303 (Lei das Estatais), a qual, entre outras coisas, criou o estatuto
jurídico das sociedades de economia mista, revogando expressamente o artigo
67 da Lei do Petróleo e, por consequência, o Decreto.
O artigo 91 da Lei das Estatais estabelece, contudo, que a Petrobras tem dois
anos, contados a partir de 1º de julho de 2016, para se adequar às novas regras.
Dessa forma, e de acordo com a literalidade do § 3º do artigo 91 da Lei das
Estatais, o Procedimento Licitatório Simplificado previsto pelo Decreto e, por
extensão, o Manual da Petrobras para Contratação, aprovado com base no primeiro, permanecem aplicáveis durante os referidos dois anos.

18.2. Regras gerais aplicáveis às contratações da Petrobras
Conforme explicitado no Capítulo 21 anteriormente aludido, as contratações da Petrobras poderão ser realizadas nas modalidades de concorrência, tomada de preços, convite, concurso ou leilão.
Dessa forma, quando concordam em participar do procedimento de contratação da Petrobras, as proponentes concordam também, caso se sagrem vencedoras, em utilizar, na execução do contrato, as minutas padrão desenvolvidas
pela Petrobras, sem que tenham muito espaço para negociação de seus termos.
Não obstante a adesão aos termos da minuta padrão, durante o procedimento de licitação é disponibilizada para o proponente a possibilidade de solicitar à
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Petrobras esclarecimentos quanto aos documentos que compõem a chamada à
licitação, inclusive a minuta contratual.
Como consequência, o proponente tem nos chamados “pedidos de esclarecimentos” uma importante ferramenta para obter expressa manifestação
da Petrobras a respeito de determinados aspectos do contrato e seus anexos5, sendo certo que esses esclarecimentos vincularão as partes durante a
vigência do contrato.

18.3. Estrutura dos contratos e principais
cláusulas contratuais
Com a brevidade necessária para cumprir ao que esta cartilha se propõe,
passamos a descrever a estrutura usualmente utilizada nesses contratos, bem
como a expor algumas peculiaridades de cláusulas comumente presentes nas
minutas padrão dos contratos Petrobras que despertam interesse, e, por vezes,
preocupação das licitantes, quais sejam as cláusulas de responsabilidade das
partes, de multas e de rescisão do contrato.
Em primeiro lugar, cumpre destacar que a estrutura contratual usualmente
utilizada pela Petrobras para contratar as referidas unidades, seja por meio de
licitação, em regra, ou por negociação direta, excepcionalmente, envolve a celebração de dois contratos distintos: (i) um de afretamento, com a empresa proprietária do bem domiciliada no exterior; e (ii) outro de prestação de serviços
para operação do bem afretado, firmado com empresa brasileira (operador da
unidade), normalmente, mas não necessariamente, integrante do mesmo grupo
econômico da sociedade estrangeira proprietária do bem.
Os pagamentos efetuados pela Petrobras no âmbito do contrato de afretamento são geralmente feitos em moeda estrangeira, ao passo que os pagamentos
feitos no âmbito do contrato de serviços para o operador da unidade são realizados em moeda local.
Muito embora os contratos sejam separados, a proprietária e o operador
da unidade assinam os dois contratos (de afretamento e de prestação de
serviços), respondendo solidariamente perante a Petrobras pelas obrigações
5
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Convém elucidar que, embora não seja o escopo da presente exposição, os esclarecimentos na fase
licitatória também cumprem clarificar aspectos técnicos e comerciais da licitação.
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pecuniárias deles decorrentes, independentemente de causa, origem ou natureza jurídica de tal obrigação.
Conforme abordado no Capítulo 276 desta Cartilha, essa forma de contratação bipartida, usualmente chamada de split contratual, é utilizada com o objetivo de otimizar os projetos do ponto de vista fiscal.

18.4. Cláusula de responsabilidade das partes
No tocante à chamada Cláusula de responsabilidade das partes, usualmente
presente nos contratos de afretamento e de serviços da Petrobras, não seguem
elas o padrão internacional de knock-for-knock7, e sim estabelecem sistema de
alocação de responsabilidade com base em culpa. Pode-se dizer, portanto, que
a Cláusula de responsabilidade reflete, como não poderia deixar de ser, as regras do Código Civil brasileiro, de acordo com o qual aquele que causar dano
a outrem fica obrigado a reparar a parte prejudicada de forma proporcional
ao dano sofrido8.
Com relação aos danos causados por uma parte à outra, a Cláusula usualmente estipula que cada uma das partes será responsável pelos danos diretos que
causar à outra até um determinado valor, que pode ser fixo ou um percentual do
valor total do contrato. Nos contratos mais antigos, a limitação geralmente se
aplica de maneira absoluta, ou seja, ela abrange todo e qualquer dano decorrente da execução do contrato, porém, nos contratos mais recentes, essa limitação
passou a ser aplicada “por evento e seus desdobramentos”. Vale ressaltar que,
além de adotar um limite para a responsabilidade contratual das partes, via de

6

Regime Aduaneiro Especial de Exportação e de Importação de Bens Destinados às Atividades de
Pesquisa e de Lavra das Jazidas de Petróleo e Gás Natural – Repetro.

7

Classicamente, no sistema de knock-for-knock cada parte é responsável pelos danos causados a seus
bens e danos sofridos pelo seu pessoal, independentemente da parte que tiver dado causa a tal dano.
Quanto aos danos causados a terceiros, cada parte responde na medida em que a lesão, perda ou dano
tiver sido causado por essa parte, ou seja, a alocação é feita com base em culpa. Leia mais a respeito
no Capitulo 22 desta Cartilha.

8

Vide caput do artigo 927 do Código Civil. De acordo com o parágrafo único do mesmo artigo, haverá
obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando
a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os
direitos de outrem.
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regra, a Cláusula de responsabilidade também exclui expressamente responsabilidade por lucros cessantes e danos indiretos causados à outra parte.
A responsabilidade de cada uma das partes perante terceiros é geralmente
tratada em separado e, a depender da minuta utilizada pela Petrobras, pode
seguir um dos três modelos: (i) cada uma das partes é responsável pelos danos
que causar a terceiros, sem limitação de valor; (ii) a contratada é responsável
pelos danos causados a terceiros, independentemente da parte que der causa,
até determinado valor e, após, a responsabilidade pelo dano é absorvida pela
Petrobras; ou (iii) a contratada é responsável por indenizar os danos por ela
causados a terceiros até determinado valor e, após, a responsabilidade pelo dano
é absorvida pela Petrobras, sendo que esta é integralmente responsável pelos
danos que ela própria causar a terceiros.
Em alguns contratos, observa-se também a definição de valores específicos
de limitação de responsabilidade para determinados eventos, como em caso de
danos ambientais, sendo certo que, como regra, a contratada não se responsabiliza por danos causados a reservatórios e poluição advinda de poços.
De forma a garantira eficácia da alocação de responsabilidade pelos danos
causados a terceiros e ao meio ambiente, os contratos da Petrobras usualmente
asseguram expressamente às partes o direito de regresso, na forma da Lei, inclusive a denunciação da lide, naquilo que exceder os limites previstos contratualmente. O direito de regresso fica limitado ao que o terceiro vier a efetivamente
receber judicial ou extrajudicialmente, acrescido de todos os acessórios, como
honorários advocatícios, despesas judiciais, entre outros.
As minutas padrão da Petrobras comumente estabelecem, ainda, hipóteses
nas quais a limitação de responsabilidade das partes não será aplicável, quais
sejam: dolo e descumprimento da legislação fiscal, trabalhista e previdenciária.
Alguns contratos trazem, adicionalmente, as hipóteses de fraude e descumprimento de legislação ambiental. Em tais casos, cada uma das partes responde
integralmente pelo dano causado.
Houve por um tempo, na indústria, receio quanto à eficácia da limitação de
responsabilidade por dano ambiental, uma vez que os contratos passaram a dispor que a limitação não se aplicaria em caso de descumprimento de legislação
ambiental. Isso porque a indústria entendia que o próprio dano ambiental, por
si só, já constituiria um descumprimento da legislação ambiental. Essa questão
atualmente perdeu força, por haver um consenso no sentido de que a limitação
apenas deixará de ser aplicada nos casos em que o dano ambiental decorra
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de um descumprimento da obrigação ambiental. Ademais, a própria Petrobras
ajustou a redação dos contratos mais recentes, passando a prever uma limitação
maior para os casos de dano ambiental decorrente de descumprimento da legislação ambiental, e não mais dispondo que o descumprimento de tal obrigação
ensejaria a perda da limitação.
O silêncio do sistema jurídico brasileiro a respeito das cláusulas limitativas
de responsabilidade já gerou debates intensos sobre a sua admissibilidade no Direito pátrio. Não obstante, atualmente, a maior parte da doutrina socorre-se do
princípio da autonomia da vontade para afirmar a validade das referidas cláusulas, desde que insculpidas em contratos firmados entre partes paritárias e desde
que seu teor não viole as regras de ordem pública nem as normas cogentes9.

18.5. Penalidades contratuais
A cláusula de multas prevê diversas hipóteses em que a Petrobras terá o
direito de aplicar penalidades pecuniárias à contratada, as quais se dividem
em multas moratórias e compensatórias10. Caso haja algum evento que possa
ensejar tanto a aplicação de multa moratória quanto a aplicação de multa compensatória, os contratos Petrobras geralmente preveem que dos valores pagos
a título de multa compensatória devem ser deduzidos os montantes devidos a
título de multa moratória.
Em muitos casos, as minutas padrão da Petrobras dispõem, ainda, que, além
das penalidades previstas na cláusula de multa, a contratada estará sujeita à redução da taxa diária, na forma de um dos anexos do contrato, em caso de, por
exemplo, atraso na entrega da unidade.
Embora a Petrobras tenda a negar a natureza de multa moratória da redução
da taxa diária por atraso na entrega, resta claro que essa é, de fato, a natureza
dessa penalidade. Portanto, estamos diante de um verdadeiro bis in idem nesses
9

Leia mais sobre esse tema no Capítulo 22 desta Cartilha.

10

O ordenamento jurídico brasileiro reconhece dois tipos de multas: compensatória e moratória. A
multa compensatória serve como (i) predeterminação dos danos sofridos por alguma das partes
em decorrência de um descumprimento e (ii) reforço da obrigação por meio da exposição das
consequências da falha em seu cumprimento. Já a multa moratória tem a função primária de evitar o
descumprimento de certa obrigação, sendo que alguns doutrinadores entendem que tem uma função
secundária de punir o descumprimento. Em ambos os casos, as multas compensatória e moratória
serão devidas a despeito da comprovação de danos sofridos pela outra parte.
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casos, uma vez que há a aplicação de duas penalidades em razão do mesmo fato
gerador, o que é vedado.

18.6. Cláusula de rescisão
No que diz respeito à Cláusula de rescisão, vale dizer que os contratos
de afretamento e serviços têm, em regra, cláusula de rescisão cruzada, prevendo que a rescisão de qualquer deles enseja o direito de rescisão do outro
contrato pela Petrobras.
Também é característico que haja diversas hipóteses de rescisão dos contratos pela Petrobras e limitadas hipóteses de rescisão do contrato por parte
da contratada, sendo que, em regra, não se admite a rescisão por conveniência
por nenhuma das partes.
A Cláusula de rescisão elenca diversas hipóteses de término do contrato
pela Petrobras, sem que caiba à contratada qualquer direito de indenização ou
retenção. A maioria dos contratos estabelece o procedimento de notificação
prévia do término, indicando que cabe à contratada o direito de defesa em
prazo de 15 dias.
A primeira hipótese de rescisão contratual pela Petrobras é o descumprimento ou cumprimento irregular do contrato, o que, por sua abrangência, gera
grande insegurança para as contratadas, que são atormentadas pela possibilidade de rescisão do contrato pela Petrobras em caso de descumprimento não
substancial do contrato. Ademais, a cláusula geralmente não prevê um período
de cura para que a contratada possa remediar eventual descumprimento ou
cumprimento irregular do contrato, prevendo apenas que a contratada poderá
se defender dentro de 15 dias do recebimento da notificação de rescisão.
Note-se que, pela atual concepção de contratos estabelecida pelo Código
Civil, um dos princípios aplicáveis às relações contratuais é o princípio da
função social dos contratos, o qual, entre outros aspectos, prestigia a conservação contratual, sendo a extinção do contrato a ultima ratio, ou seja, a última
medida a ser tomada11.

11
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TARTUCE, Flavio. Manual de Direito Civil. vol. único. 4. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro:
Forense; São Paulo: Método, 2014. p. 576.
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Dessa forma, embora tenha redação ampla, essa hipótese de rescisão não
deve ser interpretada como um direito irrestrito da Petrobras determinar o contrato por descumprimento de obrigação pouco relevante da contratada.
Outra hipótese de rescisão que causa desconforto às contratadas é a possibilidade de término em caso de alteração na estrutura societária da contratada
que, a juízo da Petrobras, prejudique a execução do contrato. A redação dessa
cláusula é tão abrangente que possibilita inferir que a contratada deveria, de
forma conservadora, consultar a Petrobras antes de implementar qualquer alteração social, a fim de se certificar de que tal alteração não vai, no entendimento
da Petrobras, prejudicar a execução do contrato, o que, por óbvio, teria difícil
aplicação prática.
Além dessas, são também hipóteses que comumente geram o direito de rescisão dos contratos por parte da Petrobras: atraso no início das operações por
período superior a determinado termo, paralisação do contrato sem justa causa
e prévia comunicação à Petrobras, decretação de falência e dissolução da empresa contratada, homologação de plano de recuperação extrajudicial ou deferimento de recuperação judicial da empresa, suspensão do contrato por autoridades governamentais por período superior a 90 (noventa) dias e a ocorrência de
caso fortuito ou força maior que impeça o prosseguimento do contrato.
Por outro lado, as parcas hipóteses de rescisão por parte da contratada, como
regra, envolvem os casos de atraso de mais de 90 dias no pagamento pela Petrobras ou a hipótese de a Petrobras, de alguma forma, não liberar o local para
prestação de serviços12.

18.7. Conclusão
Por responder por mais de 90% das atividades de afretamento de unidades
de exploração e produção no segmento offshore brasileiro, a grande maioria das
proprietárias e operadoras de tais unidades está sujeita ao mecanismo de contratação da Petrobras, bem como aos seus modelos padrão de contratos.
Apesar de conter cláusula limitativa de responsabilidade, as minutas padrão
da Petrobras ainda têm redações ambíguas, as quais geram muita preocupação
para as contratadas, como, por exemplo, a expressão “por evento e seus des12

Observa-se nos contratos com maior frequência a ocorrência da hipótese de rescisão do contrato pela
contratada em decorrência de atraso no pagamento pela Petrobras.
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dobramentos”, prevista no item que trata da responsabilidade entre as partes
contratantes. É um anseio da indústria que a Petrobras inclua em suas minutas
padrão uma cláusula de limitação geral de responsabilidade, com base na qual
as empresas tenham um limite claro de sua exposição contratual e possam, portanto, estabelecer uma melhor avaliação de risco e contingências.
Quanto à Cláusula de rescisão, a existência de inadimplemento de um contrato complexo como o contrato de afretamento que ora se discute, bem como
a extensão desse descumprimento, se total ou parcial, são questões que demandam uma análise criteriosa e que já ensejaram ações judiciais em face da
Petrobras. Considerando-se que as contratadas não têm muita margem para
negociar os termos dos contratos, é importante que esses questionamentos sejam previamente levantados pelas licitantes durante a fase de esclarecimentos
aludida anteriormente, de modo a se tentar obter uma maior clareza quanto às
hipóteses em que o contrato poderá ser efetivamente rescindido pela Petrobras.
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19.1. Introdução
As mudanças ocorridas na exploração de petróleo no Brasil, principalmente a partir da década de 1970, quando foi tomada a decisão de privilegiar a
exploração offshore na Bacia de Campos, resultaram no desenvolvimento das
atividades de pesquisa e lavra de hidrocarbonetos nas Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB)1. O consequente crescimento da navegação de apoio marítimo
aos equipamentos utilizados nessas atividades suscitou a necessidade de regulamentação específica por meio de leis, decretos, resoluções e outras normas
correlatas. O propósito deste capítulo é apresentar as regras que regulamentam
as empresas de navegação que operam na atividade de apoio marítimo.

19.2. Síntese da legislação aplicável à matéria em estudo
Abaixo, apresentamos as principais normas que regulamentam a atividade
de navegação de apoio marítimo, que, acreditamos, poderão servir como guia
àqueles que desejarem se aprofundar no estudo da matéria.

1

Nos termos da Lei n° 8.617, de 4 de janeiro de 1993, o Brasil exerce jurisdição sobre o mar territorial,
a zona contígua, a zona econômica exclusiva e a plataforma continental. A NORMAM-04/DPC
(Norma da Autoridade Marítima n° 4, expedida pela Diretoria de Portos e Costas, alterada pela
Portaria n° 316, de 19 de outubro de 2015), dispõe que AJB: “compreendem as águas interiores e os
espaços marítimos, nos quais o Brasil exerce jurisdição, em algum grau, sobre atividades, pessoas,
instalações, embarcações e recursos naturais vivos e não vivos, encontrados na massa líquida, no
leito ou no subsolo marinho, para os fins de controle e fiscalização, dentro dos limites da legislação
internacional e nacional. Esses espaços marítimos compreendem a faixa de duzentas milhas marítimas
contadas a partir das linhas de base, acrescida das águas sobrejacentes à extensão da Plataforma
Continental além das duzentas milhas marítimas, onde ela ocorrer”.
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A Constituição Federal de 1988 estabeleceu que o ordenamento do transporte aquático deveria se dar por meio legal.Com base nesse mandamento constitucional, foi editada a Lei nº 9.432/19972, conhecida como Lorta, ou Lei de
Ordenação do Transporte Aquaviário. Como principal diploma legal do setor, a
Lorta define o que é uma empresa brasileira de navegação, quais são as formas
de navegação, incluindo a navegação de apoio marítimo, além de conter dispositivos sobre bandeira, registro e afretamento de embarcações.
A Lorta cria, ainda, o Registro Especial Brasileiro – REB, posteriormente
regulamentado pelo Decreto nº 2.256/19973. O REB foi criado para fomentar
a indústria da navegação por meio de incentivos para empresas que registrarem suas embarcações nesse registro especial. Sobre registro, cabe, ainda,
citar a Lei nº 7.652/19884, que dispõe sobre o registro de embarcações e sobre
o registro de armador.
Outra lei de suma importância para a navegação brasileira é a Lei nº
9.537/19975, conhecida como Lesta, que dispõe sobre a segurança do tráfego
aquaviário em águas sob jurisdição nacional. A Lesta, regulamentada pelo Decreto nº 2.596/19986, define as principais atribuições da Autoridade Marítima,
cuja função no Brasil é desempenhada pela Marinha do Brasil, por meio da
Diretoria de Portos e Costas – DPC.
Com base nas atribuições que lhe foram designadas pela Lesta, a DPC edita as Normas da Autoridade Marítima – Normam, dentre as quais podemos
destacar a NORMAM-01/DPC7, que detalha as regras e os procedimentos
para a operação de embarcações em mar aberto, a NORMAM-04/DPC, que
trata da operação de embarcações estrangeiras, bem como a NORMAM-08/
DPC8, que dispõe sobre o tráfego e a permanência de embarcações em águas
jurisdicionais brasileiras.
2

Lei n° 9.432, de 8 de janeiro de 1997.

3

Decreto n° 2.256, de 17 de junho de 1997.

4

Lei n° 7.652, de 3 de fevereiro de 1988.

5

Lei n° 9.537, de 11 de dezembro de 1997.

6

Decreto n° 2.596, de 18 de maio de 1998.

7

Norma da Autoridade Marítima n° 1, expedida pela Diretoria de Portos e Costas, alterada pela
Portaria n° 21, de 28 de janeiro de 2016.

8

Norma da Autoridade Marítima n° 8, expedida pela Diretoria de Portos e Costas, alterada pela
Portaria n° 135, de 4 de maio de 2016.
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Por meio da Lei nº 10.233/20019 foi criada a Agência Nacional de Transportes Aquaviários – Antaq, órgão governamental responsável pela regulamentação da atividade econômica no setor aquaviário. Desde sua criação, a Antaq
vem editando diversas normas importantes para o setor, dentre as quais podemos destacar a recente RN 05/2016-Antaq10, que estabelece as regras para
concessão de outorga para operar na navegação, bem como a RN 01/2015-Antaq11, que estabelece as regras para afretamento de embarcações por empresas
brasileiras de navegação.
Apresentadas as principais normas que regulamentam o setor, faz-se necessário expor os conceitos legais de embarcação de bandeira brasileira, de empresa
brasileira de navegação e de navegação de apoio marítimo.

19.3. O que é uma embarcação de bandeira brasileira?
Qual a diferença entre o Registro de Propriedade
Marítima e o Registro Especial Brasileiro (REB)?
A nacionalidade de uma embarcação é definida pelo registro, um ato administrativo cujas formalidades são definidas pelo ordenamento jurídico de cada
país. Existem dois tipos de registro: o registro original, obrigatório, que regula
a propriedade da embarcação; e o segundo registro, opcional, geralmente feito
por conveniência do operador da embarcação em busca de facilidades operacionais. Uma vez deferido o registro da embarcação, seja em caráter original ou
secundário, o país de registro autorizará a embarcação a arvorar a sua bandeira.
As regras para a outorga do registro original foram estabelecidas no Brasil pela Lei nº 7.652/1988, que regula o Registro de Propriedade Marítima.
Nos termos da Lei nº 7.652/1988, as embarcações brasileiras devem ser inscritas na Capitania dos Portos da jurisdição onde for domiciliado o proprietário ou armador ou onde for operar a embarcação, e no Tribunal Marítimo,
mediante os requisitos que especifica. O objetivo do registro original é esta-

9

Lei nº 10.233/2001, de 5 de junho de 2001.

10

Resolução Normativa n° 5, expedida pela Antaq em 23 de fevereiro de 2016.

11

Resolução Normativa n° 1, expedida pela Antaq em 13 de fevereiro de 2015.
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belecer nacionalidade, validade, segurança e publicidade para a propriedade
das embarcações brasileiras.
No Brasil, o segundo registro chama-se Registro Especial Brasileiro – REB,
criado pela Lorta e que teve suas regras definidas pelo Decreto nº 2.256/1997,
com o objetivo de conceder ao operador da embarcação vantagens e incentivos operacionais, financeiros e fiscais. A inscrição no REB se dá no Tribunal
Marítimo, em caráter complementar e não excludente do registro original, e
pode ser feita por embarcações brasileiras ou estrangeiras mediante suspensão
da bandeira original, e desde que a suspensão seja permitida pela Lei do país da
bandeira original.
A Lorta especifica os dois tipos de embarcações que podem arvorar a bandeira brasileira: (i) embarcações brasileiras, que possuem registro de propriedade no Brasil, de propriedade de pessoa física residente e domiciliada no Brasil
ou de empresa brasileira; e (ii) as embarcações estrangeiras, afretadas a casco
nu por uma empresa brasileira de navegação, mediante suspensão da bandeira
de origem e inscrição no REB.
Arvorar a bandeira brasileira é uma vantagem, em se tratado de apoio marítimo, haja vista a reserva de mercado determinada pelo governo brasileiro,
conforme veremos adiante.

19.4. O que é uma Empresa Brasileira de Navegação
(EBN) e o que é navegação de apoio marítimo?
A Lei nº 7.652/1988, em seu artigo 16, definiu como “armador” a pessoa
física ou jurídica que, em seu nome e sob sua responsabilidade, apresta12 a embarcação para sua utilização, pondo-a ou não a navegar por sua conta.
No entanto, ao aplicar o conceito de armador aos brasileiros, a Lei nº
9.432/1997, em seu artigo 2o, optou por diferenciar a pessoa física da pessoa
jurídica. Assim, definiu como armador brasileiro a pessoa física residente e domiciliada no Brasil que, em seu nome ou sob sua responsabilidade, apresta a
embarcação para sua exploração comercial; e como Empresa Brasileira de Navegação (EBN) a pessoa jurídica constituída segundo as Leis brasileiras, com
12
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Aprestar significa aparelhar, preparar, prover aprestos, petrechos, utensílios e equipamentos
necessários a uma determinada atividade.
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sede no País, que tenha por objeto o transporte aquaviário, autorizada a operar
pelo órgão competente.
Ao redefinir o conceito de armador existente na legislação brasileira para
diferenciar pessoa física e pessoa jurídica, a Lorta resumiu o objeto das empresas brasileiras de navegação ao transporte aquaviário, parecendo excluir as
atividades de apoio marítimo e portuário do escopo das atividades da EBN. Tal
equívoco legal só veio a ser corrigido pela Antaq, que, ao editar suas resoluções
normativas13 sobre o tema, definiu:
“Empresa Brasileira de Navegação – EBN: pessoa jurídica constituída segundo as leis brasileiras, com sede no País, que tenha por objeto realizar
o transporte aquaviário ou operar nas navegações de apoio marítimo ou
portuário, autorizada pela ANTAQ.”

Concluímos então que EBN é toda empresa de navegação brasileira autorizada pela Antaq a realizar transporte ou operar em qualquer das modalidades de navegação.
Da mesma maneira, a Lorta diferenciou as modalidades de navegação
entre apoio portuário, apoio marítimo, cabotagem, interior e longo curso. A
navegação de apoio marítimo foi definida como “navegação realizada para o
apoio logístico a embarcações e instalações em águas territoriais nacionais
e na Zona Econômica, que atuem nas atividades de pesquisa e lavra de minerais e hidrocarbonetos”.
A definição da Lorta foi mantida pela Antaq em suas normas, muito embora o conceito acerca do que é “apoio logístico” venha gerando acaloradas
discussões no mercado, haja vista o desenvolvimento das atividades offshore e
a consequente especialização das embarcações que notadamente operam em
atividades que ultrapassam o mero apoio logístico.
Para não alimentar a polêmica, passamos a expor os requisitos para que se
possa operar na navegação de apoio marítimo.

13

Vide RN 01/2015-Antaq, artigo 2o, XXI, e RN 05-Antaq, 2016, artigo 2o, IV.
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19.5. Quais são os requisitos para concessão de
autorização para operar na navegação de apoio marítimo?
A Antaq editou recente resolução normativa modificando as regras para
concessão de autorização para operar embarcações de apoio marítimo, qual seja
a RN 05/2016-Antaq, de acordo com a qual somente serão autorizadas pela Antaq para operar embarcações de apoio marítimo no Brasil as EBNs que obedecerem aos requisitos técnicos, econômicos e jurídicos estabelecidos pela norma.
Os artigos 5o e 6o da RN 05/2106-Antaq estabelecem os seguintes requisitos técnicos:
a. ser proprietária de pelo menos, uma embarcação de apoio marítimo
em condições de operação comercial, de bandeira brasileira e que não
esteja fretada a casco nu a terceiros; ou
b. comprovar o afretamento a casco nu de embarcação de apoio marítimo
em condições de operação comercial, por prazo igual ou superior a um
ano, por meio de contrato celebrado com o proprietário, que deverá
ser pessoa física residente e domiciliada no Brasil ou pessoa jurídica
brasileira; ou
c. comprovar a construção ou reforma de embarcação de apoio marítimo
de bandeira brasileira de sua propriedade, em estaleiro brasileiro, por
meio de contrato em eficácia cuja execução esteja programada em
cronograma físico e financeiro, com início dado pelo primeiro evento
financeiro. Para o caso de construção, deverão ser atendidas, ainda,
as seguintes condições: (i) construção iniciada com cumprimento de
10% do cronograma físico e financeiro, vinculados à aplicação dos
recursos financeiros na produção da embarcação, tais como o corte
das chapas e a construção de blocos; (ii) ao final do segundo ano com
no mínimo 40% da produção da embarcação edificada, ressalvado
motivo de força maior reconhecido pela Antaq; (iii) não existência de
atraso acumulado com uma variação superior a 20% (vinte por cento)
do cronograma físico e financeiro, ressalvado motivo de força maior
reconhecido pela Antaq.
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A EBN também poderá requerer autorização para obtenção de financiamento com recursos do Fundo de Marinha Mercante – FMM14 para a construção
da embarcação de apoio marítimo em estaleiro brasileiro e para pré-registro da
embarcação no REB.
O artigo 9o da RN 05/2016-Antaq descreve os requisitos econômico-financeiros necessários à autorização para operar. No caso da navegação de apoio
marítimo, o único requisito econômico-financeiro é a comprovação de boa situação econômico-financeira, por meio de balanços financeiros auditados, apresentando patrimônio líquido mínimo de R$ 2.500.000,00. Esse requisito pode
ser dispensado, caso a empresa opere somente embarcações com potencia até
2.000 HP ou esteja qualificada como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte15. Salienta-se que é vedada a outorga de autorização para empresas com
patrimônio líquido negativo.
Por fim, o artigo 10 daquela resolução descreve os requisitos jurídico-fiscais
para concessão da outorga, que se resumem à previsão da atividade de navegação de apoio marítimo como objeto social da empresa, bem como à comprovação de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, o INSS
e o FGTS, além de não ter registros de processos de falência ou recuperação
judicial e extrajudicial.
Uma vez concedida a outorga, a EBN deverá iniciar as atividades de apoio
marítimo, tal qual descritas no objeto social, no prazo de 180 dias contados da
data de publicação do Termo de Autorização pela Antaq. Além disso, quando
a operação efetivamente se iniciar, a empresa deverá comunicar formalmente à
Antaq o início de suas atividades, bem como todas as embarcações brasileiras
empregadas pela empresa, num prazo de até 30 dias.
Para fins de manutenção da outorga, a EBN deverá manter no mínimo
uma embarcação de apoio marítimo aprestada e em operação comercial.
Eventual paralisação da embarcação por prazo superior a 90 dias contínuos
14

O Fundo de Marinha Mercante – FMM foi criado pela Lei n° 3.381, de 24 de abril de 1958, destinado a
prover recursos para a renovação, a ampliação e a recuperação da frota mercante brasileira, bem como
para o desenvolvimento da indústria de construção naval. Atualmente, o FMM é administrado pelo
Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante – CDFMM, órgão colegiado integrante da estrutura
do Ministério dos Transportes, e regulamentado com base na Lei n° 10.893, de 13 de julho de 2004.

15

As definições de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte podem ser encontradas no Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, criado pela Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006, também conhecida como Lei Geral da MPE.
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deverá ser informada, com justificativa, à Antaq, que decidirá pela prorrogação ou não da autorização.
A RN 05/2016-Antaq estabelece que a EBN deverá obedecer às condições
técnicas, econômico-financeiras e jurídico-fiscais necessárias à continuação da
operação de navegação de apoio marítimo, cuja comprovação poderá ser exigida pela Antaq a qualquer tempo.
Quaisquer alterações na frota em operação, seja por inclusão ou alienação,
alteração ou perda de classe, docagem ou sinistros envolvendo as embarcações,
também deverão ser comunicados à Antaq em até 30 dias.
A EBN deverá também informar a ocorrência de fatos relevantes, como paralização nas operações, alterações de nome ou endereço, substituição de administradores, mudanças no controle societário, alterações patrimoniais relevantes, entre outros, no prazo de até 30 dias.
A EBN deverá, ainda, observar, durante sua operação, os requisitos de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atendimento ao interesse público
e preservação do meio ambiente, permitindo e facilitando a fiscalização por
parte da Antaq e prestando as informações que lhe forem requeridas.
Cumpre lembrar que a RN 05/2016-Antaq determina que a navegação de
apoio marítimo seja exercida em regime de liberdade de preços dos serviços,
tarifas e fretes, em ambiente de livre competição. Havendo indício de infração à
ordem econômica, a Antaq comunicará ao Conselho Administrativo de Defesa
Econômica – Cade, do Ministério da Justiça, ou à Secretaria de Acompanhamento Econômico – Seae, do Ministério da Fazenda.

19.6. Quais são os requisitos para o afretamento de
embarcações para operação em apoio marítimo?
O afretamento de embarcações por empresas brasileiras de navegação é
regido pela Lorta. Nos termos do artigo 8° da Lorta, as EBNs podem afretar
embarcações brasileiras ou estrangeiras por viagem, por tempo ou a casco nu.
O artigo 2° da Lorta define as modalidades de afretamento. No entanto, em
se tratando de apoio marítimo, vamos nos ater apenas às definições de afretamento a casco nu e afretamento por tempo:
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“I - afretamento a casco nu: contrato em virtude do qual o afretador
tem a posse, o uso e o controle da embarcação, por tempo determinado,
incluindo o direito de designar o comandante e a tripulação;
II - afretamento por tempo: contrato em virtude do qual o afretador
recebe a embarcação armada e tripulada, ou parte dela, para operá-la
por tempo determinado;”

Os artigos 9° e 10 da Lorta estabelecem as condições a serem observadas
pelas EBNs para o afretamento de embarcações. As hipóteses listadas no artigo
9° são aquelas em que o afretamento depende de autorização da Antaq, e as
hipóteses listadas pelo artigo 10 são aquelas em que o afretamento não depende
de autorização. Os procedimentos e critérios para ambas as hipótese foram detalhados pela Antaq por meio da RN 01/2015-Antaq.
Assim, de acordo com a RN 01/2015-Antaq, independe de autorização
pela Antaq:
i.

o afretamento a casco nu ou por tempo de embarcação de bandeira
brasileira;

ii. o afretamento a casco nu de embarcação estrangeira com suspensão
de bandeira, pelo período acumulado máximo de 36 meses, obedecidos
os seguintes limites: (a) pelo menos uma embarcação de porte bruto
equivalente à(s) de sua frota, caso a EBN não tenha embarcação em
construção no Brasil; (b) até o limite do dobro da tonelagem de porte
bruto das embarcações de tipo semelhante em construção no Brasil,
adicionado de metade da tonelagem de porte bruto da frota brasileira
de propriedade da EBN. Para fins dos limites expostos, a tonelagem
das embarcações de registro original brasileiro de propriedade de
EBN fretadas a casco nu a outra EBN poderá ser considerada como
tonelagem própria da EBN afretadora, mediante algumas condições
determinadas pela Antaq.
Em todo caso, cópias dos contratos deverão ser encaminhadas à Antaq, e
os afretamentos devem ser cadastrados no Sistema de Gerenciamento de Afre-
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tamento na Navegação Marítima e de Apoio – Sama16, cabendo, ainda, à EBN
prestar todas as informações solicitadas pela Antaq nos prazos designados.
Por sua vez, depende de autorização o afretamento de embarcação de bandeira estrangeira a casco nu (sem suspensão de bandeira) ou por tempo. A Antaq exigirá, primeiramente, a circularização do pedido de afretamento por meio
do Sama, para que se comprove inexistência ou indisponibilidade no mercado
nacional de embarcação de bandeira brasileira do tipo e porte adequados, nos
prazos consultados.
O proprietário de embarcação de bandeira brasileira do mesmo tipo e porte
que eventualmente esteja disponível no mercado nacional dentro do prazo consultado poderá bloquear o afretamento de embarcação estrangeira. O bloqueio
pode ser integral ou parcial. Caso haja registro ou informação de disponibilidade futura de embarcação nacional, o afretamento será limitado ao prazo de
indisponibilidade de embarcação de bandeira brasileira.
A Antaq autoriza, ainda, o afretamento de embarcação estrangeira quando
em substituição a embarcação em construção em estaleiro brasileiro, com contrato em eficácia, enquanto durar a construção, até o limite da arqueação bruta
contratada. Na modalidade por tempo, a autorização será pelo prazo mínimo
de seis meses e período acumulado máximo de 36 meses, não havendo prazo
mínimo para os casos de afretamento a casco nu.
Cada afretamento de embarcação estrangeira será autorizado pelo prazo de
até 12 meses, a contar da data de entrega da embarcação. Cancelamento, suspensões, interrupções ou quaisquer modificações no contrato de afretamento
deverão ser comunicados à Antaq.

16
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Conforme artigo 4°, § 2°, da RN 01/2015- Antaq.

20. Construção Naval e Garantias – Fundo
de Marinha Mercante – Aspectos Jurídicos
Relevantes para a Indústria Offshore
José Carlos Ribeiro Filho
Alberto Weyland Vieira.
O Fundo da Marinha Mercante –FMM, criado pela Lei nº 10.893, de 13 de
julho de 2004, é um fundo de natureza contábil, destinado a prover recursos
para o desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e
reparação naval brasileiras. O FMM é administrado pelo Ministério dos Transportes, por intermédio do Conselho Diretor do FMM.
O FMM é o mais importante instrumento operacional de financiamento
para desenvolvimento da indústria naval no Brasil, tendo aumentado substancialmente o seu desembolso aprovado anual nos últimos anos, passando de cerca de R$ 1,3 bilhão, em 2008, para mais de R$ 6 bilhões em 2015.
Os recursos do FMM são utilizados principalmente por empresas brasileiras de navegação e estaleiros brasileiros, sejam estes controlados por pessoa(s)
física(s) ou jurídica(s) brasileira(s) ou estrangeira(s), e sendo financiados por
meio de agentes financeiros governamentais, dentre os quais se destaca o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.
As condições podem variar, mas, geralmente, o custo financeiro será equivalente à Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP e/ou índice de variação da taxa
de câmbio calculado com base nas cotações de venda do dólar dos Estados
Unidos da América – EUA, divulgadas pelo Banco Central do Brasil, conforme
critérios definidos na Resolução CMN nº 3.262, de 03/02/2005, e na Resolução
CMN nº 3.828, de 17/12/2009.
Além do custo financeiro, o apoio também estará sujeito a cobrança de uma
taxa de juros de acordo com o objetivo do empreendimento, o beneficiário, entre outras características do projeto. Esses critérios também determinam o nível
de participação do BNDES e o prazo de financiamento.
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Os interessados devem, inicialmente, dirigir consulta de prioridade ao Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante – CDFMM. Caso o CDFMM
conceda prioridade ao projeto, encaminhará ofícios à empresa e ao BNDES
comunicando essa decisão. A partir dessa comunicação, deve ser apresentada
ao BNDES a solicitação de apoio por meio de consulta prévia, preenchida segundo as orientações do roteiro de informações e atendendo às solicitações de
requisitos setoriais.
As consultas prévias solicitando apoio com recursos do FMM só devem ser
apresentadas ao BNDES após terem a prioridade concedida pelo CDFMM. As
consultas que forem apresentadas sem a prioridade serão canceladas, podendo
ser reapresentadas assim que obtiverem a referida prioridade pelo CDFMM.
Os recursos do FMM, provenientes principalmente do Adicional ao Frete
para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM1, podem ser aplicados, mediante concessão de empréstimo, para construção, jumborização2, conversão,
modernização ou reparação de embarcação.
Como em qualquer outro empréstimo, o patrimônio do devedor constitui a
garantia geral para o cumprimento das obrigações contratadas. Ao lado dessa
garantia geral, também é possível a estipulação de garantias especiais, como
as reais e as pessoais ou fidejussórias. Salvo a alienação fiduciária a ser tratada
adiante, as garantias reais constituem-se na separação de determinado bem do
patrimônio do devedor, que será gravado, respondendo o dito bem pela solução
da dívida, como a hipoteca para os imóveis ou as embarcações, aqui compreendidas também as plataformas autoelevatórias, as plataformas semissubmersíveis,
os FPSOs e os FSOs, conhecidos, genericamente, como plataformas móveis3, e
o penhor para os bens móveis. As garantias pessoais ou fidejussórias correspondem ao pagamento da dívida por um terceiro estranho à relação obrigacional
entre devedor e credor, como a fiança.
Nos casos de empréstimos do FMM em análise, conforme previsto no artigo 27 da Lei nº 10.893/2004, o financiamento poderá ter como garantias: (i)

1

Lei nº 10.893, de 13 de julho de 2004, artigo 3º:“ O AFRM instituído pelo artigo 1º do Decreto
nº 2.404, de 23 de dezembro de 1987, destina-se a atender aos encargos da intervenção da União
no apoio ao desenvolvimento da marinha mercante e da indústria da construção naval brasileira e
constitui fonte básica do FMM”.

2

Sistema que permite o aumento da capacidade de carga de uma embarcação.

3

Leia a respeito no Capítulo 16 desta Cartilha.

156

Construção Naval e Garantias – Fundo de Marinha Mercante –
Aspectos Jurídicos Relevantes para a Indústria Offshore

a alienação fiduciária, (ii) a hipoteca da embarcação financiada ou de outras
embarcações, (iii) a fiança bancária, (iv) a cessão de direitos creditórios e (v)
aquelas emitidas pelo Fundo de Garantia para a Indústria Naval – FGIN, além
de outras aceitas pelo agente financeiro conforme § 2º do citado artigo 274.
A avaliação das garantias a serem concedidas é extremamente relevante, pois quanto maior o nível de confiabilidade da garantia, melhor será a
avaliação do risco do tomador do empréstimo, o que possibilitará um menor
custo para o financiamento.
O objeto do presente capítulo é analisar cada uma das garantais mencionadas acima, tendo como motivação principal a hipótese de aquisição por construção ou por compra e venda de Plataformas Móveis.

20.1. Alienação Fiduciária
A Alienação Fiduciária de bem imóvel (por exemplo, plataforma móvel) é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel do bem imóvel.
Em geral, com a constituição da propriedade fiduciária em favor do credor
(fiduciário), dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante (devedor) possuidor direto, e o fiduciário, credor, possuidor indireto do bem.
Uma vez quitada a obrigação (pago o financiamento), a posse fiduciária é
resolvida, e a propriedade plena retorna automaticamente para o proprietário
original (o devedor).
As plataformas móveis, a serem construídas no Brasil por empresas brasileiras com o apoio do FMM, como são consideradas embarcações em face da
legislação brasileira5, são, de forma ficta, equiparadas aos bens imóveis para
determinados efeitos legais e, por conseguinte, podem ser objeto da alienação
fiduciária regulada na Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, que foi recepcionada pelo artigo 1.368-A do Código Civil brasileiro, ao estabelecer que “as
demais espécies de propriedade fiduciária submetem-se à disciplina específica
das respectivas leis especiais, somente se aplicando as disposições deste Código
naquilo que não for incompatível com a legislação especial”.
4

“O agente financeiro, a seu critério, poderá aceitar outras modalidades de garantia além das previstas
no caput deste artigo.”

5

Leia a fundamentação jurídica no Capítulo 16 já citado.
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Para esse fim, constitui-se a propriedade fiduciária de plataforma móvel alienada fiduciariamente, mediante o seu registro em nome do credor (fiduciário),
no Tribunal Marítimo, por força do artigo 12 e seus parágrafos da Lei nº 7.652,
de 3 de fevereiro de 1988.
Anote-se que, em alguns casos, por questões que poderiam afetar os benefícios da bandeira brasileira concedida ao armador, a estrutura registral adotada
difere dos registros de alienação fiduciária de imóveis, pois o Tribunal Marítimo
tem permitido o registro de alienações fiduciárias, considerando tal transação
como se fora um gravame sobre a embarcação, em vez de registrar a transferência imediata da propriedade resolúvel do bem em nome do credor.
Nesses casos, o Tribunal Marítimo não procede de forma imediata à transferência da propriedade para o credor, mantendo-se, assim, o proprietário da
plataforma móvel com a total responsabilidade sobre a embarcação. Uma vez
lançado o gravame à margem do registro da propriedade marítima, eventual
transferência de propriedade e a consequente transmissão de posse somente
serão efetivadas com a anuência do credor, assim como qualquer modificação
de vulto realizada sobre esta, tendo em vista que, no caso de inadimplemento, à
luz do pactuado em contrato, o bem se tornará propriedade definitiva do credor.
Esse procedimento especial de registro adotado pelo Tribunal Marítimo significa que a transferência ocorre ficta et fiducia6, e somente no caso de descumprimento pelo devedor no pagamento da dívida o credor estará automaticamente autorizado a exercer o direito de propriedade como se a embarcação estivesse
registrada no seu nome e proceder com o registro formal e posterior venda, mas
sem a necessidade de quaisquer procedimentos judiciais para tanto.
Não obstante o mencionado acima, a Alienação Fiduciária é a mais eficiente
das garantias do ponto de vista do financiador, porque, enquanto na hipoteca
o credor tem um direito real de garantia sobre a plataforma móvel, na alienação fiduciária o credor tem a posse indireta, ainda que resolúvel, observadas as
questões específicas mencionadas acima.
O contrato de alienação fiduciária de plataforma móvel deverá ser feito por
instrumento público, contendo pelo menos: (i) o valor do principal da dívida;
(ii) o prazo e as condições de reposição do empréstimo ou do crédito do fiduciá6
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rio; (iii) a taxa de juros e os encargos incidentes; (iv) a cláusula de constituição
da propriedade fiduciária, com a descrição da plataforma móvel objeto da alienação fiduciária e a indicação do título e modo de aquisição; (v) a cláusula assegurando ao fiduciante, enquanto adimplente, a livre utilização, por sua conta
e risco, do equipamento alienado fiduciariamente; (vi) a indicação, para o efeito
de venda em público leilão, do valor da plataforma móvel e dos critérios para a
respectiva revisão; e (vii) cláusula dispondo sobre a hipótese do inadimplemento do devedor, a consequente consolidação da propriedade em nome do credor
e o leilão para alienação da plataforma móvel.
A forma de resolução da propriedade em favor do credor por força do
inadimplemento do devedor é muito mais eficiente do que a execução da hipoteca, porque ela tramita fora dos Tribunais. Há um procedimento sumário, via
Tribunal Marítimo, com apoio do Registro de Títulos e Documentos, quando
necessário, com prazos muito exíguos, para consolidar na pessoa do credor a
propriedade plena da plataforma móvel.
Constituído o devedor em mora, via notificação, decorridos 30 dias sem o
devido pagamento, a propriedade será registrada no Tribunal Marítimo definitivamente em nome do credor, que promoverá um leilão público para venda da
plataforma móvel.
Para recuperação da posse direta, se houver resistência por parte do devedor
inadimplente, a ação própria é a de reintegração de posse, com medida de imissão na posse initio litis.

20.2. Hipoteca
Para o Direito brasileiro, a hipoteca é um direito real de garantia pelo qual
é oferecido ao credor um bem imóvel (embarcação financiada ou outras embarcações, como a plataforma móvel), sem a transferência da posse, a fim de
assegurar preferencialmente o cumprimento de determinada obrigação financeira. A perda da posse do bem dado em garantia só ocorrerá caso o devedor
deixe de cumprir a obrigação principal, pois o inadimplemento autoriza a sua
venda judicial. Como todo direito real, a hipoteca assegura ao credor o direito
de sequela (ir buscar o bem em poder de quem o detenha) e de preferência entre
outros credores no momento da execução da garantia.
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A hipoteca está prevista no Código Civil brasileiro, no artigo 1.473, deverá
ser lavrada por escritura pública, por força do artigo 108 do mesmo Código, e
conterá as suas características principais, tais como arqueação bruta, tonelagem
de porte bruto e outros dados que a identifiquem devidamente, e, se já construída, declaração de estar segurada. Deve, ainda, constar da escritura o valor
ajustado entre credor e devedor, o qual, devidamente atualizado, será a base
para futura venda judicial, no caso de inadimplemento do devedor.
Quanto ao seu registro, compete ao Tribunal Marítimo, por força do artigo 13, inciso II, letra b, da Lei nº 2.180, de 05/02/1954, que dispõe sobre o
Tribunal Marítimo, e do artigo 12 e seus parágrafos da Lei nº 7.652/1988, que
dispõe sobre o registro da propriedade marítima, dos direitos reais e demais
ônus sobre as embarcações.
O pedido de registro da hipoteca será apresentado pelos interessados à Capitania dos Portos ou órgão subordinado, em cuja jurisdição estiver incluído o
porto de inscrição da plataforma móvel, ao qual caberá encaminhar o requerimento e documentos apensos ao Tribunal Marítimo, onde será efetuado o registro da hipoteca. Feito o registro, o Tribunal Marítimo comunicará o registro
à Capitania dos Portos para as devidas anotações.
A hipoteca ou outro gravame poderão ser constituídos em favor do construtor ou financiador da plataforma móvel, mesmo em fase de construção, qualquer que seja a arqueação bruta da embarcação, devendo, nesse caso, constar
do instrumento o nome do construtor, o número do casco, especificação do material e seus dados característicos e, quando for o caso, o nome do financiador.
A hipoteca da plataforma móvel será considerada extinta e cancelado o respectivo registro: i) pela extinção da obrigação principal; ii) pela renúncia do
credor; iii) pela perda da embarcação; e iv) pela prescrição extintiva.
Os contratos garantidos por hipoteca são títulos executivos extrajudiciais,
desde que tenham sido registrados no registro competente. Na execução, a penhora recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em garantia.

20.3. Fiança bancária
Pelo contrato de fiança bancária, uma instituição financeira (geralmente
um banco) garante satisfazer ao credor de uma obrigação assumida por terceiro
(devedor), caso este não a cumpra. É um negócio jurídico acessório de uma
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obrigação principal. Trata-se de garantia pessoal. Por aderir à outra obrigação, a
validade da fiança fica na estrita dependência do contrato principal.
Ressaltamos que a qualidade da fiança dependerá intrinsecamente da credibilidade da instituição concedente, seja nacional ou internacional, sendo que
geralmente são aceitas fianças concedidas por instituições financeiras renomadas de primeira linha.
Como regra geral, a fiança tem como característica o seu caráter subsidiário.
Vale dizer que o cumprimento da fiança somente será devido se o devedor não
efetuar o pagamento ao seu credor, como tal pactuado numa obrigação principal. Todavia, esse caráter subsidiário pode ser afastado no contrato de fiança,
desde que se estabeleça a solidariedade entre devedor e fiador, caso em que desde o início o credor poderá acionar o fiador, mesmo antes de cobrar do devedor.
A fiança pode ser de valor inferior ao da obrigação principal e só valerá
até ao limite da obrigação afiançada. Não sendo limitada, a fiança compreenderá todos os acessórios da dívida principal, inclusive as despesas judiciais, caso incorridas.
Poderá o fiador exigir que primeiro sejam executados os bens do devedor,
se não tiver sido estabelecida a solidariedade acima referida, nem que tenha se
obrigado como principal pagador.
As instituições financeiras, quando fiadoras, usualmente observam os seguintes cuidados: i) não se obrigam como principais pagadores; ii) não aceitam
a posição de devedores solidários; e iii) não renunciam expressamente ao direito de primeiro serem executados os bens do devedor (benefício de ordem).
Destaque-se, ainda, que geralmente o prestador de uma carta de fiança também
vai exigir alguma garantia (bens ou créditos) do tomador da fiança.
A fiança conjuntamente prestada a um só débito por mais de um banco
importa compromisso de solidariedade entre eles, se expressamente não tiverem se reservado ao benefício da divisão. Estipulado esse benefício, cada fiador
responde unicamente pela parte que, em proporção, lhe couber no pagamento.
O contrato de fiança pode ser por tempo certo ou indeterminado, caso em
que o fiador poderá se exonerar da obrigação de forma amigável ou judicial.
Caso o prazo da fiança esteja ligado ao do contrato principal, o vencimento
deste produz o vencimento antecipado daquele.
A fiança extingue-se: (i) pelo decurso do prazo, quando por tempo determinado; (ii) caso o credor conceda moratória ao devedor, sem seu consentimento; (iii) se, por fato do credor, for impossível ao fiador sub-rogar-se
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na dívida; e (iv) se o credor em pagamento da dívida aceitar outra forma de
liquidação por parte do devedor.

20.4. Cessão de direitos creditórios
A cessão de crédito é a transferência, feita pelo credor a um terceiro, de seus
direitos sobre um crédito. Salvo disposição em contrário, na cessão de crédito
abrangem-se todos os seus acessórios. Para a cessão ter eficácia plena em relação
ao devedor do crédito cedido, deverá o tal devedor ser dela notificado.
“Em regra, todos os direitos creditórios são cedíveis, importando a cessão
na alienação deles para o cessionário, que, por esta forma, assume a posição do credor, sub-rogado que fica em todos os seus direitos, inclusive
os de ação contra o devedor.”7

Acessão está disciplinada nos artigos 286 a 298 do Código Civil brasileiro e
pode ser feita pelo credor, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a Lei,
ou a convenção com o devedor. Segundo a orientação geral do Código Civil
brasileiro, a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário
de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação.
É relevante destacar que a cessão será considerada ineficaz em relação a terceiros se o instrumento da cessão, seja por instrumento público ou privado, não
mencionar expressamente o lugar onde esta está sendo assinada, a qualificação
do cedente e cessionário, a data e o objeto da cessão.
O cedente responde sempre em face do cessionário pela existência do crédito ao tempo em que foi cedido, sendo certo que, salvo estipulação em contrário,
o cedente não responde pela solvência do devedor.

20.5. Garantias emitidas pelo Fundo de Garantia para a
Indústria Naval – FGIN
A estrutura original do FGIN, que constava inicialmente da Lei nº
10.893/2004, foi integralmente vetada pelo Presidente da República, pois

7
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seria contrária ao interesse público, conforme mensagem de veto dos artigos
40 a 49 da referida lei.
No entanto, em 2008, por meio da Lei nº 11.786, de 25/09/2008, a União
Federal foi autorizada a participar do Fundo de Garantia para a Construção
Naval – FGCN.
O FGCN tem por finalidade garantir o risco de crédito das operações de
financiamento à construção ou à produção de embarcações e o risco decorrente
de “performance” de estaleiro brasileiro.
Trata-se de um Fundo de natureza privada, com patrimônio dividido em cotas, segregado dos patrimônios dos cotistas, sem qualquer tipo de contragarantia do setor público, embora seja administrado pela Caixa Econômica Federal,
cuja principal finalidade é responder pelas obrigações não adimplidas por aqueles que tenham contratado as garantias e não tenham pagado as contraprestações devidas nos financiamentos contratados para cobrir custos relacionados às
atividades da construção naval executadas por estaleiros brasileiros.
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Parte IV
Atividades de Contratação no Setor

21. Atividade de Contratação na Petrobras –
Legislação Aplicável e Aspectos Controvertidos
José Carlos Ribeiro Filho
Patrícia Palhares Arruda
Criada em 19531, durante o segundo governo de Getúlio Vargas, a Petróleo
Brasileiro S.A. – Petrobras surge como símbolo da busca pela soberania e desenvolvimento do País, com o objetivo — então ainda distante — de garantir a
autossuficiência em petróleo.
Por mais de quatro décadas a Petrobras exerceu o monopólio sobre as
atividades inerentes ao setor de petróleo, gás natural e derivados, salvo no
tocante à distribuição e revenda de combustíveis, setor no qual empresas
privadas já atuavam.
Com o advento da Emenda Constitucional nº 9/1995 e a subsequente edição
da Lei nº 9.478/1997, nos termos das quais a Petrobras deixou de exercer o monopólio estatal das atividades relacionadas à indústria de óleo e gás no Brasil,
tornou-se necessária a adoção de regras especiais para permitir que a Petrobras
contratasse bens e serviços de maneira mais célere e eficiente.
Com efeito, na qualidade de sociedade de economia mista, a Petrobras exerce suas atividades comerciais sob o regime do direito privado, em caráter de
livre competição com outras empresas, nos termos preconizados pelo artigo 173
da Constituição Federal brasileira e o artigo 61 da citada Lei nº 9.478.
Com o intuito de viabilizar esse objetivo — ou, noutras palavras, para
tornar factível a competição, em parâmetros necessários de igualdade, entre
a Petrobras e as demais empresas privadas do setor —, impôs-se uma interpretação sistemática do arcabouço legal2, de modo a se concluir pela possibilidade da adoção de um regime simplificado de contratação, sem prejuízo

1

Lei nº 2.004, de 3 de outubro de 1953, mais adiante revogada pela Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997.

2

Artigos 22, XXVII, 37, XXI e 173, § 1º, III.
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da observância obrigatória dos princípios gerais aplicáveis à Administração
Pública em suas contratações.
Foi nesse panorama que, a despeito de vários questionamentos, a Petrobras passou a se sujeitar, ainda em 1998, às normas do Decreto nº 2.745/1998,
conforme determinou o artigo 67 da Lei nº 9.4783, nos termos do qual os contratos celebrados pela empresa deveriam ser precedidos deum procedimento
licitatório simplificado, em contraposição à Lei Geral de Licitações Públicas
(Lei nº 8.666/1993)4.
As contratações levadas a efeito pela Petrobras, então, passaram a observar
as regras do referido Decreto, complementado pelo chamado Manual da Petrobras para Contratação, cuja criação foi prevista no âmbito do referido decreto.

21.1. Lei nº 13.303, de 1º de julho de 2016: Marco legal
vs. contínua aplicabilidade do Decreto
No dia 30 de junho de 2016 foi sancionada, pelo Presidente em exercício
Michel Temer, a Lei nº 13.303, publicada no Diário Oficial da União no dia
seguinte, com vigência imediata.
A referida lei (apelidada de Lei das Estatais), vem, quase vinte anos depois,
preencher lacuna deixada pelo parágrafo 1º do artigo 173 da Constituição Federal, dispondo sobre o estatuto jurídico das empresas públicas, sociedades de economia mista e de suas subsidiárias. Versa, ainda, igualmente na forma do citado
artigo 173, sobre as licitações e contratações levadas a efeito por tais entidades.
Não serão poucas as discussões a respeito da nova Lei das Estatais. No entanto, é certo que, desde a sua vigência, devem-se dar por encerradas as incon3

Muito se discutiu sobre a inexistência da norma prevista no § 1º do artigo 173 da Constituição Federal
(i.e., a Lei destinada a estabelecer o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia
mista e de suas subsidiárias) como óbice ao reconhecimento da constitucionalidade e eficácia do
Decreto nº 2.745. A posição dominante, contudo, apontava, a nosso ver adequadamente, para a
suficiência do artigo 67 da Lei nº 9.478, a tornar a eficaz a nova dinâmica prevista constitucionalmente.
Naturalmente, essa questão está agora superada pelo advento da Lei nº 13.303, de 1º de julho de 2016.

4

Essa conclusão se apresenta inteiramente em linha com a interpretação do artigo 22 da Constituição
Federal brasileira, o qual, tal como alterado pela Emenda Constitucional nº 19/1998, diferencia
expressamente as normas gerais de licitação e contratação aplicáveis à administração pública direta,
autarquias e fundações daquelas aplicáveis às sociedades de economia mista e às empresas públicas,
evidenciando que as primeiras seguirão os termos do artigo 37 da Constituição, ao passo que as
segundas observarão o disposto no artigo 173, § 1º.

168

Atividade de Contratação na Petrobras – Legislação Aplicável e Aspectos Controvertidos

táveis celeumas que envolviam o Decreto. De igual forma, chega ao fim uma
longa disputa entre a Petrobras e o Tribunal de Contas da União – TCU, que
sempre inquinou o referido diploma de inconstitucional5.
Nesses termos, o artigo 96 da Lei das Estatais revoga expressamente os artigos 67 e 68 da Lei nº 9.478. Em decorrência, tanto o Decreto quanto o Manual
da Petrobras para Contratação (tal como publicado com base no Decreto) perdem — agora sim — a sua legitimidade.
A despeito das polêmicas que certamente surgirão sobre a nova legislação,
inclusive no tocante aos aspectos da intertemporalidade, é indiscutível que o
legislador se preocupou com a forma de implementação da nova realidade. Buscou, assim, meios de permitir a adaptação paulatina daqueles que devem obediência à norma, a despeito de não se utilizar do tradicional mecanismo da vacatio
legis, provavelmente para que as regras que se pretendem moralizadoras possam
incidir de forma imediata.
É nessa linha que o caput do artigo 91 da Lei das Estatais concedeu às empresas públicas e às sociedades de economia mista o prazo de 24 meses para
promoverem as adaptações necessárias à adequação ao disposto na referida lei.
Mais adiante, em seu parágrafo 3º, o mesmo artigo explicita “que permanecem
regidos pela legislação anterior os procedimentos licitatórios e os contratos iniciados ou celebrados até o final do prazo previsto no caput”.
A literalidade do dispositivo citado poderá gerar dúvidas quanto à possibilidade de implementação das novas sistemáticas antes do final dos dois anos ali

5

Como se sabe, o Tribunal de Contas da União adota o entendimento de que a Petrobras deve se
sujeitar aos ditames da Lei nº 8.666/1993, defendendo a inconstitucionalidade do Decreto nº 2.745
sob os argumentos de que, em suma, a) a Lei nº 9.478 não poderia substituir a legislação prevista pelo
artigo 173, § 1º, da Constituição Federal; b) o artigo 67 da citada lei teria delegado ao Decreto matéria
sujeita a reserva legal; e c) o Decreto teria inovado de forma contrária à Lei Geral de Licitações. A
posição jurisprudencial (adotada, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal – STF), até o momento,
contudo, é no sentido de acatar a constitucionalidade — e, portanto, a eficácia — do Decreto nº
2.745, conforme decisões proferidas em diversas contendas judicializadas sobre o tema. A tal respeito,
confira-se, por todos, o voto do Ministro Gilmar Mendes no MS 25.888, DJU 29/03/2006, segundo
o qual “a livre concorrência pressupõe a igualdade de condições entre os concorrentes. Assim, a
declaração da inconstitucionalidade, pelo Tribunal de Contas da União, do art. 67 da Lei nº 9.478/1997
e do Decreto nº 2.745/1998, obrigando a Petrobras, consequentemente, a cumprir as exigências da Lei
nº 8.666/1993, parece estar em confronto com normas constitucionais, mormente as que traduzem o
princípio da legalidade, as que delimitam as competências do TCU (art. 71), assim como aquelas que
conformam o regime de exploração da atividade econômica do petróleo (art. 177)”.
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previstos, mas é cristalinamente claro ao permitir que as estatais — e, portanto,
a Petrobras — mantenha a prática atual até o final do referido prazo.
Curiosamente, pois, a Lei, embora o modifique, vem, após tantos anos, legitimar
o Decreto, que se aplicará durante o período de adaptação legalmente previsto.
Mantendo em mente que as mudanças decorrentes da Lei nº 13.303 são
significativas6, entende-se que as considerações aqui tecidas mantêm a sua atualidade e utilidade para o leitor, que nelas encontrará suporte para auxiliar
durante o período em que o procedimento licitatório simplificado disciplinado
pelo Decreto nº 2.745 ainda se aplicará.

21.2. Procedimento licitatório simplificado previsto pelo
Decreto nº 2.745
21.2.1. Aspectos gerais
Conforme antecipado, o Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobras
foi editado pelo Decreto nº 2.745 e complementado pelas regras contidas no
Manual da Petrobras para Contratação, cujos dispositivos têm o mesmo grau de
hierarquia do Decreto, em decorrência de norma expressa neste contida7.
Já no item 1.2 de seu regulamento, o Decreto nº 2.745 deixa claro que, a
despeito de todas as críticas, jamais se propôs a afastar as contratações a serem
entabuladas pela Petrobras dos princípios essenciais da Administração Pública.
Nesse sentido, dispõe que a licitação a ser realizada pela Petrobras observará
os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da igualdade, bem como da vinculação ao instrumento convocatório, da
economicidade, do julgamento objetivo e outros que lhe são correlatos. Como
corolário de tais princípios, não se permite, por exemplo, nas licitações conduzidas pela Petrobras, qualquer condição capaz de frustrar a competitividade,
exigindo-se, ainda, a ampla publicidade dos atos a elas inerentes.

6

Já num primeiro momento, é possível perceber que a nova lei se aproxima mais estritamente da Lei
Geral de Licitações, recebendo algumas críticas quanto à falta de inovação que permita às estatais
competirem adequadamente no setor privado.

7

Item 10.1 do Decreto nº 2.745/1998.
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21.2.2. Modalidades de licitação e mecanismos de acesso
Em conformidade com o disposto no Decreto nº 2.745, poderá a licitação
realizar-se nas modalidades de concorrência8, tomada de preços9, convite10,
concurso11 ou leilão12. No que tange ao julgamento das propostas, poderão se
aplicar os critérios de melhor preço, técnica e preço ou de melhor técnica.
O Decreto enumera os critérios que deverão balizar a escolha da Petrobras
pela modalidade de licitação mais adequada. Nesses termos, o item 3.3 do referido diploma legal determina que nessa escolha levem-se em conta (i) a necessidade de atingimento do respectivo segmento industrial, comercial ou de
negócios; (ii) a participação ampla daqueles que detêm a expertise pretendida;
(iii) o atendimento de prazos e outras peculiaridades da contratação; (iv) os elementos de garantia e segurança; (v) a otimização da eficiência e da qualidade;
(vi) as peculiaridades do setor, entre outros.
A despeito do teor do citado item 3.3 do Decreto, contudo, inexiste um
critério objetivo para a definição da modalidade de licitação aplicável, o que,
conforme observa Gustavo Binenbojm, leva a Petrobras a se utilizar comumente da modalidade de convite, por força das peculiaridades do mercado
específico em que atua13.

8

Conforme item 3.1.1 do Decreto nº 2.745/1998, a concorrência consiste na modalidade de licitação em
que se admite a participação de qualquer interessado que reúna as condições exigidas no edital.

9

Conforme item 3.1.2 do Decreto nº 2.745/1998, a tomada de preços consiste na modalidade de
licitação entre pessoas físicas ou jurídicas previamente cadastradas e classificadas na Petrobras, no
ramo pertinente ao objeto da licitação.

10

Conforme item 3.1.3 do Decreto nº 2.745/1998, o convite é a modalidade de licitação entre pessoas
físicas ou jurídicas, do ramo pertinente ao objeto, em número mínimo de três, inscritas ou não no
registro cadastral de licitantes da Petrobras.

11

Conforme item 3.1.4 do Decreto nº 2.745/1998, o concurso consiste na modalidade de licitação entre
quaisquer interessados, para a escolha de trabalho técnico ou artístico, mediante a instituição de
prêmios aos vencedores.

12

Conforme item 3.1.5 do Decreto nº 2.745/1998, o leilão consiste na modalidade de licitação entre
quaisquer interessados, para a alienação de bens do ativo permanente da Petrobras, a quem oferecer
maior lance, igual ou superior ao da avaliação.

13

Conforme artigo publicado por Gustavo Binenbojm na Revista da Procuradoria Geral do Estado do
Rio de Janeiro, Vol. 62, p. 113-133.
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Como forma de instrumentalizar suas licitações, o Decreto nº 2.745 prevê
que a Petrobras manterá registro cadastral de empresas interessadas na contratação de obras, serviços ou fornecimentos.
Conforme informa a própria Petrobras, o cadastro corporativo de fornecedores é criado para:
“facilitar o acesso do mercado fornecedor nas compras de materiais e
contratações de serviços, bem como proporcionar confiança à Petrobras
quanto à qualidade e competência de seus fornecedores, de forma que os
mesmos atendam às necessidades empresariais e aos requisitos específicos da área petrolífera.”14

Tal cadastro é disponibilizado eletronicamente, admitindo a inscrição de
empresas em geral (nacionais ou estrangeiras)15.
Ainda na mesma linha de facilitação de acesso às contratações, o item 1.10
do Decreto permite que a Petrobras se utilize de mecanismos seguros de transmissão de dados a distância para fechamento de contratos. Nessa toada, a Petrobras criou o portal chamado Petronect, que instrumentaliza hoje o cadastro
de fornecedores e integra os sistemas de várias empresas do grupo, viabilizando
a contratação eletrônica para aquisições e serviços16.
Relevante, ainda, mencionar que, tal como ocorre na Lei Geral de Licitações, o Decreto nº 2.745 elenca, em seus itens 2.1 e 2.3, hipóteses de dispensa
e inexigibilidade, respectivamente, as quais são mais amplas do que aquelas
previstas pela Lei nº 8.666.
14

Disponíveis em: <ttp://fatosedados.blogspetrobras.com.br/2009/06/11/procedimento-licitatoriosimplificado/>. Acesso em: 7 jun. 2016.

15

O item 4.7 do Decreto nº 2.745/1998 elenca as hipóteses em que a inscrição no cadastro poderá ser suspensa
pela Petrobras, entre elas o inadimplemento de normas legais e/ou de contratos firmados com a Petrobras;
desempenho insuficiente noutras contratações; ausência de justificativa de recusa para participação de
licitações outras; falta de apresentação de documentos para renovação do cadastro; e falência.

16

A utilização do sistema Petronect já foi objeto de questionamentos atinentes a eventuais dificuldades
de observância do princípio da publicidade e a possíveis ilegalidades decorrentes da combinação, na
prática, de ritos próprios das modalidades de licitação na forma de convite e de pregão. O parecer
publicado por Gustavo Binenbojm na Revista de Direito da Procuradoria Geral do Estado do Rio de
Janeiro (vol. 62) enfrenta tais questões e conclui pela legalidade dos procedimentos, em face do amplo
acesso ao cadastro de fornecedores mantido pela Petrobras e das peculiaridades do Decreto nº 2.745,
que não veda (ao contrário do que ocorre na Lei Geral de Licitações) a combinação de modalidades
licitatórias. Vale notar que a nova Lei das Estatais prevê, em seu artigo 32, a realização de licitações na
modalidade de pregão, de forma eletrônica, mediante portais de compra acessíveis através da internet.
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A lógica que permeia tais hipóteses assemelha-se àquela existente nas normas gerais, traduzindo-se, no primeiro caso, em margem discricionária a ser
exercida pela Petrobras, em busca do resultado mais eficaz e sempre dentro dos
limites delineados expressamente pela regulação, e, no segundo, na impossibilidade absoluta de competição, ensejadora da inexigibilidade do certame.
Com o intuito de garantir o mais adequado controle, o Decreto estabelece,
em seu item 2.5, mecanismo voltado ao monitoramento de tais atos de dispensa
e/ou inexigibilidade: o responsável deverá, pois, submeter ao seu superior justificativa para a contratação direta, acompanhada de documentos capazes de
evidenciá-la. Deverá, ainda, comprovar os motivos que levaram à escolha do
fornecedor e o justo preço17.

21.3. Particularidades e questões controvertidas das
contratações com a Petrobras no âmbito do Decreto nº 2.745
Questões se colocam no dia a dia das contratações levadas a efeito com a Petrobras. Em razão de sua imensa variedade, este trabalho não pretendeu esgotá-las, mas tão somente pincelar, a título exemplificativo, aspectos de utilidade
prática para o operador do Direito que com elas se defronta.

21.3.1. Possibilidade de revogação da licitação ou de recusa à
adjudicação do contrato
Como forma de proteção aos interesses da Petrobras, o item 1.7 do Decreto nº 2.745 admite que esta revogue, por conveniência e antes da assinatura
do contrato correspondente, a licitação, ou, ainda, que deixe de adjudicar tal
contrato em casos em que a licitante vencedora tenha revelado, em contratação anterior, incapacidade técnica, administrativa ou financeira. Em tais casos,
segundo dispõe o Decreto, não haverá para a licitante direito a indenização de
qualquer espécie.
17

Durante as investigações da chamada Operação Lava Jato, deflagradas em 2014, foram identificadas
inúmeras contratações diretas realizadas pela Petrobras, supostamente sob o manto da dispensa. Há
que se notar, contudo, que, ainda que comprovada a ilegalidade de tais contratações, esses fatos não
significarão o descabimento da norma, e sim a sua implementação equivocada e distante dos reais
motivos que autorizam e legitimam tais institutos.
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O dispositivo foi sempre alvo de discussões, especialmente para aqueles que
não reconheciam legitimidade no Decreto e buscavam, por isso, na Lei Geral de
Licitações, a distinção entre anulação e revogação por conveniência.
Nesse sentido, há quem alegue que o ato de revogação não deve se ultimar
sem que às licitantes se permita o contraditório e, em última análise, compensação por eventuais danos sofridos18.
A questão é intrincada na medida em que, como dito, a Petrobras sujeita-se
à disciplina específica do Decreto, que permite, expressamente, a revogação.
Está-se, portanto, diante de regras conhecidas e aceitas por aquele que opta por
participar do procedimento sabendo que este poderá ser revogado ao exclusivo
critério da Petrobras.
A despeito disso, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região já acolheu
argumentos fulcrados na Lei nº 8.666 para se manifestar em favor de licitante
que se insurgiu contra a revogação, por conveniência, de procedimento licitatório lançado pela Petrobras, sob o argumento de que tal revogação deu-se sem a
necessária oportunidade de prévia manifestação da interessada19.

21.3.2. Possibilidade de revisão contratual no âmbito dos
contratos firmados com a Petrobras
Outra questão que merece ser discutida e assume, de tempos em tempos,
especial relevância diz respeito aos conceitos da revisão no âmbito dos contratos
firmados com a Petrobras.
Com efeito, como se sabe, a legislação brasileira prevê a possibilidade de
revisão contratual em situações determinadas, as quais não se confundem com
os mecanismos contratuais de reajuste que poderão ser previstos em contrato.
Nesse sentido, a revisão contratual visa restabelecer a equação econômico-financeira original quando esta é alterada por acontecimentos supervenientes e extraordinários, que não poderiam ser antecipados no momento da
celebração do ajuste20.
18

Tais discussões ganharão, provavelmente, novo contorno à luz do que agora dispõem os artigos 57 e
62 da nova Lei das Estatais.

19

AI nº 0007206-46.2013.4.01.0000/BA, julgado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

20

Hoje é pacífico que as consequências imprevisíveis de fatos previsíveis também autorizam a
revisão contratual.
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São situações geradoras de desequilíbrio que atingem a lógica original do
negócio, fazendo-se necessário lançar mão do instituto da revisão contratual,
como forma de realização do princípio da preservação dos contratos e em linha
com o disposto no próprio Manual da Petrobras para Contratação.
Como mencionado, embora deva obediência aos termos do Decreto nº
2.745, a Petrobras sujeita-se, em suas contratações, ao regime de direito privado, tal como estabelece o artigo 173 da Constituição Federal e o artigo 61
da Lei nº 9.478.
O instituto da revisão encontra guarida no Código Civil brasileiro, especialmente em seu artigo 478, o qual elenca, para sua aplicação, as seguintes
condições: (i) o contrato deve ter execução continuada ou diferida no tempo;
(ii) as condições econômicas no momento da execução do contrato devem ser
significativamente diferentes das condições econômicas no momento em que
o contrato foi celebrado; (iii) deve existir onerosidade excessiva para uma das
partes e grande vantagem para a outra parte21; e (iv) a mudança deve ter sido
causada por um evento extraordinário e imprevisível.
Em linha com o dispositivo legal aludido, os itens 5.2.1 e 5.2.14 do Manual
da Petrobras para Contratação preveem que:
“5.2.1 – O Contrato, no curso de sua vigência, poderá ser objeto de alterações em razão de fatos supervenientes ou oportunidades que imponham a revisão das estipulações iniciais.
5.2.14 - São admitidos Aditivos para realinhamento de preços, para mais
ou para menos, em razão de desequilíbrio da equação econômico-financeira de formação dos preços contratuais22”.

Resta evidente, pois, que, a despeito de questionamentos esparsos, os
dispositivos do próprio Manual da Petrobras para Contratação admitem a

21

O requisito de grande vantagem para uma das partes é dispensado por parte da doutrina.

22

Nos Contratos Petrobras, tal equação é determinada quando aquele que participa da licitação oferece,
e posteriormente negocia, a sua proposta, e, muitas vezes, é retratada no chamado Demonstrativo de
Formação de Preço – DFP.
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revisão contratual23 e estão inteiramente alinhados com as regras de manutenção das bases negociais24.

21.3.3. Possibilidade de negociação de proposta mais vantajosa:
Questão que desperta, igualmente, controvérsia é a que se relaciona ao direito garantido à Petrobras de buscar as melhores condições de preço, mesmo após
definido o resultado do julgamento.
Sobre o tema, o item 6.23 do Decreto nº 2.745 dispõe que:
“Qualquer que seja o tipo ou modalidade de licitação, poderá a Comissão, uma vez definido o resultado do julgamento, negociar com a
firma vencedora, ou, sucessivamente, com as demais licitantes, segundo a ordem de classificação, melhores e mais vantajosas condições para a Petrobras. A negociação será feita, sempre, por escrito e
as novas condições dela resultantes passarão a integrar a proposta e
o contrato subsequente.”

O dispositivo é, mais uma vez, expressão da proteção dos interesses da Petrobras no âmbito de suas contratações e é, em sua essência, defensável no
contexto de um procedimento simplificado, voltado a contratações que deverão
se reger pelo direito privado25.
Na prática, contudo, não são raras as discussões envolvendo a implementação do comando contido no item 6.23 do Decreto, na medida em que a dinâmica retratada possibilita, transversamente, práticas não alinhadas ao princípio
da publicidade, visto que as negociações (e, portanto, os preços) ocorrem separadamente e sem visibilidade de todos os licitantes interessados.

23

Embora ainda muito recente, antecipa-se que a nova Lei de Estatais possa gerar discussões sobre
esse mesmo tema, na medida em que trata da possibilidade de alteração contratual para permitir a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial em dispositivo que refere, expressamente,
apenas os contratos destinados à execução de obras e serviços de engenharia.

24

Naturalmente, isso não significa que há uma garantia ilimitada e irrestrita de lucro do contratado,
uma vez que em todo negócio existe uma álea intrínseca que não se pode afastar.

25

Vale notar que a nova Lei das Estatais também se preocupa com a proteção dos interesses das
estatais, prevendo mecanismos de negociação de condições mais vantajosas e mesmo permitindo,
expressamente, a revogação da licitação em que não seja obtido valor igual ou inferior ao orçamento
estimado para a contratação.
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21.4. Conclusões
A evolução do arcabouço legal pertinente, especialmente com a flexibilização do monopólio estatal sobre o exercício das atividades de exploração e
produção de petróleo, gás e derivados, enseja a necessidade de criação das bases
para a justa competição entre a Petrobras e as demais empresas do setor.
O Decreto nº 2.745 surgiu justamente para implementar regulamento licitatório simplificado, capaz de proporcionar condições de igualdade, ao se distanciar das regras rígidas ínsitas à Lei nº 8.666.
Embora uma decisão definitiva sobre o tema jamais tenha sido proferida,
várias decisões judiciais reconheceram a constitucionalidade — e, assim, a validade e a eficácia — do citado decreto, aplicável às contratações entabuladas
pela Petrobras, que, por sua natureza híbrida, deverá, igualmente, observar as
normas de direito privado e as regras do seu manual de contratação, sem perder
de vista os princípios basilares da Administração Pública.
A compatibilização das normas aludidas muitas vezes gerou — e ainda gerará, pelos dois anos que se avizinham — desafios no âmbito de tais contratações,
os quais, contudo, não deveriam servir para desacreditar o sistema normativo,
mas sim encorajar a sua melhor interpretação, de forma harmônica, em busca
da plena realização dos comandos constitucionais.
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22. As Limitações ao Dever de
Indenizar no Âmbito dos Contratos
da Indústria de Óleo e Gás
Daniela Ribeiro Davila
Patrícia Palhares Arruda
As discussões que envolvem o instituto da responsabilidade civil se multiplicam no âmbito da sociedade contemporânea, marcadas pelos dilemas que
permeiam as relações contratuais e os anseios daqueles que pretendem se ver
protegidos dos danos que lhes possam ser causados e daqueles que buscam mitigar os riscos de suas atividades, de modo a viabilizar a consecução de projetos
extremamente complexos.
A leitura contratual sob a ótica da constitucionalização do Direito Civil propicia uma multiplicação de hipóteses de responsabilização das partes, situação
que gera insegurança e, portanto, uma lógica busca de proteção por meio da
delimitação de cenários pelos contratantes.
Não é — nem poderia ser — diferente o que ocorre na esfera das atividades
petrolíferas, as quais, sabidamente, encerram numerosa gama de riscos, aliada a
uma complexidade constante e a elevados custos inerentes ao desenvolvimento,
à implementação e à melhoria de processos e tecnologias.
Nessa toada, multiplicam-se os mecanismos que visam assegurar às partes
contratantes a manutenção da equação que amparou o interesse na contratação
e delimitou as suas variáveis, tais como preços, seguros, garantias, etc.
Com efeito, são contratados seguros, ajustadas cláusulas penais e outras disposições que, desde a celebração do negócio, permitem às partes antever os
impactos que eventualmente dele poderão decorrer. Dentre tais mecanismos,
destacam-se, com especial relevância nas operações da indústria do petróleo, as
cláusulas excludentes e as cláusulas limitativas do dever de indenizar1.
1

As expressões utilizadas para designar as cláusulas em comento variam na doutrina, sendo as
expressões aqui adotadas consideradas adequadas para a correta retratação dos institutos, tal como
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22.1. Funções e relevância das cláusulas excludentes e
limitativas do dever de indenizar2
É lógica e legítima a busca das partes por maior segurança e previsibilidade ao ajustarem as cláusulas excludentes e/ou limitativas do dever de
indenizar. De fato, em meio à multiplicação das disputas judicializadas —
ou submetidas à arbitragem —, como, via de regra, ocorre nos contratos
afetos à indústria de óleo e gás, os contratantes buscam preservar o racional
econômico do negócio, prevenindo-se contra perdas que, em última análise,
desaconselhariam a sua celebração.
Noutras palavras, por meio das cláusulas sob exame, as partes buscam alterar as regras que, no silêncio do contrato, aplicar-se-iam à atribuição dos riscos
inerentes ao negócio, realocando-os de forma a se amoldarem às peculiaridades
do caso concreto.
Como se sabe, o Código Civil brasileiro atribui, como regra, o dever de indenizar àquele que dá causa ao dano.
Nesse sentido, o artigo 927 estabelece, em termos gerais, que “aquele que,
por ato ilícito, causar o dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
No âmbito das relações contratuais, o comando do artigo 389 vem corroborar a regra geral que norteia o sistema de responsabilidades, ao determinar que,
“não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos (...)”.
Buscando maior proteção da parte lesada, o parágrafo único do citado artigo
927 potencializa a responsabilidade daquele que desenvolve atividades de risco,
dispensando, em tal contexto, a existência de culpa.
Embora se compreenda perfeitamente a atitude do legislador no contexto de
um Direito Civil comprometido com a tutela da dignidade da pessoa humana3
e tantos outros valores que decorrem de uma perspectiva civil-constitucional, é
empregadas, entre outros, por Fábio Henrique Peres, em obra publicada sobre o tema (PERES,
Fabio Henrique. Cláusulas Contratuais Excludentes e Limitativas do Dever de Indenizar. São Paulo:
Quartier Latin, 2009).
2

A despeito das discussões travadas a tal respeito, este artigo se propõe a analisar as cláusulas
excludentes e as cláusulas limitativas do dever de indenizar como espécies de um mesmo gênero,
sujeitas, portanto, a premissas e requisitos semelhantes, embora díspares em seus efeitos práticos.

3

Dentre tantos outros renomados juristas, fazemos aqui referência à eminente doutora Teresa Negreiros
e sua obra Teoria do Contrato (NEGREIROS, Teresa. Teoria do Contrato: novos paradigmas. 2. ed. Rio
de Janeiro: Renovar, 2006).
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inegável que tais preceitos impactam substancialmente os desenhos dos negócios a que aqui nos referimos, ensejando a necessidade de tratamento cauteloso
dos riscos do negócio, sob pena de se arriscar a viabilidade da própria empresa e, por conseguinte, de grande parte das atividades econômicas, mormente
aquelas que, em sua essência, lidam intrinsecamente com riscos expressivos,
os quais, embora controlados e mitigados, não podem ser totalmente afastados.
Nesse contexto, as cláusulas excludentes e limitativas do dever de indenizar
ganham expressão, como bem sumariza Vinícius Pereira, ao se referir a elas
como “uma eficaz forma de repartir os riscos contratuais de forma diversa daquela fixada pelo legislador”4. São, aliás, também de Vinicius Pereira as palavras
que bem descrevem as preocupações que permeiam grande parte das discussões
acerca da redistribuição dos riscos:
“Com o desenvolvimento da responsabilidade objetiva, a ocorrência de
danos de maior magnitude e a necessidade de repará-los integralmente, os empresários começaram a manifestar grande preocupação com
os gastos necessários para cobrir essas perdas. Atualmente, calcula-se
o valor de um produto com a provisão dos custos de acidentes que normalmente ocorrem, o valor médio das indenizações, os gastos com a
contratação de advogados nas ações indenizatórias, etc.”5

De fato, o tratamento transparente dos riscos, com a consequente responsabilização daquele a quem, consideradas todas as variáveis do negócio (capacidade técnica, financeira, conhecimentos disponíveis, etc.), são razoavelmente
atribuíveis, é fator determinante para a justa precificação do produto ou serviço.
Mais: a distribuição racional e consciente de tais riscos proporciona entre as
partes o sentimento de justiça e legitimidade, tendendo, portanto, a diminuir as
iniciativas que se prestam ao questionamento das responsabilidades quando da
efetiva ocorrência do evento danoso.

4

PEREIRA, Vinicius. Cláusula de não indenizar: entre riscos e equilíbrio. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2015. p. 17.

5

Ibid., p. 16.
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22.2. Cláusulas excludentes e limitativas do
dever de indenizar
Como bem lembra Fábio Henrique Peres, não há como sistematizar a totalidade das cláusulas excludentes e limitativas do dever de indenizar, na medida em que estas são diuturnamente imaginadas e implementadas conforme os
contornos do negócio jurídico que pretendem regular. Nas palavras de Antonio
Pinto Monteiro, citado pelo referido autor, “a variedade que estas cláusulas podem assumir é ‘quase infinita’”6.
São comuns, contudo, especialmente no âmbito de contratos inerentes a
projetos de maior monta ou atividades de mais expressiva complexidade, as
cláusulas que buscam excluir de uma possível indenização determinado tipo
de dano7 ou pretendem limitar o quantum indenizatório8. Há, ainda, aquelas
que afastam a possibilidade de se pleitearem danos com base em um ou outro
fundamento, tais como em situações de culpa leve, situações imprevisíveis, etc.
Embora conceitualmente diversas, as chamadas cláusulas knock-for-knock,
amplamente adotadas nos contratos das atividades petrolíferas sob a égide do
direito anglo-saxão, têm função essencialmente análoga à das cláusulas aqui
mencionadas, qual seja, a alocação de riscos inerentes às atividades objeto do
negócio, pré-pactuando o dever de reparar de cada parte segundo o proveito
econômico do negócio e a capacidade financeira das partes envolvidas.

6

Ibid., p. 85.

7

Nesse sentido, são comuns as cláusulas que, entre nós, excluem da gama de indenizações possíveis os
lucros cessantes e os danos indiretos.

8

Nesse particular, cumpre lembrar que parte da doutrina salienta, no que tange às cláusulas limitativas
de valor, a impossibilidade de fixação de montante indenizatório irrisório, na medida em que, em tal
situação, as partes estariam efetivamente excluindo a possibilidade da própria indenização. Partindo
da premissa de que a cláusula excludente do dever de indenizar também se apresenta válida em nosso
ordenamento (ressalvados os casos em que os seus requisitos de validade não se façam presentes), mais
adequada nos pareceria a crítica que apontasse a falta de aderência racional da cláusula, na medida
em que, enquanto limitativa, estaria simplesmente se propondo a chancelar a indenização cabível,
quando, na realidade, estaria a afastá-la, em função do montante irrisório.
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22.3. Posições doutrinárias acerca da validade e da eficácia
das cláusulas excludentes e limitativas do dever de indenizar
Como ensina Antônio Junqueira de Azevedo9, válido é o negócio jurídico
que observa as regras aplicáveis, formado de acordo com as regras jurídicas, ao
passo que eficaz é o ato jurídico apto a produzir efeitos10.
O silêncio do sistema jurídico brasileiro a respeito das cláusulas ora comentadas gerou debates intensos sobre a sua admissibilidade no Direito brasileiro, os
quais, de vez em quando, voltam à tona com vigor. Nada obstante, atualmente,
a maioria da doutrina socorre-se do princípio da autonomia da vontade para
afirmar a validade das cláusulas excludentes e limitativas do dever de indenizar11. Naturalmente, o referido princípio deve ser enxergado em sintonia com
princípios outros, tais como os princípios da função social do contrato, da boa-fé e do equilíbrio contratual12.
Em decorrência, atualmente é majoritário o entendimento entre os juristas
brasileiros no sentido de que se admitem as cláusulas em comento, desde que
insculpidas em contratos firmados entre partes paritárias e desde que seu teor
não viole regras de ordem pública nem normas cogentes.
Não foram poucas as tentativas de enumeração dos caminhos necessários
para assegurar que os requisitos aludidos sejam observados pelas cláusulas excludentes e limitativas do dever de indenizar. A nosso ver, contudo, por mais
aflitiva que essa assertiva possa parecer, haverá a necessidade de criteriosa análise das circunstâncias do ajuste em cada caso, para que, então, se possa ver9

AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Negócio Jurídico: existência, validade e eficácia. 4. ed. São Paulo:
Saraiva, 2002. p. 42 e 49.

10

O autor salienta, contudo, a importância da segregação dos planos de existência, validade e eficácia,
visto ser possível que o ato jurídico nulo ou anulável produza determinados efeitos.

11

Nesse sentido discorrem os autores que se dedicam ao tema, que aqui fazemos representar nas palavras de
Sergio Cavalieri, referenciado na obra de Fábio Henrique Peres aqui já citada: “a cláusula de não indenizar
tem sido admitida no Brasil e em outros países, pela doutrina e pela jurisprudência, dentro de certos limites,
com base no princípio da autonomia da vontade e na liberdade de contratar.” (Ibid., p. 130).

12

No tocante ao princípio da indenizabilidade irrestrita (ou da reparação integral), a despeito de
posições contrárias, tem-se que este não é violado pelas cláusulas aqui analisadas, não apenas pela
inquestionável contrapartida que estas oferecem, mas igualmente pelo fato de que a reparação integral
já é passível de mitigação por disposição legal ou mesmo contratual, tal como ocorre nas hipóteses dos
artigos 944, parágrafo único, e 946 do Código Civil e nas hipóteses de prefixação de danos, consoante
cláusulas penais autorizadas por seus artigos 408 a 416.
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dadeiramente concluir pela validade e eficácia de tais disposições contratuais.
Isso porque os conceitos de paridade, boa-fé e equilíbrio somente se permitirão
analisar, com a necessária aderência, mediante o exame de cada caso.
A despeito disso, como diretrizes para uma análise em abstrato, devem ser
observadas as linhas traçadas pela doutrina majoritária, ao identificar a necessidade de que tais cláusulas sejam fruto de expressão de vontade livre e consciente e, portanto, não inseridas em contratos celebrados entre partes não isonômicas e/ou desassistidas sob a perspectiva técnico-jurídica.
Também devem ser tratadas com máxima cautela as limitações que pretendam afastar a indenização por danos causados por conduta dolosa de um dos
contratantes, na medida em que tal exoneração pode ser — e, baseado no que
hoje entende a doutrina, provavelmente será – tida como ajuste contrário aos
princípios e normas cogentes, já que viabilizaria o descumprimento proposital
de obrigações assumidas pela parte, na certeza de que consequências não decorreriam de tal descumprimento13.
Questão intrincada diz respeito à equiparação do dolo à culpa grave para os
efeitos de reconhecimento da validade e eficácia das cláusulas excludentes e limitativas do dever de indenizar. Longe de uma definição a respeito, a doutrina
tende a conceber os dois conceitos como elementos semelhantes que fundamentam a negativa de validade a tais disposições contratuais14. A discussão é ainda
13

Naturalmente, a ausência de consequências aqui referidas não ignora que, na realidade, consequências
poderiam existir (e provavelmente existiriam), na medida em que tal conduta poderia atingir a
imagem e a reputação do contratante. Sob a perspectiva jurídica, contudo, as obrigações incapazes de
gerar a obrigação de indenizar os danos decorrentes de seu descumprimento em muito perderiam a
sua força cogente, cabendo, aqui, a ressalva quanto a outros mecanismos ainda à disposição da parte
contratante lesada, tais como a resolução contratual, a suspensão de obrigações lastreada na exceção
do contrato não cumprido, entre outras, como bem lembra Fábio Henrique Peres (Ibid., p. 58).

14

Ante a inexistência de uma definição, argumentos se fazem disponíveis a favor e contra a
validade de tais cláusulas nas situações específicas de condutas dolosas ou eivadas de culpa grave.
Independentemente da posição que se pretenda adotar, é relevante observar, mormente no âmbito
de contratos como os que se celebram no segmento da indústria de óleo e gás, que o dolo — ou
a culpa grave —, caso entendido como mácula à cláusula excludente ou limitativa do dever de
indenizar, deverá ser aquele atribuível à parte contratante, devendo, aqui, ser enxergado como ato
autônomo o do empregado ou preposto desta, sob pena de banalização dos limites que se pretenderam
estabelecidos quando da celebração do contrato. Nesse sentido já ensinava José de Aguiar Dias, em
sua obra Cláusula de não indenizar: “a cláusula vale, pois, amplamente, quer se trate de culpa stricto
sensu, quer de dolo do preposto. A culpa do preposto não é, forçosamente, culpa grave do comitente
e, quanto ao dolo, é figura que implica intenção, trazendo consequentemente, a marca pessoal do
infrator, de forma a impedir que se identifique como dolo do contratante ou responsável”. (DIAS, José
de Aguiar. Cláusula de não indenizar. 4. ed. rev. Rio de Janeiro: Forense. p. 149-150

184

As Limitações ao Dever de Indenizar no Âmbito dos
Contratos da Indústria de Óleo e Gás

potencializada pelo teor do parágrafo único do artigo 944 do Código Civil, o qual
faz expressa referência à gravidade da culpa, fazendo, dessa forma, pairar dúvidas
sobre os argumentos que se utilizariam para afastar tal equiparação, na medida
em que, para o nosso Direito, a gradação da culpa não seria relevante15.

22.4. Dirigismo contratual nas atividades da indústria
de óleo e gás
Se a doutrina majoritária tende, hoje, a acatar as cláusulas excludentes e limitativas do dever de indenizar nos contratos em geral, maior razão haverá para
que o faça no âmbito dos contratos celebrados em segmentos tais como o da indústria de óleo e gás, aos quais não se pode negar determinadas peculiaridades.
A esse respeito são irretocáveis as palavras de Paula Forgioni, ao se referir
à racionalidade própria do Direito Empresarial, a reclamar cautelas em sua interpretação. Nesse sentido, assevera a autora: “há inegavelmente uma racionalidade própria ao direito empresarial que é cultivada, querida e incentivada pelo
sistema, porque mola propulsora da fluência de relações do mercado”16.
A assertiva da professora Paula Forgioni é aderente também no âmbito das
cláusulas limitadoras do dever de indenizar, sendo certo que, em tal ambiente, ninguém melhor do que as partes contratantes para definir os adequados
parâmetros da contratação.
Em segmentos como o da indústria de óleo e gás, a limitação, ou mesmo
exclusão, do dever de indenizar é objeto de análise e consideração junto com
variáveis complexas, que definem todo o regramento de projetos de maior complexidade, elevados investimentos e importância muitas vezes estrutural da
economia de um país. Repensar uma dessas variáveis isoladamente sob o argumento de que sobre ela não seria lícito às partes disporem livremente poderia
15

Nesse sentido, por todos, Gustavo Tepedino, Heloisa Helena Barboza e Maria Celina Bodin de
Moraes, em seu Código Civil Comentado, asseveram que “a responsabilidade civil, ao contrário, tem
tradicionalmente se mantido imune a qualquer escopo punitivo, preocupando-se tão somente com a
reparação do dano causado a outrem. Sua atenção volta-se não para o agente, mas para a vítima do
dano injusto. Daí o direito civil ter, há muito, abandonado a distinção entre a culpa grave, leve e levíssima,
para fins de responsabilização.” (Grifamos). (Cf. TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloísa Helena;
MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil Interpretado conforme a Constituição da República. vol.
II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 859.

16

FORGIONI, Paula A. Contrato de Distribuição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005. p. 531.
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comprometer todo o arcabouço do negócio, gerando sérias implicações capazes
mesmo de inviabilizar o cumprimento das prestações avençadas.
Nesse sentido, Fabio Henrique Peres menciona que:
“Em um contrato negociado, a anuência a uma cláusula de não-indenizar
não representa uma imposição do polo mais forte da relação, mas sim resultado de uma decisão fundamentada, sendo a sua inclusão compensada,
direta ou indiretamente, por alguma vantagem correlata como, por exemplo, uma reciprocidade na convenção exoneratória, condições financeiras
ou negociais mais benéficas aceitas pela contraparte ou, ainda, uma redução no preço do bem adquirido ou do serviço a ser prestado.”17

Sem diminuir a importância dos fatores enumerados pelo autor, vamos mais
longe, ao relembrar que, muitas vezes, em contratos tais como aqueles a que ora
nos referimos, a não limitação (ou exoneração, conforme o caso) do dever de
indenizar poderia mesmo inviabilizar a negociação, na medida em que garantias
correlatas e coberturas securitárias seriam inviáveis, quer sob o ponto de vista
de assunção de risco, quer sob o ponto de vista econômico, na medida em que
tal risco viria a ser precificado pela contratada e repassado à parte contratante,
que com tal ônus não poderia arcar.

22.5. Prática da indústria de óleo & gás
Os contratos de monta mais significativa e que, portanto, mandatoriamente requerem a exclusão ou limitação da responsabilidade de uma das partes são
aqueles em que a companhia de petróleo que detém a concessão ou foi contratada
para exercer as atividades de exploração e produção de hidrocarbonetos subcontrata parte de tais atividades com empresas especializadas, como é o caso das
empresas que detêm e operam sondas de perfuração e unidades de produção.
O exemplo torna-se evidente no caso da Petrobras, que, como sociedade de
economia mista obrigada por lei a contratar mediante uma das formas previstas no Decreto 2.745/1998, anexa aos convites enviados aos licitantes modelo
do contrato que será assinado entre as partes se e quando o licitante sagre-se
vencedor no certame.
17
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Nesses modelos de contrato, a própria contratante impõe os limites e exclusões ao dever de indenizar das contratadas, de forma a tornar o negócio não só
atrativo, mas factível. Sem tais limitações, nenhuma empresa se aventuraria a
assumir riscos inerentes à atividade de exploração e produção, que só podem ser
arcados por quem tem o benefício econômico de tal atividade, isto é, as empresas de petróleo como a Petrobras.
As companhias de petróleo privadas, conhecidas como IOCs (international
oil companies), ainda que naturalmente não estejam obrigadas a contratar mediante licitação, seguem a mesma prática de enviar convites, normalmente a
mais de uma empresa, para tornar os preços ofertados mais competitivos, com
seus modelos de contrato em anexo, nos quais colocam limites e exclusões ao
dever de indenizar das contratadas.
Como já dito acima, essas exclusões e limitações são elemento crucial na
análise de risco das ofertantes, permitindo-as precificar seus serviços e, caso
venham a ser contratadas, obter os seguros necessários.
Numa indústria sofisticada como a do petróleo, ainda que as partes contratantes não tenham a mesma capacidade econômica, já que as empresas de
petróleo têm a maior recompensa, não há que se cogitar da necessidade de proteção de uma das partes tornando inválida a exclusão ou limitação ao seu dever
de reparar. Isso porque, no mais das vezes, é a própria companhia de petróleo,
ou seja, a parte mais forte da relação contratual, que precisa impor tais limites
em seus modelos contratuais para viabilizar a subcontratação, com as empresas
especializadas, das atividades com ela contratadas pelo poder concedente, isto
é, a ANP em nome da União Federal.
Com exceção dos casos de dolo, de que aqui já tratamos, não podem ser
aplicáveis, portanto, aos contratos da indústria de petróleo os argumentos protetivos que rechaçam a exclusão e a limitação ao dever de indenizar, presentes
na nossa jurisprudência, mais recentemente, por nítida influência do Direito do
Consumidor no Direito Civil pátrio.

22.6. Conclusões
A conclusão que se extrai do exame do tema em foco é que as cláusulas
excludentes ou limitativas do dever de indenizar são compatíveis com o direito posto e mesmo necessárias em grande parte dos contratos, especialmente
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aqueles em que as incertezas, as complexidades, as tecnologias avançadas e os
elevados investimentos exigem a realocação dos riscos inerentes como forma de
proteção e manutenção da racionalidade do próprio negócio.
Admitir-se o contrário e negar a tais cláusulas validade e eficácia no âmbito de tais contratações significaria relegar a segundo plano a vontade das
partes, em contexto em que esta deve ser livremente exercida, porquanto
conscientes e respaldadas em elementos de justiça contratual. Mais ainda:
admitir-se a anulação de tais preceitos permite que uma das partes volte sobre
os próprios passos e modifique toda a base de um negócio previamente estudado, atribuindo à contraparte riscos que por esta jamais foram considerados
e, consequentemente, precificados18.
Nada obstante, ante a inexistência de previsão legal que as abarque e as
isente de discussões, as cláusulas excludentes ou limitativas do dever de indenizar deverão ser contratadas com a observância de cautelas.
Nesse sentido, é aconselhável que as partes, ao ajustar tais disposições, preocupem-se em detalhar os riscos abarcados; mantenham evidências de que estas
foram livremente contratadas, em ambiente de isonomia e paridade; assegurem-se de que tais disposições se justifiquem ante o racional do negócio; e evitem
afastar a obrigação de indenizar em situações de dolo atribuíveis aos contratantes, de modo a legitimar a redistribuição dos ônus inerentes aos danos porventura ocasionados durante a execução do empreendimento.

18
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Sobre o tema, vale conferir a digressão feita por Vinícius Pereira no sentido de que, em situação
tal, à parte que sofre o impacto de tal decisão deverá ser permitida a revisão contratual,
porquanto criadas, de forma imprevisível, novas bases que alteraram substancialmente os riscos
originalmente assumidos.

23. Principais Instrumentos de Garantia
– Penhor de Petróleo e Cessão Fiduciária
de Direitos Creditórios e Recebíveis
Daniela Ribeiro Davila
Adriana Lontra
De forma a viabilizar projetos que envolvam elevado nível de investimento, como geralmente são os da indústria de petróleo e gás, comumente se
buscam recursos no mercado por meio de financiamentos, seja para a exploração do campo, seja para a construção de complexas unidades de perfuração,
produção e armazenamento.
Como regra, as obrigações em geral, tais como as obrigações de pagamento
assumidas em um financiamento, por si só já autorizam ao credor, na hipótese
de inadimplemento do devedor, lançar mão de mecanismos jurídicos disponíveis para acessar o patrimônio do devedor, tais como a penhora ou o arresto.
Ocorre que, em alguns casos, seja por disposição de lei ou por convenção das
partes contratantes, a dívida pode se revestir de segurança especial, outorgando
o devedor ao credor uma garantia.
Na indústria de petróleo e gás, considerando-se as elevadas cifras envolvidas, observa-se a contratação de financiamentos garantidos por complexa gama
de instrumentos de garantia que recaem sobre bens e direitos, da forma contratualmente convencionada pelas partes.
Em síntese, as garantias acordadas entre partes contratantes podem ser fidejussórias, que se caracterizam pelo fato de uma pessoa estranha à relação principal se responsabilizar pelo pagamento da dívida, ou reais, que consistem na
afetação de um ou mais bens para garantir o devido cumprimento da obrigação.
São espécies de garantias fidejussórias o aval ou fiança. No que diz respeito às
garantias reais, nosso ordenamento prevê três tipos: hipoteca, penhor e anticrese1.

1

Sobre alienação fiduciária em garantia ver Capítulo 20 desta Cartilha.
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Não raro, em contratos de financiamento para atividade de exploração e
produção de campo de petróleo, o operador, munido de seu direito sobre o bem
produzido — a lavra —, pode dá-lo em garantia de suas obrigações, sendo que
muitas vezes essa garantia se faz mediante penhor. É também comumente utilizada como garantia desse tipo de financiamento a cessão fiduciária de recebíveis, de forma a garantir ou incrementar o pacote de garantias do financiador.
Vale dizer que o conjunto de garantias convencionadas serve não só ao financiador, que certamente se beneficia pela maior segurança do pagamento da
dívida, mas também ao devedor, que pode, mediante pacote de garantias oferecido, negociar condições mais vantajosas para o seu financiamento.

23.1. Penhor
Especificamente em relação ao penhor, pela inteligência do artigo 1.431 do
Código Civil de 2002, trata-se de um direito real sobre coisa móvel ou mobilizável, suscetível de alienação, realizada pelo devedor (chamado de devedor
pignoratício) ou por terceiro ao credor (o credor pignoratício) com o objetivo de
garantir o pagamento de determinado débito.
No Brasil, o penhor do petróleo pode ser realizado mediante penhor mercantil, que é espécie do gênero penhor e está previsto nos artigos 1.447 a 1.450
do Código Civil.
O penhor mercantil difere dos demais tipos de penhor pela particularidade
de não haver a tradição do bem para o credor pignoratício, permanecendo o
bem na posse direta do devedor, estando este responsável por guardar e manter
o bem dado em garantia.
Como regra, até a liquidação do débito garantido, sob pena de liquidação
antecipada da dívida, o devedor possuidor fica impedido de dispor do bem dado
em garantia, bem como alterá-lo ou mudar-lhe a situação.
De acordo com o artigo 1.450 do Código Civil, o credor tem direito a “verificar o estado das coisas empenhadas, inspecionando-as onde se acharem,
por si ou por pessoa que credenciar”, e, portanto, essa faculdade está presente,
inclusive, em casos de ausência de previsão contratual expressa nesse sentido.
A doutrina clássica não se ocupa do detalhamento das obrigações de depositário que devem ser assumidas pelo devedor pignoratício em relação ao
bem dado em garantia. Por esse motivo, aconselha-se que o credor pignoratício
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atente para a inclusão de expressa previsão contratual relativa à qualidade de
depositário assumida pelo devedor, não restando dúvidas acerca dos deveres
adicionais de cuidado aplicáveis a essa espécie de garantia.
Sendo o petróleo um bem fungível, o depositário se obriga a restituir ao credor não o bem específico, mas um equivalente do mesmo gênero, qualidade e
quantidade, sendo, portanto, de grande importância que se indique no contrato
a qualidade do petróleo dado em garantia.
Em razão das peculiaridades do penhor mercantil, especificamente em razão
de o bem empenhado não ficar na posse direta do credor pignoratício, alguns
direitos e deveres previstos na parte geral que trata de penhor no Código Civil
não são a eles aplicados, sendo garantido, todavia, seu direito a promover a
execução judicial ou a venda amigável do bem dado em garantia, se lhe expressamente permitir o ato de instituição ou lhe autorizar o devedor mediante
outorga de procuração.
Nesse sentido, é recomendável que se inclua no instrumento de penhor
previsão sobre a outorga de poderes feita pelo devedor pignoratício ao seu
credor, autorizando-o a, em caso de necessidade de execução da garantia,
adotar as medidas para a prática de todos os atos necessários à devida satisfação do crédito, como promover a venda e transferência a terceiros do petróleo
empenhado em quantidade suficiente para cobrir o valor correspondente ao
inadimplemento havido.
O instrumento em que se estabelece o penhor do bem pode ser revestido
de forma pública ou privada, sendo necessário que seja registrado no Cartório
de Registro de Imóveis da circunscrição em que se achem situados os bens empenhados. Embora o maior interessado pelo registro seja o credor, esse registro
pode ser realizado por qualquer das partes.
Ao considerar o penhor de petróleo como garantia de financiamento, vale
atentar para o fato de que no Brasil as jazidas de petróleo, gás natural e outros
hidrocarbonetos podem ser exploradas por terceiros mediante (i) concessão, (ii)
cessão onerosa ou (iii) partilha de produção2.
As peculiaridades de cada tipo de regime de explotação têm implicações
na titularidade da propriedade do petróleo produzido e, portanto, pode ter

2

Os blocos outorgados à Petrobras via cessão onerosa da União Federal têm caráter excepcional e não
se enquadram em regime regulatório especial, como já referido no Capítulo 4 desta Cartilha.
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impacto na possibilidade e na extensão do oferecimento do petróleo como
garantia pignoratícia.
Em linhas gerais, o regime de concessão, que vigeu exclusivamente no Brasil
até 2010, prevê que a propriedade do óleo é da empresa executora da atividade
monopolizada. Vale dizer que no regime de concessão a empresa fica obrigada
a pagar participações governamentais como royalties, bônus de assinatura e
participação especial em troca da propriedade da lavra. Os campos de Marlim,
Roncador, Lula e Jubarte são exemplos de campos explorados sob esse regime3.
Também é de propriedade da Petrobras o petróleo produzido nos campos das
áreas a ela cedidas onerosamente pela União Federal, sendo estabelecido na Lei
que autoriza a cessão (Lei nº 12.276, de 30 de junho de 2010) que o pagamento
devido pela Petrobras em troca dos barris de óleo cedidos será prioritariamente
realizado em títulos da dívida pública mobiliária federal, precificados a valor
de mercado. Como exemplos de blocos explorados mediante cessão onerosa,
podemos citar Franco, Florim, Nordeste de Tupi, Sul de Tupi, Sul de Guará,
Entorno de Iara e Peroba4.
De forma diversa, no caso dos contratos de partilha de produção, a propriedade da lavra é da União, sendo o contratado remunerado por meio da
restituição do custo em óleo, bem como por meio do chamado lucro do campo,
que representa parcela do excedente em óleo. Como exemplo de bloco sob esse
regime temos o bloco de Libra, que foi o primeiro a ser licitado por meio do
modelo de partilha de produção5.

23.2. Cessão fiduciária de direitos creditórios e recebíveis
Da mesma forma que o penhor, a cessão fiduciária de direitos creditórios e
recebíveis serve para garantir ou compor o conjunto de garantias fornecidas em
um financiamento, de maneira a assegurar mais conforto aos financiadores e
melhores condições de financiamento ao devedor.
3

Disponível em: <http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/areas-de-atuacao/exploracao-eproducao-de-petroleo-e-gas/marco-regulatorio/> Acesso em: 13 maio 2016.

4

Disponível em: <http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/areas-de-atuacao/exploracao-eproducao-de-petroleo-e-gas/marco-regulatorio/> Acesso em: 13 maio 2016.

5

Disponível em: <http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/areas-de-atuacao/exploracao-eproducao-de-petroleo-e-gas/marco-regulatorio/> Acesso em: 13 maio 2016.
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A cessão fiduciária de direitos creditórios e recebíveis é instrumento bastante utilizado no setor de petróleo e gás, seja nos contratos de financiamento
de empresas de exploração de campo, seja para o financiamento de projetos de
construção de embarcação.
Essa garantia, embora não esteja expressamente prevista no ordenamento
jurídico brasileiro, é amplamente aceita, utilizando-se como base para fundamentá-la, no que for aplicável, o Código Civil brasileiro, a Lei nº 4.728, de 14
de julho de 1965, que trata de mercado de capitais, e a Lei nº 9.514, de 20 de
novembro de 1997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário.
A cessão fiduciária difere da cessão de direitos creditórios simples por se tratar de uma cessão em fidúcia, ou seja, como forma de garantir o cumprimento
de determinada obrigação. Por esse mecanismo, a cessão em si é a garantia do
credor, que só será exercida em caso de inadimplemento do devedor.
Da mesma forma que no penhor de petróleo, o devedor permanece na posse
direta do bem dado em garantia (i.e., direito de crédito de suas contas bancárias
e os recebíveis de contratos com terceiros).
Via de regra, o devedor abre conta bancária específica para depósito dos
recebíveis (contas vinculadas mais conhecidas como escrow accounts) e outorga
ao credor mecanismos contratuais de controle nos acordos de financiamento,
ainda que normalmente fique o devedor livre, nos limites acordados com seus
financiadores, para dispor dos valores depositados enquanto não ocorrer evento
de inadimplemento ou mora.
Ocorrendo o evento de inadimplemento ou mora da obrigação assumida
pelo devedor no contrato de financiamento, há a efetiva cessão dos direitos de
crédito e recebíveis dados em fidúcia.
Também nesse mecanismo é recomendável que o instrumento contratual
mencione expressamente a qualidade de depositário assumida pelo devedor, que
deve cumprir os deveres estabelecidos nos artigos 627 a 646 do Código Civil.
Para a perfeita constituição da cessão fiduciária, é necessário o registro
do instrumento no Cartório de Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor. Normalmente, observa-se que o devedor assume contratualmente a obrigação de efetuar esse registro. A cessão fiduciária de
recebíveis pode ser realizada por meio de instrumento público ou particular,
a critério das partes contratantes.
Em muitos casos — o que ocorre como regra nas contratações com a Petrobras —, o contrato que origina os recebíveis tem restrição quanto à sua cessão
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sem prévia anuência da fonte pagadora. Nesses casos, portanto, é necessário
que o devedor busque a concordância de seu contratante para a cessão fiduciária de seus recebíveis.
Na prática, financiamentos envolvendo a Petrobras implicam a emissão de
ao menos dois documentos, ambos seguindo modelos padrão da Petrobras: (i)
autorização de cessão fiduciária em garantia de direitos creditórios, por meio da
qual a Petrobras, em suma e mediante determinadas condições, autoriza a cessão fiduciária de recebíveis e confirma que os pagamentos relativos ao contrato
cujos recebíveis foram cedidos serão efetuados em determinada conta bancária;
e (ii) termo de ciência, por meio do qual a Petrobras confirma ter ciência do
financiamento, apesar de desconhecer seus termos.
O Código Civil e a Lei nº 9.514 tratam de requisitos que devem constar
no instrumento contratual, que incluem o detalhamento do bem ou direito
dado em fidúcia.
A Lei nº 9.514 estabelece também os direitos do credor fiduciário, que incluem intimar para pagamento os devedores do cedente pelo prazo que durar a
cessão fiduciária, bem como a faculdade de adotar medidas judiciais e extrajudiciais para receber os créditos cedidos e exercer os demais direitos estabelecidos
no contrato de cessão fiduciária.
Como nos casos de penhor, é recomendável que o instrumento de cessão
fiduciária de recebíveis inclua disposições acerca da outorga irrevogável de poderes pelo devedor em favor do credor, de forma que este possa, em caso de
inadimplemento das obrigações assumidas no contrato principal, realizar todas
as medidas necessárias para a execução da garantia, como, por exemplo, movimentar a conta bancária do devedor.
O contrato de cessão fiduciária de recebíveis, como regra, é resolvido
pelo pagamento integral das obrigações assumidas pelo devedor no contrato
de financiamento.
Como se pode observar por esta breve exposição, a exemplo do penhor de
petróleo e da cessão fiduciária de direitos creditórios e recebíveis, nosso ordenamento prevê instrumentos que podem ser utilizados pelas contratantes para
a garantia de financiamentos.
Além do penhor de petróleo e da cessão fiduciária de recebíveis, podemos,
ainda, mencionar o penhor de ações de empresas, garantias de acionistas e, nos
casos que envolvam ativos como unidades marítimas de apoio, perfuração ou
produção e armazenamento (FPSOs), a possibilidade de constituição de hipo194
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teca naval6, entre outros que podem ser explorados considerando-se os aspectos
específicos do caso concreto.
Dessa forma, existem diversos instrumentos jurídicos disponíveis no ordenamento jurídico brasileiro para serem explorados em um cenário de contratação
de financiamento, sendo certo que a tendência é que o financiador solicite mais
garantias em caso de maior exposição e risco, ao passo que em financiamentos
menos complexos a estrutura de garantias pode ser mais simplificada, a depender do caso concreto.

6

Sobre hipoteca de embarcações, ver capítulo 20 desta Cartilha.
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24. Os Consórcios na Indústria do
Petróleo – Aspectos Relevantes
Maria Ramos Dias
No Direito brasileiro, até o advento da Lei das Sociedades Anônimas (Lei
das S.A.), de 1976, o consórcio empresarial não tinha um tratamento unitário,
sendo mencionado em legislações esparsas (tais como o Código de Águas, de
1938, o Código Brasileiro do Ar, de 1966, os Decretos-Lei de 1967 e 1968 que
disciplinaram o consórcio de mineração).
A Lei das S.A., portanto, não trouxe inovação ao disciplinar o instituto do
consórcio, pretendendo apenas, de forma mais ordenada, regularizar tal forma
associativa que já vinha sido utilizada no desenvolvimento de negócios diversos.
Conforme a legislação e a doutrina brasileiras, o consórcio constitui um
contrato plurilateral celebrado entre pessoas jurídicas para o desenvolvimento
conjunto de determinado empreendimento de interesse comum.
Ainda como assinala o parágrafo 1º do artigo 278 da Lei das Sociedades
Anônimas, “o consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, sem presunção de solidariedade”:
“Art. 278. As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo
controle ou não, podem constituir consórcio para executar determinado
empreendimento, observado o disposto neste Capítulo.
§ 1º O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo
cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade.

Esclarece Nelson Eizirik1, no entanto, que, apesar de não dispor de personalidade jurídica, o consórcio:

1

EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. vol. IV, 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Quartier Latin,
2015. p. 473.
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“é capaz de contrair obrigações e adquirir direitos, sendo, portanto, dotado de capacidade negocial e processual, da mesma forma que ocorre
com o espólio, a massa falida, a herança jacente e outros entes não personificados, que constituem ‘núcleos unitários’, capazes de praticar atos
eficazes na esfera cível e comercial. Assim, os consórcios serão representados pela sociedade a qual o contrato atribuir a função de administradora ou ‘líder’.”

Observa-se também do § 1º do artigo 278 que a Lei não estabeleceu a solidariedade (ativa ou passiva) entre as empresas consorciadas, deixando a critério
destas a opção de estabelecer (ou não) a solidariedade.
Portanto, cada empresa só pode ser responsabilizada na medida exata das
obrigações que assumiu. Por óbvio, essa regra só vale relativamente às obrigações contratuais, considerando-se que:
“relativamente aos efeitos decorrentes do ato ilícito, responderão as empresas solidariamente perante terceiros, caso tenha havido participação
conjunta delas na produção dos danos daí decorrentes, não importando,
nesse caso, para os fins de ressarcimento, qual foi a posição percentual
de cada uma.”2

A questão do percentual no ato ilícito deverá, portanto, ser discutida no
âmbito interno das empresas.
É importante mencionar, ainda, que o Código de Defesa do Consumidor
estabeleceu que a responsabilidade das empresas consorciadas será sempre solidária. Da mesma forma, com relação aos tributos e obrigações acessórias decorrentes de contratação de pessoas jurídicas e físicas com ou sem vínculo empregatício, a Lei nº 12.402/2011 determinou a solidariedade entre as consorciadas.
De acordo com o artigo 279 da Lei das Sociedades Anônimas, o consórcio
será constituído mediante a celebração de contrato entre as sociedades consorciadas, devidamente aprovado por seus respectivos órgãos competentes.
O contrato de consórcio deve estabelecer determinados termos e condições
mínimas, quais sejam:

2
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i.

designação do consórcio, se houver;

ii. o empreendimento que constitua o objeto do consórcio;
iii. endereço, foro e o prazo de duração do consórcio, a qual deverá ser
determinada ou determinável;
iv. definição das obrigações e responsabilidades de cada sociedade
consorciada e das respectivas prestações específicas (lembrando que a
solidariedade não será presumida);
v. previsão de normas acerca da administração do consórcio,
contabilização, representação das sociedades consorciadas e taxa de
administração, se houver, etc.;
vi. forma de deliberação sobre assuntos de interesse comum, com a
previsão do número de votos que cabe a cada uma das sociedades
consorciadas;
vii. previsão de regras sobre recebimento e partilha dos resultados auferidos
pelo consórcio; e
viii. contribuição de cada consorciada para as despesas comuns, se houver.
Embora o conteúdo do contrato de consórcio deva observar os requisitos
mínimos indicados acima, não há em lei qualquer definição ou estipulação
quanto à redação dessa espécie de contrato sendo, assim, garantida às partes
contratantes relativa flexibilização quanto à redação de suas regras, a fim de
que o instrumento reflita as peculiaridades do consórcio que se pretende firmar.
Nesse sentido, Ary Azevedo Franco Neto afirma:
“Algumas dessas estipulações [do art. 279] são elementos essenciais
do contrato porque dizem respeito à definição dos direitos e obrigações das sociedades consorciadas e dos direitos de terceiros que
negociam com o consórcio, mas a redação da Lei assegura ampla
flexibilidade para que o contrato seja adaptado às características peculiares de cada consórcio (...)”3
3

LAMY FILHO, Alfredo e BULHÕES PEDREIRA, José Luiz (Coord.). Direito das Companhias. vol. II.
Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 2.082.
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Vale destacar que o parágrafo único do artigo 279 da Lei das Sociedades
Anônimas determina que o contrato de consórcio e suas alterações sejam arquivados na junta comercial do Estado em que estiver localizada a sede do consórcio, seguido da publicação da certidão de arquivamento, para que produza
efeito perante terceiros. Conforme leciona Modesto Carvalhosa4, a carência da
publicação resultaria em responsabilidade ilimitada e solidária das consorciadas
em todas as obrigações assumidas em nome do consórcio ou em nome próprio,
o que é típico das sociedades não personificadas.
O contrato de consórcio é usualmente utilizado em empreendimentos de
grande risco e em atividades que necessitam de maciços aportes financeiros.
Por essa razão, são instrumentos apropriados nas atividades de exploração e
produção do setor de óleo e gás.
Sob esse aspecto, restou previsto no artigo 38 da Lei do Petróleo (Lei nº
9.478/1997) que, nas licitações para a outorga dos contratos de concessão, as
empresas interessadas em participar das rodadas podem concorrer isoladamente
ou reunidas em consórcio. O referido artigo estabelece as hipóteses em que será
permitida a participação das sociedades em consórcio, bem como as condições
fundamentais a serem observadas.
Essa modalidade é denominada, conforme Alessandra Belfort Bueno5, de
consórcio dentro da concessão:
“visto que todas as consorciadas serão concessionárias, celebrando com
a União Federal, na qualidade de membros do consórcio, o contrato de
concessão para a exploração e produção petrolífera. Essa modalidade
de consórcio assemelha-se aos joint operating agreements (ou acordos de
operações conjuntas).”

O joint operating agreement é um contrato frequentemente firmado por empresas petrolíferas que celebraram um contrato de concessão para a exploração,
desenvolvimento e produção de petróleo e gás, a fim de estabelecerem seus respectivos direitos e obrigações, aspectos técnicos, operacionais e contábeis, com

4

CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 3. ed. rev. e atual. São Paulo:
Saraiva, 2003. p. 434.

5

BUENO, Alessandra Belfort. O consórcio na indústria do petróleo. In: VALOIS, Paulo (Org.). Temas
do Direito do Petróleo e Gás Natural. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2002. p. 26.
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escopo de unificar seus esforços para o cumprimento das obrigações assumidas
no contrato de concessão.
Ademais, a Lei do Petróleo também garante à Petrobras (art. 63) a faculdade
de constituir consórcio com outras empresas do setor, podendo ou não ser a empresa líder. Essa hipótese é definida por Alessandra Belfort Bueno como consórcio
fora da concessão, na qual as “demais consorciadas não serão concessionárias,
embora também contribuam para a produção naquele campo”6.
O sistema de concessão regeu exclusivamente as atividades de exploração e
produção de petróleo e gás natural até 2010, quando foram promulgadas as Leis
nº 12.276/2010 e nº 12.351/2010, que instituíram, respectivamente, os sistemas
de cessão onerosa e partilha de produção. O sistema de partilha será utilizado
para as áreas de pré-sal e outras que o Poder Público entender serem estratégicas, continuando a viger o regime de concessão em relação às demais áreas.
Com a promulgação da Lei nº 12.351/2010 (Lei do Pré-Sal), a figura do consórcio passou a ter peso fundamental, pois, no regime de partilha, ao vencer
um leilão de área exploratória, a empresa (ou empresas) deve, necessariamente,
formar um consórcio com a Petrobras e com a empresa estatal Pré-Sal Petróleo S.A. – PPSA, de acordo com o artigo 20 da referida lei. No consórcio, a
Petrobras assume obrigatoriamente a função de operadora das explorações de
petróleo e gás, sendo responsável por contratar e executar todas as atividades
econômicas e tecnológicas relacionadas à exploração e à produção. As demais
empresas que com ela participam do consórcio atuam como investidoras, detendo pouco poder de decisão.
A Lei do Pré-Sal determinou, ainda, que a participação da Petrobras deverá
ser de no mínimo 30% do capital do consórcio e que os direitos e obrigações
patrimoniais da Petrobras e das demais consorciadas deverão ser proporcionais
à participação no consórcio.
Observa-se, portanto, que a Lei do Pré-Sal retirou consideravelmente a flexibilidade e a ampla liberdade de contratar que são próprios do instituto do
consórcio. Uma das críticas que se formulam ao modelo é o excesso de ingerência estatal representado por essa intensa regulação; ao passo que os defensores
do modelo acreditam que as condições impostas pela Lei almejam garantir a
preservação da posição do Estado brasileiro em relação ao potencial do Pré-Sal
e das áreas estratégicas.
6

Ibid, p. 27.
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Cite-se, por exemplo, a administração do consórcio. Normalmente, o consórcio tem um conselho superior (ou supervisor) e um conselho operacional. Ao
primeiro se garante a competência para estabelecer as orientações estratégicas
do consórcio, assim como para tomar decisões que digam respeito ao seu destino, tais como questões relativas à ampliação do empreendimento, à aquisição
de bens de grande porte, à admissão de novos consorciados, à extinção do consórcio. Para tanto, as consorciadas nomeiam seus representantes para ocupar os
cargos no conselho superior, estabelecendo as matérias de sua competência, a
forma de convocação, a periodicidade de reuniões e a forma de exercer o voto
(unitário ou plural, quorum qualificado para certas matérias, etc.).
Ocorre que a Lei do Pré-Sal estabeleceu que a administração do consórcio
passará a caber a um Conselho Operacional, o qual será composto por representantes da PPSA (que indicará metade dos membros), da Petrobras e demais
consorciados. Caberá, ainda, à PPSA indicar o Presidente do Conselho, o
qual terá poder de veto e voto de qualidade, conforme previsto no contrato
de partilha de produção.
O Comitê Operacional é órgão de fundamental importância, pois terá o
papel de administrar o consórcio, definindo os planos de exploração e de avaliação de descoberta de jazida de petróleo e de gás (a serem submetidos à aprovação da ANP), analisar e aprovar os orçamentos relacionados às atividades
de exploração, previstas no contrato de partilha, supervisionar as operações e
aprovar a contabilização dos custos incorridos, entre outros.
Recomenda-se, portanto, o estabelecimento de regras claras e detalhadas, no contrato de consórcio, dos direitos e obrigações de cada consorciada
(incluindo a prestação individualizada com a qual cada consorciada deverá
colaborar para atingir o objetivo comum), a administração e as formas de
deliberação do consórcio.
Ressalta-se, no entanto, que podem haver, no futuro próximo, modificações
significativas na Lei do Pré-Sal. Nesse sentido, o Senado aprovou, no dia 24
de fevereiro de 2016, o Substitutivo do Senador Romero Jucá (PMDB-RR) ao
Projeto de Lei nº 131/2015 (de autoria do Senador José Serra), que revoga a
participação obrigatória da Petrobras na exploração do petróleo da camada do
pré-sal, propondo alterações na Lei do Pré-Sal.
Em suma, o Projeto modifica o artigo 2º da Lei vigente e retira do conceito
de “operador” do pré-sal a referência à Petrobras, substituindo por “a empresa
ou consórcio operador do contrato”.
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Segundo os novos termos, “o Conselho Nacional de Política Energética
(CNPE), considerando o interesse nacional, poderá oferecer à Petrobras a preferência para ser o operador exclusivo de blocos a serem contratados sob o regime
de partilha de produção”.
A Petrobras também não seria mais obrigada a participar de todos os
consórcios, pois no Substitutivo em análise, “caso aceite a preferência”, a
Petrobras deverá: “manifestar-se em até 30 dias a partir da comunicação
pelo CNPE”; bem como “ter participação mínima, definida pelo CNPE, no
consórcio que não poderá ser inferior a 30%”. De acordo com a proposta do
Substitutivo, se a Petrobras optar por não participar do consórcio de exploração da área leiloada, será aberta uma licitação para a escolha da empresa
que vai explorar o consórcio.
Por fim, o consórcio passaria a contar apenas com o licitante vencedor e a
PPSA, a não ser que “a Petrobras opte por ser o operador exclusivo”, situação em
que será a “responsável pela execução do contrato”.
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25. As Atividades de Exploração e Produção
Offshore em Face do Direito Ambiental –
Responsabilização do Poluidor Direto e do
Poluidor Indireto por Danos Ambientais
Carlos Maurício Maia Ribeiro
A indústria do petróleo, cuja principal atividade é a exploração e produção
de petróleo e gás natural (E&P), traz ínsita a questão da poluição ambiental,
que pode ocorrer a qualquer momento da operação, seja para sua localização,
retirada, transporte, industrialização ou venda.
Neste trabalho, tendo em vista a predominância das atividades de E&P na
plataforma continental e em águas sob jurisdição nacional1 (AJN), designadas

1

A Lei nº 9.966/2000 , em seu artigo 3º, assim define águas sob jurisdição nacional:
“Art. 3o Para os efeitos desta Lei, são consideradas águas sob jurisdição nacional:
I – águas interiores;
a) as compreendidas entre a costa e a linha-de-base reta, a partir de onde se mede o mar territorial;
b) as dos portos;
c) as das baías;
d) as dos rios e de suas desembocaduras;
e) as dos lagos, das lagoas e dos canais;
f) as dos arquipélagos;
g) as águas entre os baixios a descoberta e a costa;
II – águas marítimas, todas aquelas sob jurisdição nacional que não sejam interiores”.
O Decreto 8127/2013, ao definir águas sob jurisdição nacional, repete a definição da Lei 9966/2000,
explicitando que as “águas marítimas são todas aquelas sob jurisdição nacional que não sejam
interiores, a saber:
a) as águas abrangidas por uma faixa de doze milhas marítimas de largura, medidas a partir da linha
de base reta e da linha de baixa-mar, conforme indicação das cartas náuticas de grande escala,
reconhecidas oficialmente no Brasil - mar territorial;
b) as águas abrangidas por uma faixa que se estende das doze às duzentas milhas marítimas,
contadas a partir das linhas de base que servem para medir o mar territorial, que constituem a zona
econômica exclusiva; e
c) as águas sobrejacentes à plataforma continental, quando esta ultrapassar os limites da zona
econômica exclusiva.”
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operações offshore, trataremos da responsabilização do empreendedor2, seus
contratados e subcontratados pelos danos ambientais decorrentes de incidentes
em unidades de E&P offshore.
Para tal, examinaremos alguns dos princípios e normas legais que norteiam
e disciplinam o Direito Ambiental Brasileiro.

25.1. O princípio do poluidor pagador
A Declaração do Rio, documento resultante da Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento – ECO 92, adotou o princípio do poluidor pagador, estabelecendo como seu Princípio 16 que:
“as autoridades nacionais devem procurar promover a internalização dos
custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos, tendo em vista
a abordagem segundo a qual o poluidor deve, em princípio, arcar com
o custo da poluição, com a devida atenção ao interesse público e sem
provocar distorções no comércio e nos investimentos internacionais.”3

Tal princípio já havia sido introduzido no ordenamento jurídico brasileiro,
ainda sob a égide da Constituição de 1967/1969, pela Lei nº 6.938/1981, que
estabeleceu a Política Nacional do Meio Ambiente, a qual, no inciso VII de seu
artigo 4º, prevê a “imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados”, dispondo o § 1º do artigo 14 da mesma
lei que “é o poluidor obrigado, independentemente de existência de culpa, a
indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados
por sua atividade”.
2

Neste trabalho, o conceito de empreendedor engloba tanto o concessionário, no regime de concessão,
quanto a União, no regime de partilha de produção.

3

Tal princípio não representa simplesmente a ideia de cálculo de custos. Ele esclarece, de modo muito
mais abrangente, que o causador carrega, em regra, a responsabilidade objetiva e financeira pela
proteção ambiental, o que teria de cumprir seja por meio de parcial diminuição, eliminação do dano ou
por compensação financeira. Segundo ele, não somente a teoria da internalização dos custos sociais,
descrita por Pigou, mas também outros meios, principalmente proibições e imposições, como também
obrigações de não fazer, orientadas pelo Direito civil, além da atuação jurídica processual pela ação de
responsabilidade por danos ambientais, fazem-se presentes para o preenchimento da relação causa e
efeito (produção e compensação). O princípio do poluidor-pagador se revelaria, portanto, destinado a
atuar como uma espécie de “princípio ponte” ao indispensável diálogo interdisciplinar para a proteção
ambiental. (DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 163-164.)
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A Constituição Federal – CF, promulgada em 1988, recepcionou o princípio
do poluidor pagador no § 3º de seu artigo 225, segundo o qual “as condutas e
atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente
da obrigação de reparar os danos causados”4.

25.2. A responsabilidade ambiental
Como visto, a responsabilidade ambiental no Brasil tem como fonte primária o § 3º do artigo 225 da Constituição Federal, sendo que, em sede infraconstitucional, a matéria está regulada na Lei nº 6.938/1981, que no inciso IV de
seu artigo 3º define poluidor como sendo “a pessoa física ou jurídica, de direito
público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”.
Tem-se, assim, que a responsabilidade ambiental no ordenamento jurídico
pátrio divide-se em três esferas distintas e, por vezes, complementares, quais
sejam administrativa, penal e civil.

25.3. Responsabilidade administrativa
A responsabilidade administrativa ambiental sujeita o infrator a sanções administrativas, que podem ser advertência, multa simples, multa diária, apreensão, suspensão de atividades, embargo de obra ou atividade, entre outras descritas na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998) e no Decreto de Infrações
Administrativas (Decreto nº 3.179/1999).

4

“O princípio do poluidor-pagador constitui o fundamento primário da responsabilidade civil em
matéria ambiental. Sua origem nada mais é que um princípio de equidade, existente desde o Direito
romano: aquele que lucra com uma atividade deve responder pelo risco e pelas desvantagens dela
resultantes. É o que, em outras palavras, diz a moderna doutrina: “O princípio da responsabilidade
objetiva é o da equidade, para que se imponha o dever de reparação do dano e não somente porque
existe responsabilidade”. (MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 4.
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 829.)

209

Carlos Maurício Maia Ribeiro

A Lei de Crimes Ambientais define, em seu artigo 70, infração administrativa ambiental como sendo “toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas
de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente”5.
O artigo 75 do mesmo diploma legal estabelece que o valor da multa deve
ser fixado entre R$ 50,00 (cinquenta reais) e R$ 50.000.000,00 (cinquenta
milhões de reais).
Note-se que a legislação federal elencou apenas o rol de sanções previstas em
âmbito federal, sendo perfeitamente lícito aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios estabelecerem outras sanções específicas, desde que mais restritivas,
em virtude da competência legislativa concorrente dos entes federativos em
matéria ambiental, prevista no artigo 24 da CF6.

25.4. Responsabilidade penal
A responsabilidade penal ambiental também está prevista na Lei de Crimes
Ambientais (Lei nº 9.605/1998). A referida lei instituiu como grande marco
jurídico a possibilidade de responsabilização criminal da pessoa jurídica caracterizada como infratora das normas de natureza ambiental, concomitantemente
com a de seus dirigentes, desde que lhe possa ser atribuída alguma conduta
específica lesiva ao meio ambiente.
As sanções criminais previstas na Lei de Crimes Ambientais, aplicáveis às
atividades lesivas ao meio ambiente, têm como elemento determinante da res5

“Na esfera administrativa, o art. 70 da Lei 9.605/1998, ao definir a infração administrativa, considerou
como ilícito administrativo não só o comportamento típico, tal como ocorre em âmbito penal, mas foi
mais abrangente, visando à punição de toda atividade contrária a quaisquer regras jurídicas de uso,
gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Daí dizer-se que o fundamento da infração
administrativa é tão só a ilicitude da conduta, considerada como qualquer violação ao ordenamento
jurídico, independentemente da configuração de culpa em sentido lato, senão naqueles casos em que
a lei expressamente o exigir. A particularidade aqui é a inversão do ônus da prova, justificada pela
presunção de legitimidade do auto de infração – desse modo, incumbe ao autuado a elisão desse
atributo, que é inerente a qualquer ato administrativo.” (MILARÉ, Édis. Op. cit. p. 215).

6

“12. Competência legislativa concorrente. Está prevista no art. 24 da Constituição, onde se declara
competir à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna,
conservação da Natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e
controle da poluição (inciso VI), sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico
e paisagístico (inciso VII), assim como sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente, a bens
e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (inciso VIII).” (SILVA, José
Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 78 .
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ponsabilidade a culpa ou dolo do agente causador do dano, que são critérios
subjetivos de apuração da responsabilidade, ao contrário da responsabilização
ambiental civil, que é objetiva.

25.5. Responsabilidade civil ambiental
A responsabilidade civil ambiental é objetiva, como referido acima, e solidária. Quanto ao caráter objetivo da responsabilidade civil ambiental, o § 1º do
artigo 14 da Lei nº 6.938/1981 estabelece que o poluidor é obrigado, independentemente da existência de culpa, bem como da aplicabilidade de qualquer
outra sanção, a indenizar ou reparar os danos que causar ao meio ambiente e a
terceiros. Nesse sentido, José Afonso da Silva7observa que “A responsabilidade
é objetiva integral. Não se pode limitar a indenização a um teto, como às vezes
se quer, mediante forma de seguro-poluição”.
Isso significa que, para que se configure a obrigação de recuperar o meio
ambiente ou de pagar indenizações por danos ambientais, não é necessária a
comprovação de culpa do agente. Basta que se verifique a relação de causalidade entre o dano ambiental e a atividade que o respectivo agente desenvolve,
para que este seja responsável pela reparação do dano8.
Já a solidariedade resulta da conjugação do inciso IV do artigo 3º da Lei nº
6.938/1981 com os artigos 264, 265, 275, 927 e 942 do Código Civil9, e tem a fi7

SILVA, José Afonso da. Ibid., p. 316.

8

“Segundo a ótica objetivista, para tornar efetiva a responsabilização, basta a prova da ocorrência
do dano e do vínculo causal deste com o desenvolvimento - ou mesmo a mera existência – de uma
determinada atividade humana. Trata-se, a bem ver, ‘de uma tese puramente negativista. Não cogita
de indagar como ou porque ocorreu o dano. É suficiente apurar se houve o dano, vinculado a um fato
qualquer, para assegurar à vítima uma indenização’. Em outro modo de dizer, ‘passa a lei a procurar
identificar um responsável pela indenização, e não necessariamente um culpado, individualmente
tomado.” (MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência,
glossário. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 1.249.)

9

“Art. 264. Há solidariedade quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um
devedor, cada um com direito, ou obrigado, à divida toda. (...)
Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. (...)
Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou
totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam
obrigados solidariamente pelo resto.
Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra
um ou alguns dos devedores. (...)
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nalidade de proteger a vítima do dano, abrindo-se a ela a possibilidade de obter
a indenização integral de qualquer dos coautores, cabendo à vítima, e somente
a ela, decidir de qual dos devedores solidários (coautores) vai cobrar.
Nesse sistema, ao coautor que arcar integralmente com a indenização
reserva-se o direito de propor a ação regressiva em face dos demais coautores do dano ambiental, a fim de obter de cada qual a sua quota-parte no
quantum indenizado. Tem-se, assim, que na ação de regresso é que se dará
a discussão acerca da intensidade e da extensão da participação de cada
coautor na geração do dano.
Nesse caso, caberia a quem fosse cobrada a integralidade da recuperação do
dano propor ações próprias de regresso contra aqueles que também contribuíram para ele, conforme prevê também o artigo 283 do Código Civil, de acordo
com o qual aquele que satisfizer a dívida por inteiro tem o direito de exigir de
cada um dos demais devedores a sua quota.
Cumpre observar que, no tocante à responsabilidade civil, a Lei nº
6.938/1981, no inciso VII do artigo 4o e no § 1o do artigo 14, estabelece duas
formas de ressarcimento do dano ambiental. A primeira, que deve ser sempre
tentada, é a reparação específica ou in natura, em que o objetivo é o retorno ao
status quo ante do ecossistema afetado pelo dano. A segunda, da qual somente
se deve fazer uso quando não houver possibilidade de reversão do dano ambiental ou, ainda, nas hipóteses em que a reparação não seja completamente
possível, é a indenização monetária.
Cabe destacar que a tendência jurisprudencial evidente em nossos tribunais
é a do alargamento da responsabilização ambiental para incluir todos aqueles
que contribuíram para a ocorrência do dano ambiental, numa interpretação
consistente com a norma inscrita no inciso IV do artigo 3º da Lei nº 6.938/1981.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar,
por sua natureza, risco para os direitos de outrem. (...)
Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à
reparação do dano causado; e se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente
pela reparação.
Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores os coautores e as pessoas designadas
no art. 932.”
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25.6. Responsabilização da União
A Lei nº 6.938/1981 é categórica em afirmar, em seu artigo 3º, que as pessoas
jurídicas de direito público podem ser enquadradas na definição de poluidor
contida na referida lei. Dessa forma entendem também os Tribunais, figurando
a União no polo passivo de inúmeras ações tramitando perante o Judiciário
nacional, não havendo na legislação pátria qualquer impedimento à responsabilização dos entes de direito público por danos ambientais com os quais estes
tenham conexão. É indiscutível, por exemplo, que a União pode ser responsabilizada por suas omissões na proteção ao meio ambiente, respondendo, junto
com o poluidor direto, pelos danos ambientais causados.
Com efeito, quando se trata da responsabilização da União, ou de outra
pessoa jurídica de Direito Público, por danos ambientais, pensa-se, normalmente, em sua responsabilização por ações ou omissões de seus prepostos, seja no
licenciamento ambiental, seja na fiscalização de atividades potencial ou efetivamente poluidoras e/ou degradantes do meio ambiente. Nesse sentido, CANOTILHO, citado por LEITE e AYALA, afirma que a responsabilidade do Estado
por danos ambientais deriva de:
“1. incumprimento ou falta de execução de preceitos relativos à proteção do ambiente por parte dos agentes da administração; 2. emanação de normas regulamentares em clara violação das normas legais
protetoras dos bens constitutivos do ambiente; e 3. não cumprimento, por parte do legislador, das imposições constitucionais referentes
à proteção ambiental.”10

Os mesmos Leite e Ayala, avançando mais no tema, asseveram:
“O Estado pode ser sujeito passivo da demanda reparatória do dano ambiental. A regra geral de responsabilidade, no que concerne ao poder
público, é a estabelecida no art. 37, § 6º, da Constituição Federal: “As
pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras
de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros assegurado o direito de regresso contra
o responsável nos casos de dolo e culpa”. E, no que se refere à respon10

LEITE, José Rubens Morato e AYALA, Patryck de Araújo. Dano Ambiental – Do individual ao coletivo
extrapatrimonial. Teoria e Prática. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 195.
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sabilidade ambiental, o Estado, como qualquer outra pessoa, responde,
objetivamente, em virtude do expressamente estipulado no art. 255, §
3º, da Constituição Federal, e art. 14 § 1º, da lei 6.938/818.”

Quanto à jurisprudência, há decisões proferidas pelo STJ defendendo a responsabilização, por dano ambiental, de terceiros beneficiados pela conduta poluente,
sendo o leading case o Resp. 650728/SC, relatado pelo Ministro Herman Benjamin,
no qual parte da decisão determina que, para a apuração de responsabilidade ambiental “equiparam-se: quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa
de fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam-se, e quem
se beneficia quando outros fazem” (grifamos), seguindo o racional de que o terceiro
beneficiado, apesar de não ser responsável diretamente pelo dano ambiental, contribui para a ocorrência deste, ao contrapor seu interesse em perceber o seu benefício
pessoal com o dever erga omnes de proteção do meio ambiente.
Resta, assim, claro que não há qualquer impedimento legal à União integrar
o polo passivo de uma ação de matéria ambiental sob a alegação de que foi beneficiada indiretamente pela conduta lesiva ao meio ambiente.
Cumpre, aqui, ressalvar-se que, não obstante a falta de vedação legal para
tanto, é cediço na doutrina que, apesar de tal caminho ser uma maneira de
obter a reparação dos danos sofridos pelo meio ambiente, essa opção não deve
ser adotada, já que a responsabilização da União por danos ambientais causados
por particulares representaria a socialização do risco sem a mesma socialização
dos lucros obtidos com o dano ambiental causado. Ou seja, uma vez responsabilizada a União, esta, valendo-se de recursos do Tesouro e, portanto, dos contribuintes, pagaria pelo dano causado pelo empreendedor privado, o que seria
injusto para com a coletividade.
Segundo tal entendimento doutrinário, o caminho mais indicado seria a
responsabilização do empreendedor privado, valendo-se, inclusive, da faculdade
de responsabilidade objetiva de qualquer particular cuja conduta tenha nexo
de causalidade com a poluição verificada. Nessa hipótese, a responsabilização
da União e dos demais entes de direito público somente se daria quando esta
tivesse conexão direta com a conduta lesiva, isso de forma a se evitar a responsabilização da coletividade e a consequente socialização do risco das atividades
econômicas poluidoras.
No âmbito das atividades de E&P há situações nas quais a União pode ser
identificada como sendo um terceiro beneficiário da atividade possível ou po214
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tencialmente poluidora, como é o caso da exploração e produção de hidrocarbonetos sob o regime de concessão, no qual a propriedade dos hidrocarbonetos
passa a ser das concessionárias, no momento em que são extraídos do subsolo,
recebendo a União os bônus de assinatura e parcela dos royalties e, nos casos
de grande produtividade, das participações especiais, sendo indiretamente beneficiada, com o que, havendo um incidente causador de poluição por óleo, decorrente de atividade de E&P em área sob concessão, a União poderá vir a ser
considerada poluidora indireta e, portanto, ser compelida a arcar com os custos
de remediação dos danos causados, assim como com as indenizações a prejuízos
sofridos por terceiros, decorrentes de tais danos.
Sendo assim, havendo um incidente de derramamento de óleo no mar de
grandes proporções, decorrente de atividade de exploração e produção de petróleo, do qual resultem extensos danos ambientais, afetando tanto o meio físico quanto o biótico, com impacto negativo em diversos ecossistemas, assim
como em atividades econômicas tais como o turismo e a pesca, situação na qual
os custos com remediação e indenizações podem alcançar a casa das dezenas de
bilhões de dólares, não é absurdo se imaginar que a União seja incluída no polo
passivo das ações que venham a ser propostas, seja pelo Ministério Público, seja
por terceiros afetados. Nessa hipótese, contudo, a União terá sólida defesa na
invocação do princípio da não socialização do risco, exposto mais acima.
Por outro lado, há casos nos quais pode ela ser tida como beneficiária direta
de tal atividade, o que se verifica nas atividades de E&P em áreas sujeitas ao
regime da partilha de produção, hipótese na qual, havendo um evento de poluição por óleo decorrente de operação de E&P, poderá a União ser considerada
poluidora direta, isso porque, como se verá mais adiante, a propriedade dos
hidrocarbonetos produzidos sob o regime de partilha de produção é da União,
e não das companhias de petróleo, as quais prestam serviços à União e são remuneradas com parte do petróleo e do gás natural produzidos. Além disso, por
força dos artigos 21 a 25 da Lei nº 12.351/201011, é ela que, por meio da Empresa
11

“Art. 21. A empresa pública de que trata o § 1º do art. 8o integrará o consórcio como representante
dos interesses da União no contrato de partilha de produção.
Art. 22. A administração do consórcio caberá ao seu comitê operacional.
Art. 23. O comitê operacional será composto por representantes da empresa pública de que trata o §
1º do art. 8º e dos demais consorciados.
Parágrafo único. A empresa pública de que trata o § 1º do art. 8º indicará a metade dos integrantes
do comitê operacional, inclusive o seu presidente, cabendo aos demais consorciados a indicação dos
outros integrantes.
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Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural - Pré-sal Petróleo S/A –
PPSA, empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia, criada pela
Lei nº 12.304/2010, indica a maioria dos membros e o Presidente dos Comitês
Operacionais dos consórcios que operem áreas submetidas ao referido regime,
sendo certo que este último tem poder de veto e voto de qualidade, conforme
definido no contrato de partilha de produção. Tem-se, pois, que no regime de
partilha de produção a União passa a ser o verdadeiro empreendedor, pois que
não só detém a propriedade sobre os hidrocarbonetos, como tem poder decisório efetivo na operação, sendo, portanto, responsável direta por qualquer
evento de poluição originado em área de exploração e produção sob o regime
de partilha de produção. Nessa hipótese não se poderá, por evidente, invocar
em favor da União o princípio da não socialização dos riscos, pois que, sendo
ela o empreendedor, ao menos em tese também socializados estarão os lucros
advindos da atividade.
Assim é que, em face do princípio constitucional do poluidor pagador, não se
pode afastar a hipótese de, havendo um grande derramamento de óleo no mar,
com impactos negativos em longas extensões marítimas e costeiras, a União vir
a ser chamada a integrar o polo passivo de ações que visem à recomposição do
meio ambiente e/ou à indenização por danos causados ao próprio meio ambiente e a terceiros, isso na qualidade tanto de poluidor indireto (regime de concessão) quanto de poluidor direto (regime de partilha de produção), portanto
corresponsável junto com o operador e os demais entes envolvidos no incidente.

Art. 24. Caberá ao comitê operacional:
I - definir os planos de exploração, a serem submetidos à análise e à aprovação da ANP;
II - definir o plano de avaliação de descoberta de jazida de petróleo e de gás natural a ser submetido à
análise e à aprovação da ANP;
III - declarar a comercialidade de cada jazida descoberta e definir o plano de desenvolvimento da
produção do campo, a ser submetido à análise e à aprovação da ANP;
IV - definir os programas anuais de trabalho e de produção, a serem submetidos à análise e à aprovação
da ANP;
V - analisar e aprovar os orçamentos relacionados às atividades de exploração, avaliação,
desenvolvimento e produção previstas no contrato;
VI - supervisionar as operações e aprovar a contabilização dos custos realizados;
VII - definir os termos do acordo de individualização da produção a ser firmado com o titular da área
adjacente, observado o disposto no Capítulo IV desta Lei; e
VIII - outras atribuições definidas no contrato de partilha de produção.
Art. 25. O presidente do Comitê operacional terá poder de veto e voto de qualidade, conforme
previsto no contrato de partilha de produção.”
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25.7. Conclusão
De tudo quanto visto acima, pode-se concluir que a atividade de E&P
offshore, que quando exitosa gera riqueza de forma exponencial, sendo certo
que em áreas como as do pré-sal tem o real potencial de gerar milhares de empregos diretos e indiretos, além de centenas de bilhões de dólares para o País,
as companhias de petróleo, as empresas da cadeia de suprimentos e serviços, os
investidores e demais stakeholders, traz em si um significativo risco operacional,
que tem grande potencial de causar danos ao ambiente, os quais deverão ser
remediados e/ou indenizados, obrigando, de forma objetiva e solidária, todos os
agentes que, de forma direta e/ou indireta, tenham contribuído para a ocorrência do evento danoso, causador de poluição marinha e costeira.

217

26. Incidentes de Poluição por Óleo e
o Plano Nacional de Contingência
Carlos Maurício Maia Ribeiro
A preocupação com os perigos decorrentes da extração e utilização do
petróleo como combustível principal da sociedade industrial nasceu, assim
como diversos outros aspectos da proteção ao meio ambiente, em resposta
a incidentes de grandes proporções que colocaram em risco não só o meio
ambiente das regiões onde ocorreram, mas também a própria sobrevivência
humana nesses locais.
Os incidentes com o Torrey Canyon (Grã-Bretanha, em 1967), Amoco Cadiz
(Grã-Bretanha, em 1978) e finalmente com o Exxon Valdez (EUA, em 1989) foram alguns dos catalisadores para o surgimento do regime de proteção do meio
ambiente nos casos de poluição por óleo atualmente em vigor, contando esse
regime com sistemas legais nacionais e internacionais, estes estabelecidos por
meio de tratados regionais, bilaterais e multilaterais, tais como Unclos1, Marpol2
e Opol3. Alguns países produtores de petróleo, como Grã-Bretanha, Estados
Unidos, Noruega e Rússia (estes dois últimos com seus planos coordenados na
região do Mar de Barents, em um exemplo de plano de contingência em cooperação bilateral), criaram planos de contingência para resposta a incidentes
de poluição por óleo em águas sob suas respectivas jurisdições e também em
resposta a incidentes internacionais como os mencionados acima.

1

Unclos, sigla original em inglês para United Nations Convention on the Law of the Sea, também
conhecida como CNUDM, Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, é o tratado
internacional resultado da Terceira Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de
dezembro de 1973.

2

Marpol, sigla original em inglês para International Convention for the Prevention of Pollution from Ships,
é uma convenção internacional assinada em 1973 no fórum da International Maritime Organization,
modificada pelo Protocolo de 1978.

3

Opol, sigla original em inglês para Offshore Pollution Liability Agreement, é um acordo firmado de
tempos em tempos entre operadores de instalações de offshore utilizadas na exploração e/ou produção
de hidrocarbonetos.
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O acidente com a Deepwater Horizon no Golfo do México em 2010 instaurou
a discussão sobre planos de resposta a incidentes com óleo novamente à tona,
em razão dos extensos danos socioambientais causados na região e seus significativos impactos deletérios na economia local. Novamente, diferentes setores
da sociedade voltaram a reclamar pela implantação de medidas preventivas e
corretivas eficazes que pudessem evitar acidentes de proporções catastróficas e
organizar e garantir que as ações das entidades públicas e privadas na resposta
a incidentes dessa natureza fossem o mais eficientes possível.
No Brasil a resposta não foi diferente. Após o incidente no Golfo do México, voltou-se a questionar a capacidade da indústria de exploração e produção
de petróleo nacional de responder a um incidente de grandes proporções que
ameaçasse causar prejuízos significativos às condições sociais, econômicas e
ambientais do País. Dessa forma, recrudesceu a pressão pela implementação do
Plano Nacional de Contingência – PNC, previsto desde a publicação da Lei nº
9.966/2000 (Lei do Óleo), mas até então nunca finalizado e sancionado.
O PNC visa alinhar e tornar eficientes as ações do Poder Público e entes
privados em resposta a um incidente de poluição significativo, minimizando
os danos socioambientais causados. A necessidade de criação e implementação do PNC foi definitivamente demonstrada com o incidente no Campo de
Frade, em novembro de 2011, em área sob concessão da Chevron, quando restou clara a necessidade da existência de um mecanismo de resposta eficiente
e que pudesse ser acionado tão logo a ocorrência de um grande incidente com
óleo fosse comunicada.
Em resposta a esses acontecimentos e atendendo à necessidade de integração da proteção do meio ambiente e da continuada expansão da indústria do
petróleo nacional, o Governo Federal retomou as discussões acerca do PNC e
editou, em 22 de outubro de 2013, o Decreto no 8.127, que, finalmente, após
uma década de vigência da Lei do Óleo, instituiu o PNC, tendo também criado
o Sistema de Informações sobre Incidentes de Poluição por Óleo em Águas Sob
Jurisdição Nacional – Sisnóleo e feito alterações nas disposições do Decreto nº
4.871/2003, que trata da implantação dos Planos de Áreas, mecanismos também utilizados com o intuito de combater a poluição por óleo em águas sob
jurisdição brasileira.
A seguir, serão analisados os principais aspectos do PNC e as inovações,
atribuições e obrigações criadas pelo Decreto no 8.127/2013.
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26.1. Definições e estrutura
Conforme exposto acima, PNC se constitui em instrumento que fixa responsabilidades, estabelece a estrutura organizacional e define as diretrizes capazes de possibilitar ao Poder Público e às entidades privadas desenvolver uma
atuação coordenada para minimizar os danos ambientais advindos de incidentes de poluição por óleo em águas sob jurisdição brasileira, por meio da ampliação da capacidade de resposta a tais incidentes.
A estrutura do PNC será composta por um Comitê Executivo, por um Grupo de Acompanhamento e Avaliação e por um Comitê de Suporte, estrutura
semelhante à adotada por EUA, Reino Unido e Rússia em seus planos de contingência nacionais.
O Comitê Executivo é composto por representantes da Marinha do Brasil,
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
– Ibama, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis –
ANP, do Ministério de Minas e Energia, do Ministério da Integração Nacional,
do Ministério dos Transportes e do Ministério do Meio Ambiente, tendo sido
este último escolhido para atuar como Autoridade Nacional no âmbito do PNC.
Cabe ao Comitê Executivo propor e adotar as diretrizes para implementação
do PNC, publicar o Manual do PNC, com os procedimentos para cumprimento
das responsabilidades atribuídas a cada ente do PNC, articular com as entidades integrantes do Comitê de Suporte para que estas cumpram suas atribuições,
conforme exposto mais abaixo, instituir um programa de exercícios simulados
do PNC e supervisionar o desenvolvimento do Sisnóleo, o qual será analisado
em seção própria mais adiante.
À Autoridade Nacional, atribuição delegada ao Ministério do Meio Ambiente, cabe coordenar as ações para implementação do PNC e seus objetivos, articular os órgãos do Sisnama em apoio às ações de resposta a incidentes de poluição
por óleo, convocar e coordenar as reuniões do Comitê Executivo e do Comitê de
Suporte, estas quando o PNC não estiver acionado, e comunicar o acionamento
do PNC aos órgãos e instituições integrantes do Comitê de Suporte.
O Grupo de Acompanhamento e Avaliação é composto pela Marinha, pelo
Ibama e pela ANP, podendo ser convocado e acionado por qualquer um de
seus membros na ocorrência de incidentes de poluição por óleo, ainda que tal
incidente não seja considerado de relevância nacional, sendo de responsabilidade do Grupo de Acompanhamento e Avaliação determinar o tamanho e o
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impacto de eventual incidente de poluição por óleo, determinando qual o curso
de ação a ser seguido.
Cabe, assim, ao Grupo de Acompanhamento e Avaliação determinar se será
acionado: (i) o Plano de Área, caso este exista e não tenha sido acionado por
um de seus participantes; e/ou (ii) o PNC, caso o escopo do incidente assim
justifique, comunicando tal acionamento à Autoridade Nacional.
O coordenador operacional do Grupo de Acompanhamento e Avaliação será
escolhido entre uma das três instituições que o compõem, baseado na tipologia
do acidente, cabendo essa responsabilidade, preferencialmente, (i) à Marinha,
quando o incidente de poluição por óleo ocorrer em águas marítimas e em águas
interiores compreendidas entre a costa e a linha de base reta, a partir da qual se
mede o mar territorial; (ii) ao Ibama, quando o incidente ocorrer em águas interiores, salvo aquelas compreendidas em área descrita acima como de responsabilidade da Marinha; (iii) à ANP, quando o incidente de poluição por óleo ocorrer a
partir de estruturas submarinas de perfuração e produção de petróleo.
O Grupo de Acompanhamento e Avaliação tem, ainda, entre outras, as
atribuições de: (i) convocar e coordenar o Comitê de Suporte quando o PNC
for acionado e forem necessárias ações para ampliação da capacidade de resposta do poluidor; (ii) avaliar as ações do PNC, quando acionado, reportando
suas conclusões à Autoridade Nacional; (iii) acompanhar e avaliar as ações de
resposta dos Planos de Área em certos casos; e (iv) acompanhar e avaliar as
ações adotadas pelo poluidor na remediação de poluição por óleo.
Uma vez comunicada, nos termos do artigo 14 e seguintes do Decreto no
8.127/2013, a ocorrência de incidente de poluição por óleo, o Grupo de Acompanhamento e Avaliação entrará em ação, recebendo informes a respeito da situação e decidindo os passos a serem tomados em resposta a tal incidente. Baseado
nos critérios estabelecidos no PNC, o Grupo de Acompanhamento e Avaliação
determinará a necessidade de acionamento de Planos de Área ou do PNC, podendo ocorrer o acionamento de Plano de Área e, com a consequente determinação pelo Grupo de Acompanhamento e Avaliação da inadequação do Plano de
Área para resposta ao incidente, ser acionado posteriormente o PNC. A estrutura
do PNC também poderá ser acionada pelo Grupo de Acompanhamento e Avaliação em situações em que for verificado que a resposta de eventual Plano de Área
a incidente de poluição por óleo de origem desconhecida é insuficiente.
Uma vez acionado o PNC, o Coordenador Operacional será responsável,
entre outras funções, por garantir, em ordem de prioridade, a segurança da vida
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humana no mar, a proteção do meio ambiente e a integridade das propriedades
e instalações ameaçadas ou atingidas pela poluição por óleo; estabelecer um
centro de operações; exigir e verificar as ações de resposta do poluidor; exigir
que os equipamentos previstos no Plano de Emergência Individual e no Plano
de Área estejam disponíveis; exigir que as áreas ecologicamente sensíveis sejam
protegidas, e a fauna seja resgatada por pessoal especializado; e manter a imprensa, as autoridades e o público informados da situação, por meio de centro
de informações a ser por ele estabelecido. O Coordenador Operacional deverá,
ainda, enviar os registros a respeito do incidente à Autoridade Nacional, de
acordo com cronograma a ser estabelecido, com a caracterização do incidente
e os métodos utilizados na resposta, as ações de comunicação social desenvolvidas, assim como um relatório financeiro-administrativo com os recursos
humanos e materiais empregados e os custos incorridos, visando à posterior
restituição desses custos pelo poluidor responsável.
O Comitê de Suporte é composto por 17 entidades e 23 integrantes principais e deve dar suporte técnico e assistência, caso seja acionado durante
o incidente, com cada um de seus integrantes desempenhando as funções
e atribuições estabelecidas pelo artigo 12 do Decreto no 8.127/2013, sendo
facultado à Autoridade Nacional convidar outras entidades públicas e privadas a participar do Comitê de Suporte, caso a Autoridade Nacional julgue
necessário. O Comitê de Suporte se assemelha ao National Contingency Plan
norte-americano e à divisão de tarefas criada pelo National Contingency Plan,
do Reino Unido, entre os 22 órgãos integrantes deste, com cada uma dessas
agências e órgãos encarregados de uma parcela das ações de resposta a incidentes de poluição com óleo.

26.2. Sisnóleo: Definições e estrutura
Como dito mais acima, o Decreto no 8.127/2013 criou, ainda, em caráter
inovador, o Sisnóleo, que visa consolidar e disseminar as informações relativas
a prevenção, preparação e resposta a incidentes de poluição por óleo, informações essas que serão utilizadas para aperfeiçoar as operações para contenção de
poluição por óleo.
O sistema terá informações relativas aos inventários de equipamentos e
materiais disponíveis para operação de contenção, diretórios de especialistas
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e listas dos Planos de Emergências Individuais e dos Planos de Área. O desenvolvimento do Sisnóleo será supervisionado pelo Comitê Executivo, o qual
estabelecerá os procedimentos para acesso e atualização do sistema. Nos termos
do Decreto, o Ibama ficou incumbido de, no prazo máximo de 18 meses a partir
da publicação do Decreto, desenvolver, implantar e administrar a operação do
Sisnóleo, incluindo aí a responsabilidade pela atualização permanente deste.

26.3. Ações de resposta em caso de incidente com
poluição por óleo
O Decreto no 8.127/2013 trata, ainda, dos procedimentos a serem adotados
em resposta a incidente de poluição por óleo, estabelecendo, primordialmente,
a aplicabilidade do Princípio do Poluidor Pagador a todo incidente de poluição
por óleo, conforme a tendência mundial de resposta a situações semelhantes.
Caso o incidente seja causado por navio com bandeira de país signatário da
OPRC/904, esta deverá ser aplicada, com o acionamento do Plano de Emergência Individual do navio em questão.
Uma vez determinado pelo Grupo de Acompanhamento e Avaliação, com
base nos critérios descritos mais adiante, que um incidente com óleo tem relevância nacional, o PNC deverá ser acionado, hipótese na qual as etapas discutidas abaixo deverão ser seguidas.
Inicialmente, todo incidente de poluição por óleo deve ser comunicado
imediatamente aos seguintes órgãos e autoridades: Ibama, órgão ambiental
estadual da jurisdição do incidente, Capitania dos Portos ou Capitania Fluvial da jurisdição do incidente e ANP, na forma prevista pelo Decreto nº
4.136/2002. Por sua vez, as referidas instituições deverão verificar o ocorrido,
definir a abrangência geográfica e repassar as informações recebidas ao Grupo
de Acompanhamento e Avaliação.
Caberá ao poluidor manter as autoridades supracitadas a par da situação, por
meio de informes que deverão conter minimamente as informações previstas no
parágrafo único do artigo 16 do Decreto no 8.127/2013, entre as quais: descrição
4
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OPRC/90 é a sigla original em inglês para International Convention on Oil Pollution Preparedness,
Response and Co-Operation, 1990, que é a Convenção Internacional sobre Preparo, Resposta e
Cooperação em Casos de Poluição por Óleo, adotada, atualmente, por 109 países no âmbito da
International Maritime Organization.
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da situação atual, informando se o incidente está ou não controlado, volume
descarga, áreas afetadas, e as medidas já adotadas e as planejadas.
Os critérios a serem analisados pelo Grupo de Acompanhamento e Avaliação para determinar se um incidente tem significância nacional estão listados
no artigo 17 do Decreto no 8.127/2013, e estes podem ser analisados isoladamente ou em conjunto. Entre os critérios listados estão, entre outros:
i.

Acidente, explosão ou incêndio de grandes proporções, que possam
provocar poluição por óleo;

ii. Volume descarregado ou que possa ser descarregado;
iii. Sensibilidade ambiental da área afetada ou em risco;
iv. Eficácia do PEI e Plano de Área;
v. Solicitação de ajuda do operador da instalação, do comandante do
navio ou do poluidor;
vi. Possibilidade de a poluição atingir águas sob a jurisdição de outros países; e
vii. Poluidor não identificado, em áreas não cobertas por Plano de Área.
O Decreto no 8.127/2013 dispõe, ainda, que o coordenador operacional do
Grupo de Acompanhamento e Avaliação acionará a mobilização da estrutura
do PNC nos casos em que houver evidências de que os procedimentos adotados pelo poluidor não são adequados ou que os equipamentos e materiais não
são suficientes, ou, ainda, quando os procedimentos do Plano de Área não se
mostrarem adequados à resposta do incidente de poluição por óleo de origem
desconhecida, podendo requerer a ajuda de pessoal especializado integrante do
Comitê de Suporte para compor a estrutura de coordenação.

26.4. Conclusão
A criação do PNC foi passo importante para o País, contribuindo para o
desenvolvimento da indústria do petróleo, ao mesmo tempo em que auxilia
na proteção da vida humana e do meio ambiente, objetivos constitucionais do
Estado brasileiro.

225

Carlos Maurício Maia Ribeiro

O planejamento para eventuais emergências graves é, obviamente, vital para
que o risco à vida humana, ao meio ambiente e às condições socioeconômicas
existentes às margens das águas sob jurisdição nacional seja minimizado, garantindo, assim, que a indústria do petróleo possa continuar a sua expansão sem
ameaçar a sobrevivência das outras indústrias e comunidades existentes à sua
volta. Dessa forma, a criação do PNC é mais uma demonstração da maturidade
da indústria do petróleo nacional e pode representar um sustentáculo vital para
a expansão das atividades de exploração nas águas jurisdicionais nacionais com
o início da exploração das áreas do pré-sal.
Junto com os Planos de Emergência Individual, os Planos de Área, o PNC
tem o condão de possibilitar uma resposta mais rápida e eficiente a qualquer
incidente com óleo, para o rápido combate à poluição por óleo, de forma a garantir um trabalho de limpeza e controle da poluição eficiente, proporcionando,
ainda, acesso às informações que as entidades envolvidas necessitarão antes,
durante e depois de um incidente de poluição por óleo.
Tem-se, pois, que a instituição do PNC se constituiu em fato marcante na
história da exploração do petróleo no Brasil, sendo, contudo, necessário que
este seja constantemente atualizado e aprimorado, para que a indústria do petróleo possa estar sempre preparada para responder a um eventual incidente de
grandes proporções da maneira mais eficiente possível, de forma que os objetivos da proteção à vida humana e ao meio ambiente possam ser atingidos sem
criar empecilho à contínua expansão da indústria do petróleo no País.
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27. Regime Aduaneiro Especial de Exportação
e de Importação de Bens Destinados às
Atividades de Pesquisa e de Lavra das Jazidas
de Petróleo e de Gás Natural – Repetro
Luiz André Nunes de Oliveira
O Repetro foi instituído pelo Decreto nº 3.161, de 02/09/1999, e atualmente é regido pelo Decreto nº 6.759, de 05/02/2009, artigos 458 a 462
(Regulamento Aduaneiro) e Instrução Normativa da Secretaria da Receita
Federal nº 1.415/2013.
O Repetro foi idealizado com o objetivo primordial de, por meio da desoneração tributária, reduzir os custos das atividades típicas do setor de petróleo e gás
brasileiro, de modo a atrair investimentos e fomentar o seu desenvolvimento.

27.1. Definição
O Repetro consiste em uma combinação de três distintos tratamentos aduaneiros: drawback, admissão temporária e exportação ficta1, com vigência até
31/12/20202, aplicáveis na exportação e na importação de bens destinados às
atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e de gás natural, definidas no artigo 6º da Lei no 9.478/1997 e nas Leis nº 12.276/2010 e 12.351/2010.
As grandes inovações do Repetro foram: (a) a criação da figura da exportação ficta, que permite a caracterização da exportação, para fins de encerramento definitivo das obrigações tributárias suspensas por ocasião da importação, a partir da transferência da titularidade do bem para pessoa jurídica

1

Artigo 2º, incisos I e II, da Instrução Normativa RFB nº 1.415, de 2013.

2

Originalmente, o prazo final de vigência do Repetro era 31/12/2005 (Decreto 3.161/1999). Em
seguida, esse prazo foi estendido para 31/12/2007 (Decreto nº 3.787/2001). E, por sua vez, houve nova
prorrogação, dessa vez para 31/12/2020 (Decreto nº 6.759/2009).
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domiciliada no exterior, ainda que o bem permaneça em território nacional;
e (b) a autorização para que a admissão temporária com utilização econômica
do bem, que em regra exige o pagamento proporcional dos tributos incidentes
sobre a importação, passasse também a suspender a integralidade dos tributos
devidos, no caso de bens empregados nas atividades de exploração e produção
de petróleo e gás.
É da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB a habilitação ao Repetro, a fiscalização dos tributos suspensos e a constatação do
regular cumprimento pela beneficiária dos requisitos e condições fixadas pela
legislação pertinente.
Os bens repetráveis estão listados no Anexo 1 da IN RFB nº 1.415/2013,
além daqueles que forem necessários à garantia da operacionalidade dos bens
listados ou necessários ao cumprimento de outras exigências normativas para
as atividades incentivadas3.
Nesse sentido, o Repetro se aplica somente aos bens destinados às atividades de pesquisa, exploração, avaliação, desenvolvimento, produção e lavra das
jazidas de petróleo e gás natural4, bem como a:
a. Embarcações destinadas ao apoio e estocagem nas atividades de
exploração, avaliação, desenvolvimento e produção de petróleo, de gás
natural e de outros hidrocarbonetos fluidos;
b. Plataformas destinadas ao apoio, manutenção e segurança das
atividades de perfuração e produção;
c. Linhas, dutos e umbilicais necessários às atividades de transferência
de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos; e
d. Bens acessórios (máquinas e equipamentos, inclusive sobressalentes,
ferramentas e aos aparelhos e a outras partes e peças) destinados à proteção
do meio ambiente, salvamento, prevenção de acidentes e combate a
incêndios, desde que utilizados para garantir a operacionalidade dos bens
principais a que se vinculem ou necessários ao cumprimento de outras
exigências normativas para as atividades de pesquisa ou produção.

3

IN RFB nº 1.415, de 2013, artigo 3º.

4

IN RFB nº 1.415, de 2013, artigo 1º.
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O regime não se aplica a outras atividades, mesmo aquelas ligadas ao setor
de petróleo e gás, a exemplo das seguintes:
a. Refino ou Refinação
b. Tratamento ou Processamento de Gás Natural
c. Transporte de Petróleo não compreendidos no item “c” acima
d. Distribuição
e. Revenda
f.

Distribuição de Gás Canalizado

As operações amparadas pelo Repetro estão dentro do campo de incidência
dos tributos sobre o comércio exterior, mas a exigibilidade de seu pagamento
permanece suspensa em razão dos tratamentos aduaneiros dispensados aos bens
admitidos no Repetro (Regulamento Aduaneiro, art. 458, caput e § 3º).

27.1.1. Drawback
No contexto do Repetro, aplica-se apenas o drawback na modalidade suspensão5, que possibilita a importação, com suspensão do II, do IPI, do PIS, da
Cofins e com isenção do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM6 e do ICMS7, de forma combinada ou não com a aquisição no
mercado interno, de mercadoria para emprego ou consumo na industrialização
de produto a ser exportado.
Assim, as matérias-primas, os produtos semielaborados ou acabados e as
partes ou peças para utilização na fabricação de bens a serem exportados admitidos em drawback podem ser tanto estrangeiros quanto nacionais8.
Após a utilização dos insumos na fabricação dos referidos bens, eles devem ser exportados ou transferidos para outro regime especial, a fim de que

5

Decreto nº 6.759/2009, artigo 383 e seguintes, e IN RFB nº 1.415, de 2013, artigo 2º, III.

6

Lei nº 10.893, de 13 de julho de, artigo 15.

7

Convênio ICMS 27/1990.

8

Decreto nº 6.759, de 2009, artigo 458, inciso III, e IN RFB nº 1.415, de 2013, artigo 12, § único.
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se aperfeiçoe o tratamento tributário, sendo, nessas hipóteses, convertida a
suspensão em isenção.

27.1.2. Admissão temporária
O regime de admissão temporária para utilização econômica9 no Repetro
autoriza a permanência temporária no País de determinados bens pelo prazo
de duração do contrato10, e é prorrogável na mesma medida do contrato,
com suspensão total dos tributos federais (II, IPI, PIS e Cofins) incidentes
sobre a importação.
Quanto ao ICMS na admissão temporária, o Convênio ICMS 130/2007 autoriza os Estados da Federação (i) a concederem isenção ou reduzir a base de
cálculo, de forma que a carga tributária seja equivalente a 1,5%, sem apropriação de crédito, nas importações de bens a serem empregados na fase de exploração; e (ii) a concederem redução de base de cálculo, de forma que a carga
tributária seja equivalente a 7,5%, com direito ao crédito correspondente ao
valor pago, para fins de compensação com débitos de outras operações sujeitas
à incidência do imposto, ou a 3%, sem direito a crédito — para as importações
de bens a serem empregados na fase de produção.
Ressaltamos que se aplicam ao Repetro, de forma subsidiária, as normas
previstas para o regime de admissão temporária no Decreto nº 6.759, de 2009,
artigo 461 (Regulamento Aduaneiro).
Para fins de aplicação desse regime, considera-se utilização econômica o
emprego dos bens na prestação de serviços ou na produção de outros bens destinados à venda11.

27.1.3. Exportação ficta
A exportação ficta admite que a venda de determinados bens a pessoas jurídicas estrangeiras caracterize uma exportação para fins de extinção do regime

9

Decreto nº 6.759, de 2009, artigos 373 e 376, I, “a”, e IN RFB nº 1.415, de 2013, artigo 15.

10

IN RFB nº 1.415, de 2013, artigo 23.

11

Decreto nº 6.759, de 2009, artigo 373, § 1º.
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de suspensão dos tributos incidentes sobre a importação, mesmo que os bens
permaneçam no território nacional12.
A exportação ficta permite, conforme o caso, a aplicação dos seguintes tratamentos aduaneiros:
I. exportação, sem que tenha ocorrido sua saída do território
aduaneiro e posterior aplicação do regime de admissão temporária,
no caso de bens repetráveis de fabricação nacional vendido a pessoa
sediada no exterior;
II. exportação, sem que tenha ocorrido sua saída do território aduaneiro,
de partes e peças de reposição destinadas aos bens referidos no item
(I) acima, já admitidos no regime aduaneiro especial de admissão
temporária; e
III. importação, sob o regime de drawback, na modalidade de suspensão,
de matérias-primas, produtos semielaborados ou acabados e de partes
ou peças utilizados na fabricação dos bens mencionados no item (I)
acima e posterior comprovação do adimplemento das obrigações
decorrentes da aplicação desse regime mediante a exportação referida
nos incisos I ou II.
Os bens serão entregues no território nacional, sob controle aduaneiro, ao
comprador estrangeiro ou, a sua ordem, a pessoa jurídica habilitada ao Repetro13.
Os despachos aduaneiros de exportação e de admissão temporária devem
ser processados na mesma unidade da RFB, de maneira sequencial e conjugada,
de forma que a exportação ficta seja completada com a admissão temporária do
bem14 no âmbito do Repetro.

27.2. Valor mínimo para usufruir do Repetro
Não poderão se beneficiar do Repetro os bens que tiverem o valor aduaneiro unitário inferior a US$ 25.000,00 (vinte e cinco mil dólares), assim
12

Decreto nº 6.759, de 2009, artigo 458, I e II, e IN RFB nº 1.415, de 2013, artigo 10.

13

IN RFB nº 1.415, de 2013, artigo 10, § 1º.

14

IN RFB nº 1.415, de 2013, artigo 10, § 1º.
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considerado o valor aduaneiro unitário de um bem (sob a mesma NCM),
levando-se em consideração, quando houver, o valor do frete e do seguro. Nesse caso, o interessado deverá instruir o pedido de concessão do regime com
memória de cálculo de forma que:
a. o frete total seja rateado de acordo com o peso do bem; e
b. o seguro total seja rateado de acordo com o valor unitário do bem.
Tal restrição de valor não se aplica à lista dos bens abaixo, que geralmente
são transportados desmontados:
a. Linhas: somente linhas flexíveis destinadas à produção de petróleo ou
gás natural;
b. Dutos: somente tubos de perfuração (drill pipes); e
c. Umbilicais: somente umbilicais eletrohidráulico.

27.3. Habilitação ao Repetro
O Repetro somente poderá ser utilizado por pessoas jurídicas sediadas no
País e habilitadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. A habilitação
ao Repetro compete ao titular da unidade da RFB de jurisdição da matriz da
operadora contratante, inclusive quando a matriz da pessoa jurídica contratada,
subcontratada ou designada for sediada em outra região fiscal15.
Podem se habilitar ao Repetro16:
i.

a pessoa jurídica operadora, assim considerada a detentora de
concessão, autorização ou cessão para exploração, avaliação,
desenvolvimento e produção de petróleo e gás ou a contratada sob o
regime de partilha de produção;

ii. a pessoa jurídica contratada pela operadora por meio de contrato de
afretamento por tempo ou para a prestação de qualquer atividade
descrita no item (i);
15

IN RFB nº 1.415, de 2013, artigo 9º.

16

IN RFB nº 1.415, de 2013, artigo 4º.
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iii. a pessoa jurídica subcontratada pela pessoa jurídica a que se refere o
item (ii) acima; ou
iv. a pessoa jurídica domiciliada no Brasil designada para a importação
de bens nos termos do item (ii), quando a contratada não for
sediada no País.
A habilitação ao Repetro deve ser requerida anteriormente à realização de
qualquer operação de importação e será efetivada mediante dossiê digital de
atendimento na forma descrita no artigo 4º da IN RFB nº 1.412, de 2013.
São requisitos para habilitação no Repetro:
I. apresentação de sistema próprio de controle informatizado do regime;
II. comprovação de que a operadora seja contratada pela União sob o
regime de concessão, autorização, cessão ou partilha de produção,
inclusive quando se tratar de requerimento formulado para habilitação
de pessoa jurídica referida no inciso II do parágrafo único do artigo 4º;
III. prévia adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico – DTE, nos termos
da Instrução Normativa SRF nº 664, de 21 de julho de 2006;
IV. apresentação do Requerimento de Habilitação, conforme modelo
constante do Anexo II da IN RFB nº 1.415/2013;
V. regularidade fiscal da matriz da pessoa jurídica quanto aos tributos
administrados pela RFB e à Dívida Ativa da União administrada pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN; e
VI. regularidade do recolhimento ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS.

27.4. Operações beneficiadas com o Repetro
Em síntese, a fruição dos benefícios do regime em comento consiste nas
seguintes etapas:
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27.4.1. Quando há importação de bens inacabados, de modo que
a fabricação do produto final ocorra integral ou parcialmente em
território nacional:
I. Importação (ou aquisição no mercado interno, nesse caso mediante
aplicação do drawback integrado, que são regimes não abrangidos pelo
Repetro, mas que a ele podem se conjugar) de insumos por pessoa
jurídica domiciliada no Brasil para a produção de bens relacionados à
exploração ou à produção de petróleo e gás;
II. Venda do bem produzido para pessoa jurídica domiciliada no exterior
com entrega física no País aos cuidados de outra pessoa jurídica
domiciliada no Brasil, por meio do regime de exportação ficta, o que
autoriza a extinção do regime de drawback sem a necessidade de
recolhimentos dos tributos suspensos; e
III. Importação subsequente do bem fictamente exportado, por meio do
regime de admissão temporária, com suspensão dos tributos federais e
incidência apenas do ICMS com base no Convênio ICMS 130/2007.

27.4.2. Quando o bem já é importado na condição de produto
acabado, tendo sido fabricado no exterior:
I. A sua importação é realizada por meio do regime de admissão
temporária, e sua permanência no País fica autorizada pelo tempo
do contrato que define a sua utilização nas fases de exploração ou
produção, sendo prorrogável na mesma medida do contrato; e
II. Após o término de sua vida útil, o bem pode ser exportado (dessa vez
fisicamente, e não apenas em caráter fictício), transferido para outro
regime especial, ainda sem recolhimento de tributos, a fim de que
possa ser restaurado ou destruído às expensas da empresa habilitada
ao Repetro, mediante prévia autorização da Receita Federal.
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27.5. Procedimentos referentes ao Repetro
Para realizar a importação, a pessoa jurídica importadora, por intermédio de
funcionário, representante legal ou despachante aduaneiro contratado, deverá
ter acesso ao Sistema Integrado de Comércio Exterior – Siscomex, mediante o
qual deverá emitir e registrar declaração de importação, na qual devem constar
todas as informações relativas à importação, tais como a classificação fiscal na
Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, quantidade, preço, porto/aeroporto de origem e destino, valor do frete e valor do seguro dos bens a serem
importados, dados da pessoa jurídica exportadora, dados completos da pessoa
jurídica importadora, natureza da operação (compra, venda, arrendamento,
etc.) e eventuais regimes aduaneiros especiais ou benefícios fiscais aplicáveis.
A partir do fornecimento de todas essas informações, o valor dos tributos
incidentes sobre a importação é automaticamente apurado e informado pelo sistema, assim como as despesas referentes ao armazenamento do bem em recinto
alfandegado e a taxa decorrente do próprio uso do sistema, que ainda possibilita
a emissão das guias para que os tributos sejam recolhidos.
Por ocasião da importação de bens sujeitos ao Repetro — seja mediante
drawback ou admissão temporária — a Declaração de Importação é preenchida
com a devida informação de que a operação está sujeita à suspensão dos tributos
federais incidentes e, conforme o caso, sujeita à isenção ou à redução do ICMS.
Nesse caso, os tributos federais são devidamente apurados pelo Siscomex,
mas, em vez de serem emitidas as correspondentes guias para pagamento, o valor dos tributos serve como referência para a elaboração de Termo de Responsabilidade17, pela fiscalização, cuja assinatura é imposta ao contribuinte, além da
apresentação de garantia no valor dos tributos incidentes sobre a importação.
Ressalte-se que, na hipótese de estarem os tributos federais suspensos e haver incidência do ICMS — como ocorre, por exemplo, em caso de importação
de bem repetrável destinado à fase de produção —, os tributos federais suspensos, calculados para a elaboração do Termo de Responsabilidade, são incluídos
na base de cálculo do ICMS a ser recolhido.
17

IN RFB nº 1.415, de 2013, artigo 20.
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A partir do Termo de Responsabilidade, que funciona como um instrumento de confissão de dívida, os tributos podem ser cobrados do importador diretamente por meio de execução fiscal, caso ele não cumpra os requisitos inerentes
ao regime que suportou a importação do bem.
Quanto ao ICMS, por sua vez, havendo isenção ou redução de alíquota,
o importador deverá, após informar tal condição no Siscomex, emitir Guia
de Desoneração do ICMS, com base na regulamentação do Estado onde situado o estabelecimento importador18, e se dirigir à repartição fiscal à qual
o estabelecimento esteja jurisdicionado, a fim de obter aval (visto) fiscal na
Guia em comento.
A liberação do bem importado pelas autoridades alfandegárias é sempre
condicionada à apresentação da referida Guia, já com o visto aposto, ainda
que haja previsão expressa na legislação estadual acerca de isenção aplicável
ao bem importado.
As considerações acima tecidas acerca da Declaração de Importação aplicam-se analogamente à emissão e registro da Declaração de Exportação, por
ocasião da exportação ficta. Ressalte-se apenas que, no caso da exportação
ficta, não há tributação incidente e, como consequência, não há lavratura de
termo de responsabilidade.
Mesmo após a análise prévia realizada durante o processo de habilitação ao
Repetro, as autoridades aduaneiras têm a faculdade de realizar vistoria nos bens
que se pretende importar ou exportar, conforme o caso, bem como de fiscalizar
todos os documentos que suportaram a importação ou exportação realizada.

27.6. Alguns outros regimes aduaneiros especiais
relevantes para o setor de petróleo e gás
Conforme apontado acima, existem limites à fruição do Repetro mesmo
quando exercido por agentes do setor. Tais restrições podem decorrer da inaplicabilidade do Repetro ao bem objeto de determinada operação ou da inaptidão
de determinado agente para se habilitar ao Repetro. Nesse contexto, outros regimes aduaneiros especiais tornam-se bastante relevantes para o setor. A seguir,
18
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No caso do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo: artigos 3º e 4º do Livro XI do Regulamento do
ICMS do Estado do Rio de Janeiro – RICMS-RJ.
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alguns exemplos desses outros regimes especiais fora do âmbito do Repetro, que
podem ser combinados com ele:
O drawback fora do Repetro19, conforme a sua modalidade, possibilita a importação, com suspensão dos tributos federais (II, IPI, PIS e Cofins) e isenção
do AFRMM e do ICMS, de insumos para a produção de bens a serem exportados, bem como a aquisição no mercado interno desses insumos, com suspensão
dos tributos federais.
A admissão temporária20 com suspensão integral do pagamento de tributos
consiste na suspensão dos tributos federais21 e do ICMS22 na importação de
bens destinados à reposição e conserto de embarcações, à prestação por técnico
estrangeiro de assistência técnica a bens importados ou à reposição de bens
importados em virtude de garantia, e posterior retorno ao exterior. A admissão
temporária para utilização econômica23 impõe o pagamento dos tributos incidentes sobre a importação proporcionalmente ao tempo de permanência do
bem no País (1% ao mês do total de tributos devidos na importação).
A admissão temporária para aperfeiçoamento ativo24 consiste na suspensão dos tributos federais e do ICMS25 na importação de bens a serem submetidos a processo de industrialização no País e posterior exportação, bem como
para conserto, reparo ou restauração de outros bens que estejam no País em
caráter temporário.

19

Artigo 383 do Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, Instrução Normativa RFB 845/2008,
Portaria Conjunta RFB/Secex 467/2010 e Portaria Secex 23/2011.

20

Artigo 354 do Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, e Instrução Normativa SRF 1.600/2015.

21

Com relação ao AFRMM, existe uma controvérsia interpretativa acerca da aplicação do tratamento
suspensivo a quaisquer bens ou apenas a mercadorias.

22

Embora a jurisprudência atual aponte para a não incidência do ICMS nas operações de importação
mediante admissão temporária — no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em particular,
a questão já está pacificada — na medida em que não implicam transferência de titularidade do bem
importado, há estados que adotam interpretação diversa, tributando tais operações.

23

Artigos 373 a 378 do Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 e Instrução Normativa SRF
1.600/2015.

24

Artigos 380 a 382 do Decreto 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 e Instrução Normativa SRF 1.600/2015.

25

Com relação ao ICMS e ao AFRMM, aplicam-se os mesmos comentários traçados acima acerca da
admissão temporária com suspensão integral dos tributos.
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O regime de entreposto aduaneiro26 na importação permite a armazenagem
de mercadoria estrangeira em recinto alfandegado, em plataformas de pesquisa
e lavra de petróleo e gás em construção ou conversão no País, ou em estaleiros
navais, com suspensão dos tributos federais e do ICMS, para posterior exportação ou conversão em outro regime aduaneiro especial. Já o regime de entreposto
aduaneiro na exportação é o que permite a armazenagem de mercadoria destinada à exportação, com suspensão dos tributos federais27, em recinto alfandegado, em plataformas de pesquisa e lavra de petróleo e gás em construção ou
conversão no País, ou em estaleiros navais28.
O regime de depósito alfandegado certificado – DAC29 é o que considera
exportada, para fins fiscais — e também cambiais — a mercadoria vendida a
pessoa estrangeira com entrega em recinto alfandegado.

27.7. Nota Final
Atualmente, a principal questão relacionada ao Repetro é a insegurança
quanto ao término da vigência do benefício fiscal em 2020. Considerando-se
que os investimentos no setor são de longo prazo, faz-se urgente a prorrogação
de sua vigência.
Outro ponto de preocupação diz respeito à incidência do ICMS nas operações de fornecimento local, não se vislumbrando neste momento viabilidade
política de total desoneração desse tributo estadual.

26

Artigos 404 a 419 do Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 e Instrução Normativa SRF 241/2002.

27

Não existe previsão em convênio celebrado no âmbito do Confaz acerca da extensão ao nível estadual
do tratamento tributário federal relativo ao regime de entreposto aduaneiro na exportação.

28

Importa esclarecer, nesse contexto, que a Instrução Normativa SRF 241/2002, em seu artigo 5º, II,
autorizou que as mercadorias armazenadas em entreposto aduaneiro sejam submetidas a processo de
industrialização, inclusive nas atividades de construção e conversão de plataformas. Desse modo, tal
previsão criou um instrumento essencial para os subfornecedores da cadeia de petróleo e gás.

29

Artigo 493 do Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 e Instrução Normativa SRF 266/2002.
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O petróleo exerce uma atração irresistível sobre todos os
povos, desde que se transformou na principal commodity do
mundo moderno.
Guerras, revoluções, paixões, alegrias e desilusões têm tido
como causa mediata a luta pelo seu controle.
O direito internacional e o direito dos países produtores
têm dele se ocupado ao longo do tempo, fazendo nascer o
Direito do Petróleo.
No Brasil tem havido uma constante alteração das leis que o
regulam, ora com preponderância da intervenção do Estado,
ora tornando o seu marco legal mais liberal.
Esta cartilha, dirigida a advogados militantes da área, a
universitários e aos “petroleiros” de uma maneira geral, visa
explicar e simplificar toda a teia normativa resultante da
disputa constante entre as regras e práticas internacionais e
as nacionais, iluminando as questões regulatórias, ambientais,
civis, comerciais e trabalhistas, dentro do marco da legislação
pátria, convenções internacionais e melhores práticas da
indústria do petróleo.
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