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Ementa: Ação Popular contra a Resolução CNPE nº 2/2019, que 

estabeleceu diretrizes para a realização da Rodada de Licitações 

sob o regime de Partilha de Produção para os volumes excedentes 

aos contratados no regime de Cessão Onerosa; contra a 

Resolução CNPE nº 6/2019, que aprovou os parâmetros técnicos e 

econômicos dessa Rodada; contra a Resolução CNPE nº 13, que 

alterou dispositivos da Resolução CNPE nº 2/2019; e contra o 

Edital e os modelos dos contratos da Rodada de Licitações sob o 

regime de Partilha da Produção para os volumes excedentes aos 

contratados no regime de cessão onerosa, publicados em 6 de 

setembro de 2019. Ausência de previsão legal. Regime tributário 

que não assegura pagamento de IRPJ e CSLL. Lesão ao 

patrimônio público. Ressarcimento e ausência de lei para 

distribuição dos royalties. Desestruturação da política de 

conteúdo local. Violação ao  princípio republicano. 

 

 

LUIZ FELIPE MIRANDA GRUBBA, brasileiro, casado, petroleiro, inscrito no CPF n. 

325682698-98, RG 438612012-2, Título de Eleitor 302541450141, seção 529, zona 065, 

residente e domiciliado em Rua Vitorino Carmilo, 742, CEP 01153-000, SÃO PAULO-SP; 



 
 

 

MARIO ALBERTO DAL ZOT, brasileiro, casado, advogado, presidente do Sindipetro PR/SC, 

portador da carteira de identidade nº 63872466 – SSP/PR, CPF nº 807.214.519-34, título de 

eleitor nº 5636570647 – Zona 12 – Seção 75, com endereço sito à rua Professor Rubens Elke 

Braga, 776, Curitiba – PR, CEP: 802203-20, endereço eletrônico mdalzot@gmail.com; JOÃO 

ANTONIO MORAES, brasileiro, casado, industriário, inscrito no CPF n. 05856021827, RG 

16350161-0, título de eleitor 127388610132, seção 0029, zona 071, residente e domiciliado em 

Rua Jorge Miranda, 104, apto 144, CEP 13020-180, Campinas, FERNANDO LEITE 

SIQUEIRA, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, inscrito no CPF n. 076.899.187-00, RG n. 

02.037.796-6 IFP, título de eleitor  4679079003/96, seção 0034, zona 204, residente e 

domiciliado em Rua Belisário Távora, 80, apto 501, Laranjeiras, CEP 22245-070, Rio de 

Janeiro-RJ, por meio de seus advogados signatários, conforme procuração anexa, com endereço 

profissional à SHIS QI 7, conjunto 13, casa 08, Lago Sul - 71615-330, endereço eletrônico 

advocacia@advocaciagarcez.com.br, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, com 

fulcro no art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e na 

Lei nº 4.717/1965, propor a presente: 

 

AÇÃO POPULAR 

(com pedido liminar) 

 

em face da AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E 

BIOCOMBUSTÍVEIS – ANP, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o 

número 02.313.673.0001/27, com sede no Distrito Federal – SGAN – Quadra 603, Módulos H e 

I – CEP 70830-030 – Brasília (DF) e com escritório central sito na Av. Rio Branco, 65 / 21º 

andar - 20090-004 - Rio de Janeiro – RJ, bem como em face de seu Presidente, Senhor DÉCIO 

FABRICIO ODDONE DA COSTA, no mesmo endereço da pessoa jurídica e, ainda, contra o 

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA - CNPE, presidido pelo Ministro 

de Estado de Minas e Energia, Senhor BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE 

JÚNIOR, com endereço sito à Esplanada dos Ministérios – Bloco U – CEP 70.065-900 - 

Brasília (DF), e UNIÃO FEDERAL,  UNIÃO FEDERAL, pessoa jurídica de direito público 

mailto:mdalzot@gmail.com
mailto:advocacia@advocaciagarcez.com.br
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%25C3%25A7%25C3%25A3o-federal-de-1988
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http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104081/lei-da-a%25C3%25A7%25C3%25A3o-popular-lei-4717-65


 
 

 

interno, representada pela Advocacia Geral da União - AGU, com endereço no Edifício Sede I, 

Setor de Autarquias do Sul, Q. 03, Lotes 03/06, CEP 70.070-030, Brasília, Distrito Federal; pelos 

motivos de fato e de direito que passa a expor: 

 

PRELIMINARMENTE  

DO FORO 

Como consta na Lei no 4.717/65, que regulamenta a Ação Popular:  

Art. 5o Conforme a origem do ato impugnado, é competente para  

conhecer da ação, processá-la e julgá-la o juiz que, de acordo com 

a organização judiciária de cada Estado, o for para as causas que 

interessem à União, ao Distrito Federal, ao Estado ou ao 

Município.  

Desse modo, a competência do julgamento é determinada pela origem do ato lesivo a ser  

anulado, ou seja, o juízo competente de primeiro grau, consoante as normas de organização do  

Poder Judiciário.  

Com relação à competência territorial, ou foro, no caos das ações populares, 

considerando o caráter constitucional da medida judicial, o foro competente será concorrente, 

nos termos do artigo 55, parágrafo único, do Código Civil:  

Art. 51. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que  



 
 

 

seja autora a União.  

Parágrafo único. Se a União for a demandada, a ação poderá ser 

proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato 

que originou a demanda, no de situação da coisa ou no Distrito Federal.  

Em outras palavras, para o manejo de ação popular, é facultado ao autor o ajuizamento de 

ação em seu domicílio. No caso em epígrafe, portanto, competente o Juízo Federal de São 

Paulo-SP.  

 

I - DA LEGITIMIDADE ATIVA 

O(s) Autores populares, brasileiros natos e eleitores, no uso e gozo de seus direitos civis e 

políticos, aptos à propositura da ação popular, nos termos da legislação vigente (docs. inclusos).  

 

II - DA LEGITIMIDADE PASSIVA 

O artigo 6º da Lei 4.717/1965 dispõe sobre a legitimação passiva, conforme transcrito a 

seguir: 

Art. 6º A ação popular será proposta contra as pessoas públicas ou 

privadas e as entidades referidas no art. 1º, contra as autoridades, 

funcionários ou administradores que houverem autorizado, 

aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por 

omissão, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os 

beneficiários diretos do mesmo. 
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Como poderá ser observado ao longo da presente, o ato impugnado é a abertura de 

processo licitatório com base na Resolução do Conselho Nacional de Política Energética – CNPE 

nº 2, de 28 de fevereiro de 2019; além do Edital e dos modelos dos contratos da Rodada de 

Licitações sob o regime de Partilha da Produção para os volumes excedentes aos contratados no 

regime de cessão onerosa”, publicados pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis – ANP, conforme Comunicado divulgado no Diário Oficial em 6 de setembro 

de 2019, elaborados com base em resoluções do CNPE e em portarias do Ministério de Minas e 

Energia – MME. 

 

III - DOS FATOS 

A presente Ação Popular trata do Leilão do Excedente de Cessão Onerosa firmado 

entre a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras e a União. Antes de tudo, necessário pontua que o 

Petróleo trata-se de uma mercadoria „diferente‟. Este fato se dá por ser a principal fonte 

energética do mundo, e praticamente a única no sistema de transportes. A presença do petróleo 

em todo o cotidiano da sociedade brasileira faz com que mereça um tratamento analítico 

diferenciado. 

Neste sentido, afirma o Professor Titular da Universidade de São Paulo, Gilberto 

Bercovici:, 

 

Ao equiparar o petróleo a uma commodity, cujos preços são fixados pelo mercado 

internacional, a lógica de um planejamento estratégico para garantir o 

abastecimento futuro perde seu sentido. Na realidade, o petróleo mantém a sua 

especificidade completamente, que não permite que seja assimilado a uma 

commodity. O petróleo continua sendo uma “strategic commodity”, pois é vital 

para a economia moderna e é produzido, em sua maior parte, em regiões 

politicamente instáveis. Sua aquisição, produção e distribuição é decidida em 

termos políticos e militares, não de mercado. Não se pode esquecer dessa dimensão 



 
 

 

política e estratégica do petróleo, pois ela (assim como a da energia, em geral) 

surge das prioridades dos governos, não dos mercados. 

 

Conforme estudo realizado pela Associação dos Engenheiros da Petrobrás (Aepet), 

as descobertas na província petrolífera do Pré-Sal estão entre as mais importantes de todo o 

mundo nas últimas décadas. Essa província é composta majoritariamente por campos 

gigantes e supergigantes de óleo leve, de excelente qualidade e de altíssima produtividade, o 

que coloca o Brasil em posição estratégica frente à demanda mundial por petróleo e gás 

natural.  

De acordo com esse estudo, a competência técnica da Petrobrás, a atuação da 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP e a exigência contratual do 

programa exploratório mínimo nos vários blocos da Bacia de Santos foram decisivas para a 

descoberta do Pré-Sal em 2006. 

A área do Pré-Sal foi estabelecida como sendo a região do subsolo formada por um 

prisma vertical de profundidade indeterminada, com superfície poligonal definida pelas 

coordenadas geográficas de seus vértices estabelecidas em Anexo à Lei nº 12.351, de 22 de 

dezembro de 2010, bem como outras regiões que venham a ser delimitadas em ato do Poder 

Executivo, de acordo com a evolução do conhecimento geológico. 

De acordo com o Boletim da Produção de Petróleo e Gás Natural da ANP, referente 

a agosto de 2019, a produção de petróleo e gás natural no Brasil foi de aproximadamente 2,989 

MMbbl/d (milhões de barris por dia) e 133 MMm3/d (milhões de m3 por dia), respectivamente, 

totalizando em torno de 3,828 MMboe/d (milhões de barris de óleo equivalente por dia). 

A produção do Pré-Sal, oriunda de 110 poços, foi de 1,928 MMbbl/d de petróleo e 

79,3 MMm³/d de gás natural, totalizando 2,427 MMboe/d. Houve um aumento de 11,1 % em 

relação ao mês anterior e um aumento de 41,1 % se comparada ao mesmo mês de 2018. A 

produção do Pré-Sal correspondeu a 63,4 % do total produzido no Brasil. 

A Figura III.1 (anexo) mostra a evolução da produção petrolífera nacional no Pré-

Sal, no Pós-Sal Mar e em terra no período de agosto de 2018 a agosto de 2019. Conforme 



 
 

 

mostrado na Figura III.1, a produção de 2,427 MMboe/da no Pré-Sal é bem superior à produção 

no Pós-Sal Mar que, em maio de 2019, foi de apenas 1,138 MMboe/d. 

Os poços de maior produção total estão todos localizados no Pré-Sal, conforme 

mostrado na Figura III.2 (anexo). Dentre os cinco poços com maior produção total, quatro 

são operados sob o regime de cessão onerosa. 

 

O regime de cessão onerosa foi instituído pela Lei nº 12.276/2010, que autorizou a 

União a ceder onerosamente à Petrobrás o exercício das atividades de pesquisa e lavra de 

petróleo e gás natural em áreas não concedidas localizadas no Pré-Sal. A cessão foi limitada ao 

volume máximo de 5 bilhões de barris equivalentes de petróleo.  

Segundo dispõe essa Lei, a Petrobrás tem a titularidade dos volumes de petróleo e 

gás natural cedidos pela União. O exercício das atividades de pesquisa e lavra de acordo com 

essa Lei será realizado apenas pela Petrobrás, por sua exclusiva conta e risco. 

Os volumes de barris equivalentes de petróleo, bem como os seus respectivos 

valores econômicos, foram determinados a partir de laudos técnicos elaborados por entidades 

certificadoras. Coube à ANP obter o laudo técnico de avaliação das áreas, que subsidiou a União 

nas negociações com a Petrobrás. 

No regime de cessão onerosa, são devidos royalties de 10% sobre o produto da 

lavra de que trata a Lei nº 12.276/2010, nos termos do art. 47 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 

1997. No entanto, não haverá o pagamento da participação especial, de que trata o art. 50 da Lei 

nº 9.478/1997. 

A ANP contratou estudos da certificadora independente Gaffney, Cline & 

Associates para avaliar os volumes excedentes ao Contrato de Cessão Onerosa. Segundo esses 

estudos, esses volumes variam entre 6 e 15 bilhões de barris de óleo equivalente. Considerando 

que são recursos já descobertos e comerciais, a oferta desses volumes demandará a contratação 

de inúmeras unidades de produção no curto prazo, que poderiam gerar importante retorno para a 

sociedade brasileira. 



 
 

 

A Tabela III.1 (anexa) detalha, além do volume contratado na cessão onerosa, as 

estimativas de volumes recuperáveis adicionais presentes em cada área, denominados excedentes 

da cessão onerosa. Conforme mostrado nessa Tabela, o Contrato de Cessão Onerosa previa 

um volume recuperável de 4,997 bilhões de barris equivalentes, mas o volume recuperável 

total pode ultrapassar 20 bilhões de barris equivalentes. 

Apenas a área de Búzios (ex-Franco) apresenta volumes recuperáveis de 9,056 a 

13,056 bilhões de barris. Dessa forma, apenas Búzios teria sido mais que suficiente para o 

atendimento do Contrato de Cessão Onerosa, que prevê a produção de cinco bilhões de barris 

equivalentes de petróleo. 

A alta produtividade dos poços de Búzios mostrada na Figura III.2 (anexa), cuja 

produção ultrapassa 40 mil barris de óleo equivalente por dia, mostra o extraordinário potencial 

da província petrolífera do Pré-Sal e dos excedentes da cessão onerosa. São poços com 

produtividades superiores às da Arábia Saudita, conforme apresentação feita pela Secretária de 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, em audiência pública realizada na Câmara dos 

Deputado, em 10 de julho de 2019. 

A Figura III.3 (anexa) mostra a evolução da produção de petróleo de várias 

empresas ao longo dos últimos anos. A descoberta e o desenvolvimento do Pré-Sal foram 

fundamentais para que a Petrobrás apresentasse o aumento da produção mostrado nessa figura. 

As outras empresas apresentaram queda de produção de 2006 a 2014. 

Diante desse cenário de queda de produção por parte das empresas petrolíferas 

internacionais, tornou-se evidente que tais empresas têm grande interesse em adquirir direitos de 

exploração e produção no Brasil a partir da participação nas rodadas de licitação do Pré-Sal. 

Considerando a limitação legal de cinco bilhões de barris equivalentes de petróleo a 

ser extraído sob o regime de cessão onerosa, a existência de volumes excedentes aos contratados 

e que o art. 3º da Lei nº 12.351/2010 estabelece que a exploração e produção de petróleo, de gás 

natural e de outros hidrocarbonetos fluidos na área do Pré-Sal e em áreas estratégicas serão 

contratadas sob regime de partilha de produção, o CNPE, por meio da Resolução nº 2, de 28 de 



 
 

 

fevereiro de 2019, estabeleceu diretrizes para a realização da rodada de licitações sob o 

regime de partilha de produção para os volumes excedentes aos contratados no regime de 

cessão onerosa. Doravante, essa rodada será denominada como Rodada de Licitações do 

Excedente da Cessão Onerosa. 

Nos termos dessa Resolução, serão ofertados os volumes excedentes nas áreas de 

desenvolvimento de Atapu, Búzios, Itapu e Sépia, na Bacia de Santos. 

A Petrobrás deverá ser compensada pelos investimentos realizados nas áreas 

licitadas até a data efetiva do acordo de coparticipação conforme estabelecido pela Resolução 

CNPE nº13/2019, que alterou os incisos II, III, IV e V do artigo 1º da Resolução CNPE 

nº2/2019. 

Em contrapartida pelo pagamento dessa compensação, o novo entrante se tornará 

proprietário de percentual dos ativos existentes na área na data efetiva do Acordo de 

Coparticipação, de modo proporcional à sua participação na jazida, nos termos do Acordo de 

Coparticipação. 

O valor da compensação à Petrobras será calculado com base em parâmetros de 

mercado atuais, pelo diferimento da produção do volume contratado no regime de cessão 

onerosa, decorrente da assinatura do Contrato de Partilha de Produção, de forma a maximizar o 

Valor Presente Líquido (VPL) da União e manter o VPL da Petrobrás calculado com base na 

Data Efetiva do Acordo de Coparticipação. 

O Acordo de Coparticipação deverá estabelecer, entre outros, o procedimento de 

unificação de operações para o desenvolvimento e produção de hidrocarbonetos nas áreas com 

jazida coparticipada em que estejam vigentes, simultaneamente, o Contrato de Cessão Onerosa e 

o Contrato de Partilha de Produção; a participação proporcional de cada contratado na jazida 

coparticipada; e as regras para o pagamento à Petrobras pela compensação. 

A Resolução CNPE nº 2/2019 estabeleceu, ainda, que poderão ser recuperados 

como custo em óleo os valores pagos pelo novo entrante a título da compensação à Petrobras. 

Essa Resolução consignou, também, a revogação da Resolução CNPE nº 1/2014, que 



 
 

 

aprovava a contratação direta da Petrobras para produção de volumes adicionais de 

petróleo, gás natural e hidrocarbonetos fluidos em áreas da cessão onerosa no regime de 

partilha de produção. 

Em 11 de junho de 2019, foi publicada a Resolução CNPE nº 13, que alterou 

dispositivos da Resolução CNPE nº 2/2019, para estabelecer que a Petrobras deverá ser 

compensada, de forma proporcional à participação na jazida do Contratado em Regime de 

Partilha de Produção pelos investimentos realizados nas áreas licitadas até a data efetiva do 

Acordo de Coparticipação. Essa data foi definida como sendo o primeiro dia do mês subsequente 

ao da ciência do Operador da Área sobre a aprovação, pela ANP, do Acordo de Coparticipação. 

Em contrapartida pelo pagamento da compensação à Petrobras, o novo entrante se 

tornará proprietário de percentual dos ativos existentes na data efetiva do Acordo de 

Coparticipação, proporcional à sua participação na jazida, nos termos do Acordo de 

Coparticipação. 

O valor da compensação à Petrobras será calculado com base em parâmetros de 

mercado atuais, pelo diferimento da produção do volume contratado no regime de cessão 

onerosa, em decorrência da assinatura do Contrato de Partilha de Produção e com referência à 

data efetiva do Acordo de Coparticipação, de forma a maximizar o VPL da União e manter o 

VPL da Petrobras. 

Os valores pagos pelo Contratado em regime de partilha de produção a título da 

compensação à Petrobras, que corresponderem à participação do novo entrante na jazida, são 

recuperáveis como custo em óleo. 

Por meio da Resolução nº 6, de 18 de abril de 2019, o CNPE aprovou os parâmetros 

técnicos e econômicos das áreas ofertadas, os quais foram retificados pela Resolução CNPE nº 8, 

de 10 de maio de 2019. 

Desse modo, a ANP ficou autorizada a realizar a Rodada de Licitações de 

Partilha de Produção para os Volumes Excedentes aos contratados sob o regime de Cessão 



 
 

 

Onerosa em áreas do Pré-Sal, a denominada Rodada de Licitações do Excedente da Cessão 

Onerosa. 

Nos termos do art. 4º, § 1º, da Lei nº 12.351/2010 e do Decreto 9.041, de 2 de maio 

de 2017, a Petrobrás foi notificada a se manifestar em um prazo máximo de trinta dias, contados 

da publicação da Resolução CNPE nº 06/2019, sobre o direito de preferência que lhe assiste em 

relação às áreas ofertadas na Rodada dos Excedentes da Cessão Onerosa.  

Em 21 de maio de 2019, a Petrobrás manifestou interesse nas áreas de Búzios e 

Itapu, conforme carta da empresa ao Ministério de Minas e Energia – MME. Assim, em 22 de 

maio de 2019, o CNPE publicou a Resolução nº 10/2019, para estabelecer que o Edital da 

Rodada dos Excedentes da Cessão Onerosa deverá indicar a participação obrigatória da 

Petrobrás, como operador e com a participação de, no mínimo, 30% no campo supergigante de 

Búzios e no campo gigante de Itapu. 

A Portaria MME nº 213, de 23 de abril de 2019, estabeleceu as diretrizes para o 

cálculo da compensação devida à Petrobrás pelos investimentos realizados nos Campos de 

Búzios, Atapu, Itapu e Sépia, em decorrência da licitação dos volumes excedentes ao contratado 

no âmbito da Cessão Onerosa. Em 14 de junho de 2019, foi publicada a Portaria MME nº 251, 

que alterou os artigos 1º e 2º da Portaria MME nº 213/2019. 

Por sua vez, a Portaria MME nº 265, de 27 de junho de 2019, disciplinou o Acordo 

de Coparticipação, de que tratam as Resoluções CNPE nº 2/2019 e CNPE nº 13/2019. 

Em 6 de setembro de 2019, foi publicado no Diário Oficial da União o Comunicado 

da ANP, que informou aos agentes do setor de petróleo e gás natural, e aos demais interessados, 

que estão disponíveis nos sítios eletrônicos http://rodadas.anp.gov.br e http://www.anp.gov.br o 

Edital e os modelos dos contratos da Rodada de Licitações sob o regime de Partilha da Produção 

para os volumes excedentes aos contratados no regime de cessão onerosa para outorga de 

contratos para exploração e produção de petróleo e gás natural, elaborados nos termos da 

legislação aplicável e autorizados pelo MME.  



 
 

 

Nos termos desse Edital, na Rodada de Licitações do Excedente da Cessão Onerosa 

serão ofertados os blocos que contém campos de petróleo em desenvolvimento de Atapu, Búzios, 

Itapu e Sépia. Esses blocos foram selecionados em bacias de elevado potencial, no polígono do 

Pré-Sal. 

A Tabela III.2 (anexa) apresenta os blocos em oferta e a qualificação mínima 

requerida para as licitantes. O direito de preferência da Petrobrás, bem como seu percentual de 

participação como operadora e a participação a ser ofertada para os blocos da Rodada de 

Licitações do Excedente da Cessão Onerosa, é apresentado na Tabela III.3 (anexa). O bônus de 

assinatura deverá ser igual ao valor estabelecido para o bloco em oferta, conforme relacionado 

na Tabela III.4 (anexa). O bônus de assinatura corresponde ao montante, em reais (R$), a ser 

pago pela licitante vencedora, conforme condições definidas pela Resolução CNPE nº 20/2019. 

O Edital da Rodada dos Excedentes da Cessão Onerosa estabelece que o Contrato 

de Partilha de Produção conterá as condições para o cumprimento do conteúdo local de cada 

bloco em oferta. Os percentuais mínimos de conteúdo local global e dos macrogrupos a serem 

cumpridos na etapa de desenvolvimento da produção encontram-se sintetizados na Tabela III.5 

(anexa) e no Contrato de Partilha de Produção, não sendo passíveis de mecanismos de isenção de 

cumprimento dos compromissos assumidos, seguindo as diretrizes da Resolução CNPE nº 

6/2019. 

Nos termos do Edital da Rodada dos Excedentes da Cessão Onerosa, os campos em 

oferta contêm reservatórios coincidentes aos que se submetem ao Contrato de Cessão Onerosa, 

doravante denominada Área Coparticipada. 

Esse edital impõe a adoção de Acordo de Coparticipação para o desenvolvimento e 

a produção de petróleo e gás natural, nos termos da legislação aplicável, no que couber, e nos 

procedimentos dispostos na Portaria MME nº 265/2019, que disciplina o Acordo de 

Coparticipação entre a Cessionária do Contrato de Cessão Onerosa e o Contratado do Contrato 

de Partilha de Produção dos Volumes Excedentes da Cessão Onerosa. 



 
 

 

O Acordo de Coparticipação deverá ser celebrado entre a cessionária e as licitantes 

vencedoras que assinarem o Contrato de Partilha de Produção, sendo a PPSA signatária na 

qualidade de interveniente anuente. 

O Acordo de Coparticipação deverá ter o conteúdo no mínimo estabelecido na 

Portaria MME nº 265/2019, o qual deverá ser submetido à aprovação da ANP em prazo máximo 

de dezoito meses contados a partir da celebração do Contrato de Partilha de Produção do volume 

excedente da cessão onerosa. 

Para a definição da proporção que assiste à Cessionária e aos futuros Contratados 

nos direitos e obrigações indivisos advindos do Acordo de Coparticipação, deverá ser utilizada a 

proporção do volume recuperável de petróleo existente sob cada Contrato na área do Contrato de 

Cessão Onerosa coincidente com a área do Contrato de Partilha de Produção do Volume 

Excedente da Cessão Onerosa (Área Coparticipada). 

Nos termos da Portaria MME nº 265/2019, as licitantes vencedoras signatárias do 

Contrato de Partilha de Produção poderão optar pela predeterminação da divisão da produção da 

Área Coparticipada, que prevalecerá até a data efetiva de assinatura do Acordo de 

Coparticipação. Com isto elas passarão a usufruir de parcela da produção dos campos antes 

mesmo de compensarem a Petrobrás. 

Em contrapartida pelo pagamento, as licitantes vencedoras signatárias do contrato 

de partilha de produção se tornarão proprietárias de percentual dos ativos existentes no 

respectivo bloco em oferta na data de assinatura do Acordo de Coparticipação, de modo 

proporcional à sua participação, nos termos do Acordo de Coparticipação a ser celebrado com a 

cessionária e a PPSA, na qualidade de interveniente anuente. 

Entre a assinatura do contrato de partilha de produção e a data efetiva do Acordo de 

Coparticipação prevalecem as regras do Contrato de Cessão Onerosa, especialmente no que se 

relaciona à contratação de bens e serviços e à aquisição originária da produção. 

Caso as licitantes vencedoras que assinarem o contrato de partilha de produção 

optem pela determinação prévia da divisão da produção entre o contrato de partilha de produção 



 
 

 

do excedente de cessão onerosa e o Contrato de Cessão Onerosa, estas devem atender às regras 

previstas na Portaria MME nº 265/2019, no que tange as questões relacionadas à compensação 

devida à cessionária. 

De acordo com o Edital da Rodada dos Excedentes da Cessão Onerosa, os blocos 

de Atapu, Sépia e Búzios contêm reservatório que se estende para áreas adjacentes que se 

encontram sob Contrato de Concessão e áreas não contratadas, conforme o caso. Com isso, 

foram celebrados procedimentos de individualização da produção (unitização) de petróleo e gás 

natural, nos termos da legislação aplicável, especialmente a Resolução ANP nº 25, de 8 de julho 

de 2013, e a Resolução CNPE nº 8, de 14 de dezembro de 2016. 

A individualização da produção repercute sob variados aspectos no exercício das 

atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural nesses blocos: celebração de 

acordo de individualização de produção, obrigações contratuais referentes a conteúdo local, 

gastos eventualmente incorridos por concessionárias da área adjacente caso executem atividades 

de exploração e produção na jazida compartilhada antes da celebração do contrato de partilha de 

produção e eventual produção apropriada, entre outros. 

As licitantes vencedoras signatárias dos contratos de partilha de produção referentes 

às Áreas Coparticipadas que contém tais reservatórios devem sujeitar-se aos termos dos 

respectivos Acordo de Individualização da Produção ou Compromisso de Individualização da 

Produção aprovados pela ANP, conforme o caso. Nesse sentido, na hipótese de áreas em oferta 

com Acordo ou Compromisso de Individualização da Produção, os referidos instrumentos 

deverão ser aditivados para contemplar o Plano de Desenvolvimento global. 

As licitantes vencedoras signatárias dos contratos de partilha de produção deverão 

apresentar à ANP Termo de Compromisso de Adesão ao Acordo de Individualização da 

Produção ou de Compromisso de Individualização da Produção, nos termos do 

Acordo/Compromisso de Individualização da Produção vigente, conforme modelo do ANEXO 

XXIII do Edital. 



 
 

 

Adicionalmente, deverão assinar Termo Aditivo ao Acordo de Individualização da 

Produção vigente, conforme modelo constante do ANEXO XXIV do Edital no mesmo dia da 

assinatura do contrato de partilha de produção, sendo este válido até que seja revisto e aditivado 

por todas as Partes, após a aprovação do Acordo de Coparticipação. 

Quanto ao excedente em óleo para a União, as ofertas serão compostas 

exclusivamente com a indicação desse excedente, respeitado o percentual mínimo para cada 

campo definidos pela Resolução CNPE nº 6/2019 e posteriormente alterados pela Resolução 

CNPE nº8/2019 e mostrados na Tabela III.6 (anexa). 

O percentual do excedente em óleo para a União, a ser ofertado pelas licitantes, 

deverá referir-se ao preço de barril de petróleo tipo Brent de US$ 76,18 e à produção diária 

média de 12 mil barris de petróleo por poço produtor ativo. 

O preço do petróleo será a média mensal dos preços diários do Brent Dated, de 

acordo com a cotação publicada diariamente pela Platt´s Crude Oil Marketwire. O volume de 

gás natural produzido será partilhado com o mesmo percentual aplicado à partilha do volume de 

petróleo. Não serão considerados para cálculo da média os poços com produção de petróleo 

restringida por questões técnicas e operacionais e que estejam computando perda, a critério da 

PPSA. 

Durante a fase de produção, a contratada, a cada mês, apropriar-se-á da parcela de 

produção correspondente ao custo em óleo, respeitado o limite de 80% do valor bruto da 

produção em cada um dos blocos ofertados. Os custos que ultrapassem estes limites serão 

acumulados para apropriação nos anos subsequentes. 

Os prazos, critérios e condições para o cálculo e apropriação pela contratada do 

custo em óleo e do volume da produção correspondentes aos royalties devidos estão 

estabelecidos nas Cláusulas Quinta e Nona das minutas do contrato de partilha de produção 

constantes no ANEXO XXV do Edital. 

A Tabela III.7 (anexa) apresenta o percentual de excedente em óleo para a União 

em função da oferta, produtividade e preço do petróleo, para a Rodada dos Excedentes da Cessão 

Onerosa. 



 
 

 

 

IV - DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL 

A partir do disposto na Lei nº 12.276/2010, a Petrobrás e a União assinaram o 

Contrato de Cessão Onerosa, cujo valor inicial foi de R$ 74,807 bilhões. O prazo de vigência 

desse Contrato é de 40 anos contados a partir de 3 de setembro de 2010 e a taxa de desconto real 

é de 8,83% ao ano. A Figura IV.1 mostra a localização dos blocos da cessão onerosa (Doc. 

Anexo).  

A Tabela IV.1 apresenta o volume que a Petrobrás tem direito de extrair sob o 

regime de cessão onerosa e o valor pago por barril para cada bloco (doc. anexo) 

A Tabela IV.1 aponta para o volume e valor do barril para as várias áreas do 

Contrato (doc.anexo) 

A Rodada dos Excedentes da Cessão Onerosa prevê a licitação dos blocos 

mostrados na Figura IV.2. 

Os campos com volumes recuperáveis excedentes aos volumes do contrato da 

cessão onerosa são coincidentes com os seguintes campos da cessão onerosa: Búzios, Itapu, 

Atapu e Sépia. Esses campos estão em plena etapa de desenvolvimento da produção. A Figura 

IV.3 mostra os poços já perfurados nesses campos (doc. anexo). 

A Figura IV.2 mostra a localização dos campos da cessão onerosa e dos 

excedentes (doc. anexo). 

A  Figura IV.3 demonstra os poços perfurados nos blocos/campos dos excedentes 

da cessão onerosa (doc. anexo). 

O campo de Búzios já conta quatro unidades definitivas estacionárias de produção: 

P-74, P-75, P-76 e P-77. Em 2020, está prevista a entrada em operação da unidade Búzios-5. O 

campo de Búzios já é o segundo maior produtor nacional, conforme mostrado na Figura IV.4. 



 
 

 

O campo de Itapu deve receber sua primeira unidade estacionária de produção em 

2023. O campo de Atapu já conta com um poço produtor; dentre os nove poços perfurados. Em 

2020, está prevista a entrada da primeira unidade estacionária de produção P-70 em Atapu. O 

campo de Sépia já conta com dois poços produtores; no total de seis poços perfurados. 

   A figura IV.4 demonstra os campos de maior produção no Brasil (doc. anexo). 

 Dessa forma, é a primeira vez na indústria do petróleo que um prisma, 

correspondente a um campo em plena fase de desenvolvimento da produção em um regime 

fiscal, será licitado como um bloco em outro regime fiscal. A legislação brasileira, assim como a 

legislação dos outros países, nunca previu essa situação. 

A Resolução CNPE nº 13, que alterou dispositivos da Resolução CNPE nº 2/2019, 

estabelece que a Petrobrás deverá ser compensada, de forma proporcional à participação na 

jazida do Contratado em Regime de Partilha de Produção pelos investimentos realizados nas 

áreas licitadas até a data efetiva do Acordo de Coparticipação, definida como o primeiro dia do 

mês subsequente ao da ciência do Operador da Área sobre a aprovação, pela ANP, do Acordo de 

Coparticipação. 

Não há previsão legal para essa compensação nem para o Acordo de 

Coparticipação. Todos os investimentos na fase de exploração e nas etapas de desenvolvimento 

da produção realizados pela Petrobrás nos blocos a serem licitados na Rodada dos Excedentes da 

Cessão Onerosa foram feitos com base no contrato e no regime de cessão onerosa.  

Também não há previsão legal para que haja pagamento à Petrobrás para 

compensar o diferimento da produção do volume contratado no regime de cessão onerosa 

decorrente da assinatura do Contrato de Partilha de Produção. Tanto o Contrato de Cessão 

Onerosa quanto sua Revisão não prevêem qualquer tipo de diferimento. 

Não há previsão legal, ainda, para que a Resolução CNPE nº 13/2019 estabeleça 

que, em contrapartida pelo pagamento da compensação à Petrobras, o novo entrante se torne 

proprietário de percentual dos ativos existentes na data efetiva do Acordo de Coparticipação. 



 
 

 

Nesse contexto, é importante destacar que a Cláusula Trigésima estabelece que a 

cessão onerosa, objeto do Contrato, é intransferível. Qualquer transmissão dos direitos dispostos, 

no todo ou em parte, será nula de pleno direito. 

 Caso ocorra a Rodada de Licitações dos Excedentes da Cessão Onerosa também 

poderá haver uma situação inédita no mundo: um campo operado por duas empresas diferentes. 

Tomemos como exemplo o campo de Atapu. Nos termos do Contrato de Cessão 

Onerosa, “Operadora” significa a Petrobrás, como responsável pela condução e execução, direta 

ou indireta, de todas as atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento, produção, 

desativação e abandono das instalações de exploração e produção de Atapu. 

Dessa forma, a Petrobrás tem que ser a operadora do módulo referente a P-70 que 

será instalada nesse campo. Nos termos da Resolução nº 13/2019 e do Edital, esse campo poderá 

ter outro operador sob o regime de partilha de produção. Assim, um único prisma vertical 

referente ao campo de Atapu terá dois operadores, fato tecnicamente inconcebível. 

O que o art. 33 da Lei nº 12.351/2010 prevê é a individualização da produção, cujo 

procedimento deverá ser instaurado quando se identificar que a jazida se estende além do bloco 

concedido ou contratado sob o regime de partilha de produção. 

Por sua vez, o art. 34 dessa Lei estabelece que a ANP regulará os procedimentos e 

as diretrizes para elaboração do acordo de individualização da produção, o qual estipulará a 

participação de cada uma das partes na jazida individualizada, 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. Nos termos do art. 35 da Lei nº 

12.351/2010, o acordo de individualização da produção indicará o operador da respectiva jazida.  

Observa-se, então, que a Lei nº 12.351/2010 prevê uma situação completamente 

diferente do Acordo de Coparticipação de que tratam as Resoluções CNPE nº 2/2019 e CNPE nº 

13/2019. 

É importante ressaltar também que o Contrato de Cessão Onerosa poderá ser 

revisado pelas partes. A conclusão da Revisão poderá ter como resultado a renegociação dos 



 
 

 

seguintes itens: valor do Contrato, volume máximo, prazo de vigência e percentuais mínimos de 

conteúdo local.  

Assim, o Contrato não prevê a revisão da titularidade da cessionária, mesmo porque 

seria um contrassenso. O processo de cessão onerosa foi concebido para capitalizar a Petrobrás, 

oferecendo exclusivamente à estatal tal empresa as vantagens decorrentes desse processo. 

Em 5 de setembro de 2019, a Petrobras informou que o Senado Federal aprovou a 

Proposta de Emenda à Constituição – PEC 98/2019, uma das etapas necessárias para possibilitar 

o pagamento da União à Petrobras de US$ 9,058 bilhões decorrentes da Revisão do Contrato da 

Cessão Onerosa. 

Apenas como exemplo, cita-se o bloco da cessão onerosa denominado Entorno de 

Iara. O contrato prevê o direito da Petrobrás de produzir 599,560 milhões de barris equivalentes. 

Desse total, qual é o direito de produção da Petrobrás referente ao bloco de Atapu, que se situa 

nesse Entorno. Informações como essa somente podem ser publicadas após a Revisão do 

Contrato de Cessão Onerosa. 

Dessa forma, nenhuma Resolução ou Portaria referentes à licitação de blocos da 

cessão onerosa poderia ter sido editada antes da Revisão do Contrato de Cessão Onerosa. Tais 

atos mostram a incoerência e a precipitação como estão sendo elaboradas normas infralegais, 

sem base na legislação vigente. 

De acordo com o Contrato celebrado entre a União e a Petrobrás, o conteúdo local 

na etapa de desenvolvimento de produção será, no mínimo, de:  

● 55% para os módulos da etapa de desenvolvimento que iniciarem a produção até 2016; 

● 58% para os módulos da etapa de desenvolvimento que iniciarem a produção entre 2017 

e 2019; 

● 65% para os módulos da etapa de desenvolvimento que iniciarem a produção a partir de 

2020. 



 
 

 

Esses percentuais de conteúdo local, muito maiores que os previstos no Edital da 

Rodada dos Excedentes da Cessão Onerosa, somente poderiam ter sido alterados após a 

celebração da Revisão do Contrato. 

Em suma, não há previsão em lei para que seja realizado o Acordo de 

Coparticipação, para a compensação à Petrobrás e para que o novo entrante se torne proprietário 

de percentual dos ativos já existentes nos blocos. Também não há previsão legal para que essa 

compensação seja tratada como custo em óleo e, desse modo, reduza o excedente em óleo para a 

União. 

 

V - DO REGIME TRIBUTÁRIO QUE NÃO ASSEGURA PAGAMENTO DE IRPJ E 

CSLL E DO PREJUÍZO AO ERÁRIO 

A produção de petróleo no Brasil é caracterizada pela baixa participação 

governamental. De 2008 a 2018, essa participação decorreu, principalmente, do regime de 

concessão. Nesse regime, a participação governamental é composta pelos royalties, participação 

especial, taxa de retenção de área, bônus de assinatura, Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica 

(IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). 

Como a alíquota de royalties no regime de concessão é próxima de 10% do valor da 

produção, pode-se afirmar que a receita das empresas petrolíferas nesse período foi de cerca de 

R$ 1,567 trilhão. As empresas petrolíferas pagaram R$ 156,691 bilhões de royalties e R$ 

154,048 bilhões de participação especial. A alíquota da participação especial varia de zero a 

percentuais pouco abaixo de 40% da receita líquida do campo. A receita líquida é a diferença 

entre a receita bruta e o custo de produção acrescido dos royalties. 

Nos termos do § 1º do art. 50 da Lei nº 9.478/1997, que dispõe sobre as atividades 

relativas ao regime de concessão, podem ser deduzidos da receita bruta da produção, além dos 

royalties, os investimentos na exploração, os custos operacionais, a depreciação e os tributos 



 
 

 

previstos na legislação em vigor. Nessa Lei e nos contratos de concessão não há menção à 

exaustão. 

Os blocos dos excedentes da cessão onerosa serão licitados sob o regime de partilha 

de produção, introduzido no Brasil pela Lei nº 12.351/2010, que não prevê o pagamento de 

participação especial. Há, contudo, uma participação governamental denominada excedente em 

óleo para a União, obtida após a dedução do custo em óleo e da parcela do contratado no 

excedente em óleo.  

O custo em óleo, nos termos do inciso II do art. 2º dessa Lei, é a parcela da 

produção, 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. 

Na Lei nº 12.351/2010 e no contrato de partilha de produção não há menção à 

depreciação nem à exaustão. 

Os regimes de concessão e de partilha de produção apresentam semelhanças, mas 

também grandes diferenças conceituais. Dessa forma, o Brasil carecia de um modelo tributário 

referente ao IRPJ e à CSLL que considerasse as diferenças e semelhanças dos regimes de 

concessão e de partilha de produção. 

Isso, de fato, não aconteceu. O que ocorreu foi a edição da Medida Provisória nº 

795, de 2017, convertida na Lei nº 13.586, de 27 de dezembro de 2017. 

O art. 1º dessa Lei estabeleceu um novo “modelo tributário” aplicável tanto ao 

regime de concessão quanto ao regime de partilha de produção, que não considera as diferenças 

conceituais entre esses regimes e agrava ainda mais a baixa participação governamental no 

Brasil.  



 
 

 

O caput do art. 1º da Lei nº 13.586/2017, à exceção da etapa de desenvolvimento da 

produção, estendeu os benefícios fiscais, anteriormente exclusivos para a Petrobrás, a todas as 

empresas petrolíferas. A própria etapa de desenvolvimento da produção não é adequadamente 

tratada pelos parágrafos desse artigo. 

Esse caput estabelece que, para fins de determinação do lucro real e da base de 

cálculo da CSLL, poderão ser integralmente deduzidas as importâncias aplicadas, em cada 

período de apuração, nas atividades de exploração e de produção, observado o disposto no § 1º 

do art. 1º. 

Desse modo, todas as empresas poderão deduzir integralmente da base de cálculo 

do IRPJ e da CSLL, no período de apuração, os pagamentos feitos a título de royalties e bônus de 

assinatura relativos ao regime de partilha de produção. Além disso, permite que todos os custos 

de exploração e avaliação possam ser deduzidos no período da apuração. 

O § 1º do art. 1º da Lei nº 13.586/2017 dispõe que a despesa de exaustão decorrente 

de ativo formado mediante gastos aplicados nas atividades de desenvolvimento para viabilizar a 

produção de campo de petróleo ou de gás natural é dedutível na apuração do lucro real e da base 

de cálculo da CSLL. 

Esse parágrafo inova com relação aos custos de produção que já são deduzidos da 

receita bruta para fins de apuração da base de cálculo da participação especial do regime de 

concessão.  

Nos termos da Resolução ANP nº 12, de 21 de fevereiro de 2014, são dedutíveis os 

encargos relacionados à depreciação dos bens aplicados nas atividades de desenvolvimento e 

produção do campo e a amortização dos recursos aplicados em gastos diretamente relacionados 

às atividades do campo produtor que contribuam para a formação do resultado de mais de um 

período-base. 



 
 

 

O § 4º do art. 27 estabelece que não será admitida amortização de gastos, para os 

quais seja registrada quota de depreciação. Dessa forma, não há possibilidade de duplicidade de 

dedução de amortização e depreciação. 

Para haver uniformidade com a terminologia do setor petrolífero, a Lei nº 

13.586/2017 deveria, então, ter usado o termo amortização. Com a redação do § 1º pode-se 

interpretar que há possibilidade de nova dedução. 

O § 2º do art. 1º permite que haja a exaustão acelerada do ativo, calculada mediante 

a aplicação da taxa de exaustão, determinada pelo método das unidades produzidas, multiplicada 

por dois inteiros e cinco décimos. Nos termos do § 3º, essa cota será excluída do lucro líquido. 

Pode-se interpretar, então, que essa cota não estaria incluída no custo dos produtos vendidos. 

O § 5º do art. 1º da Lei nº 13.586/2017 estabelece que, quanto às máquinas, aos 

equipamentos e aos instrumentos facilitadores aplicados nas atividades de desenvolvimento da 

produção, a depreciação dedutível, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo 

da CSLL, deverá ser realizada de acordo com as taxas publicadas periodicamente pela Secretaria 

da Receita Federal do Brasil, para cada espécie de bem, em condições normais ou médias. 

Os bens de que trata esse artigo também compõe o ativo da empresa petrolífera, 

cuja depreciação pode ser deduzida da base de cálculo da participação especial, o que enseja a 

reversão do bem para a União. 

Com a redação do § 5º, a depreciação, que já é deduzida da base de cálculo da 

participação especial será deduzida também da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 

A exemplo da Resolução ANP nº 12/2014, a redação do art. 1º da Lei nº 13.586 

/2017 não foi suficientemente objetiva para deixar clara a impossibilidade de haver exaustão de 

ativo para o qual fosse registrada quota de depreciação. Dessa forma, pode-se interpretar que há 

possibilidade de duplicidade de dedução de exaustão e depreciação. 



 
 

 

Quanto aos bens arrendados, o art. 13 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro 

de 1977, dispõe que os encargos de depreciação, amortização e exaustão gerados por bem objeto 

de arrendamento mercantil não são considerados como custos para fins de apuração do lucro real 

da pessoa jurídica arrendatária, pois ela pode deduzir de seu lucro real as despesas relativas à 

contraprestação pelo arrendamento. 

Nos termos da International Financial Reporting Standard – IFRS 16, todos os 

contratos de arrendamento deverão ser registrados no ativo e no passivo. As parcelas de 

arrendamento são contabilizadas como despesas financeiras e depreciação do ativo constituído. 

Assim sendo, pode-se interpretar que até os bens arrendados poderão ser “exauridos 

aceleradamente”. 

No regime de partilha, não se aplicam os conceitos de depreciação, amortização e 

exaustão. Nesse regime, os custos de todos os bens que compõem o ativo serão recuperados pelo 

contratado como custo em óleo. Há, no entanto, um limite para a recuperação desses custos. 

Quanto aos bens arrendados, os contratados sob esse regime receberão como custo 

em óleo a parcela da produção referente às parcelas de locação, manutenção e reparo e às 

relativas ao arrendamento. Observa-se, então, que os contratos de arrendamento, que gerarão 

custo em óleo para a União, também poderão gerar encargos financeiros dedutíveis, depreciação 

e exaustão acelerada do ativo formado, o que pode levar à duplicidade de dedução. 

Na exploração e produção de petróleo em águas profundas, como na província 

petrolífera do Pré-Sal, já é normal que os navios flutuantes de produção e estocagem (Floating 

Production, Storage and Offloading – FPSO) sejam arrendados. No entanto, com a possibilidade 

de benefícios fiscais, também poderão ser arrendados os navios-sonda de perfuração, de 

completação e de intervenção, e todas as embarcações de apoio. 

Para garantir que os lucros dos grandes campos, como os do Pré-Sal, gerem 

pagamento de tributos sobre a renda, como o IRPJ e a CSLL, e evitar as deduções, como as que 

ocorrem no Brasil, muitos países adotam o conceito de ring-fencing.  



 
 

 

Nesse conceito, os tributos sobre a renda são calculados a partir do resultado 

financeiro de cada projeto ou campo e não do resultado corporativo da controladora. No Brasil, 

se o IRPJ e a CSLL fossem calculados e pagos por campo, a tributação sobre a renda seria muito 

elevada. 

O conceito de ring-fencing é utilizado para evitar que as empresas utilizem custos e 

despesas de outros segmentos para reduzir o pagamento no segmento de produção. 

É importante ressaltar que, com a promulgação da Lei nº 13.586/2017, o Brasil 

optou por não adotar o conceito de ring-fencing no regime de partilha de produção e não adotar o 

princípio da uniformidade, segundo o qual os custos e despesas dedutíveis como custo em óleo 

(cost oil) são os mesmos adotados para cálculo do imposto sobre a renda. 

Com isso, o IRPJ e o CSLL efetivamente arrecadados continuarão a depender de 

todas as atividades corporativas da controladora, não apenas da rentabilidade do campo. Desse 

modo, muitas deduções na base de cálculo desses tributos continuarão sendo possíveis. 

No ano de 2018, após a promulgação da Lei nº 13.586/2017, foi irrisório o 

pagamento de IRPJ e CSLL pelas empresas petrolíferas estrangeiras, apesar da alta rentabilidade 

dos campos do Pré-Sal onde elas atuam, como os campos de Lula e Sapinhoá. 

A Tabela V.1 apresenta a produção de petróleo e gás natural das cinco maiores 

empresas petrolíferas que constam entre as mil maiores empresas do Brasil, segundo 

levantamento feito pelo Jornal Valor Econômico. 

As empresas estrangeiras mostradas na Tabela V.1 produziram 199,1 milhões de 

barris de petróleo e 7,486 bilhões de metros cúbicos de gás natural no Brasil.  A Tabela V.2 

apresenta o prejuízo ou lucro líquido contábil dessas empresas. 

Conforme mostrado na Tabela V.2, as cinco empresas estrangeiras produtoras de 

petróleo que constam entre as mil maiores empresas do Brasil apresentaram uma receita líquida 

de R$ 47,405 bilhões e a soma dos lucros líquidos e dos prejuízos contábeis foi de apenas R$ 

1,951 bilhão. A Petrobras (controladora) apresentou um lucro líquido de R$ 25,779 bilhões.  



 
 

 

Ocorre que as deduções da Lei nº 13.586/2017 são permitidas; não são obrigatórias, 

uma vez que na redação do art. 1º dessa lei foi utilizado o verbo “poder”. Na realidade, fica a 

critério da empresa “escolher” as deduções e, consequentemente, o resultado financeiro do 

período. A tabela V. 1 descreve a produção de petróleo e gás natural em 2018 e a tabela V.2, o 

lucro líquido da principais petrolíferas no mesmo ano. 

Admitida uma alíquota de 25% sobre essa soma, as empresas petrolíferas 

estrangeiras que faturaram R$ 47,405 bilhões podem ter pagado apenas R$ 739 milhões de IRPJ 

em 2018. 

Considerando-se apenas as empresas que apresentaram lucro, a arrecadação de 

IRPJ e CSLL foi de R$ 1,765 bilhão; um valor irrisório. A Petrobras (controladora) pagou R$ 

11,603 bilhões para uma receita de R$ 281,099 bilhões. Dessa forma, as seis maiores produtoras 

de petróleo do Brasil pagaram apenas R$ 13,368 bilhões de IRPJ e CSLL para uma receita de R$ 

328,504 bilhões. Esses impostos representaram apenas 4% da receita. 

A Shell Brasil é a grande produtora de petróleo no País depois da Petrobrás. Com a 

Petrogal Brasil e a Petrobrás, a empresa compõe o consórcio do campo de Lula. A Shell tem uma 

participação de 25% nesse consórcio. Em 2018, o campo de Lula produziu 315,126 milhões de 

metros cúbicos de petróleo e 7,331 bilhões de metros cúbicos de gás natural. Dessa forma, a 

Shell produziu 78,781 milhões de barris de petróleo e 1,832 bilhão de metros cúbicos de gás 

natural no campo de Lula.  

Como o campo de Lula gerou uma receita bruta de R$ 81,834 bilhões, a receita 

bruta da Shell nesse campo foi de R$ 20,459 bilhões; a receita líquida foi de R$ 15,888 bilhões. 

Como a alíquota média da participação especial para esse campo foi de 36,763%, o pagamento 

da Shell Brasil foi de R$ 5,841 bilhões. 

Como 50% da participação especial do campo de Lula são distribuídos para o 

Estado do Rio de Janeiro e seus Municípios, esses entes receberam da Shell, em 2018, R$ 2,920 

bilhões. A União também recebeu da Shell R$ 2,920 bilhões, correspondente aos outros 50% da 

participação especial. A receita líquida da Shell no campo de Lula de R$ 15,888 bilhões é, de 

certa forma, o “lucro operacional” do campo de Lula. Essa receita gerou pagamento de 



 
 

 

participação especial, mas nenhuma receita para o Fundo de Participação dos Estados e Distrito 

Federal (FPE) nem para o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) proveniente do IRPJ. 

A Shell também tem participação de 30% no campo de Sapinhoá, que, em 2018, foi 

o segundo campo de maior produção no Brasil, ficando atrás somente do campo de Lula. Nesse 

campo, em 2018, a Shell produziu 4,312 milhões de barris de petróleo e 498,224 milhões de 

metros cúbicos de gás natural, o que gerou uma receita líquida de R$ 4,492 bilhões.  

Observa-se, então, que a receita líquida da Shell Brasil Petróleo Ltda nos campos 

de Lula e Sapinhoá, extraída dos Relatórios Trimestrais de Participação Especial da ANP, foi de 

R$ 20,380 bilhões em 2018, mas não foi pago nenhum valor de IRPJ e, consequentemente, 

nenhuma receita para o FPE e FPM.  

Os poços dos campos do Pré-Sal, como Lula e Sapinhoá, são os de maior 

produtividade no mundo; eles são mais produtivos que os poços da Arábia Saudita. 

Analisa-se, a seguir, a participação governamental da Shell Brasil Petróleo Ltda nos 

campos de Lula e Sapinhoá. Como a Shell Brasil não pagou IRPJ tampouco CSLL, a 

participação governamental, em 2018, foi composta basicamente de royalties, participação, 

bônus de assinatura e despesa com retenção de área. 

A Shell Brasil Petróleo Ltda pagou royalties de R$ 676 milhões, no campo de 

Sapinhoá, e R$ 2,046 bilhões, no campo de Lula. Quanto à participação especial, a empresa 

pagou R$ 1,277 bilhão, no campo de Sapinhoá, e R$ 5,088 bilhões no campo de Lula.  

O bônus de assinatura de Lula foi de R$ 15,164 milhões e o de Sapinhoá foi de R$ 

51,450 milhões, o que gera valor anual para a Shell de apenas R$ 1,2 milhão. Os bônus de 

assinatura e as taxas de retenção de área foram de R$ 1,3 milhão. 

Como a receita líquida da Shell Brasil Petróleo Ltda foi de R$ 20,380 bilhões e a 

participação governamental foi de R$ 9,088 bilhões, em termos percentuais, a participação 

governamental paga pela empresa foi de 44,6%. 

Se a participação governamental de R$ 9,088 bilhões fosse subtraída da receita 

líquida de R$ 20,380 bilhões, o “lucro líquido” da Shell Brasil Petróleo Ltda nos campos de Lula 

e Sapinhoá, em 2018, teria sido de R$ 11,292 bilhões. Esse “lucro líquido” geraria um 

pagamento de IRPJ e CSLL de R$ 3,840 bilhões. 



 
 

 

Com esse pagamento de R$ 3,840 bilhões, a participação governamental 

aumentaria de 44,6% para 63,4%, que ainda seria um percentual muito baixo para os padrões 

internacionais. Na Noruega, onde os campos na plataforma continental têm uma rentabilidade 

bem menor que Lula e Sapinhoá, a participação governamental em 2018 foi de 82%. 

Segundo Martén, Whittaker e Bourio, o Brasil está entre os países com menor 

participação governamental média de 2009 a 2014. Na Noruega, a participação governamental, 

nesse período, foi de 76%, enquanto no Brasil essa participação foi de 56%. Isso, por si só, já 

evidencia a baixa arrecadação de tributos no Brasil. 

Desse modo, a Lei nº 13.586/2017 gerou uma redução de arrecadação de IRPJ e 

CSLL para a Shell Brasil Petróleo Ltda, em 2018, de R$ 3,840 bilhões, no caso dos campos de 

Sapinhoá e Lula.  

Nesse ano, a produção da Shell Brasil Petróleo Ltda em Lula e Sapinhoá foi de 

120,570 milhões de barris equivalentes de petróleo. Assim, a redução de arrecadação foi de R$ 

35,317 por barril. 

Se as empresas petrolíferas apresentarem esse mesmo padrão de redução de R$ 

35,317 por barril, para uma produção de 100 bilhões de barris a redução de arrecadação será de 

R$ 3,532 trilhões. A valor presente, essa redução poderá ser de cerca de R$ 1,483 trilhão. 

Somente com a Rodada de Licitações dos Excedentes da Cessão Onerosa, cujos 

volumes recuperáveis podem chegar a 15 bilhões de barris equivalentes de petróleo, a redução de 

arrecadação poderá ser de R$ 530 bilhões, que, a valor presente, representa uma redução de 

arrecadação de IRPJ e CSLL de cerca de R$ 223 bilhões.  

As cinco maiores produtoras de petróleo no Brasil apresentaram uma soma de 

lucros e prejuízos contábeis de R$ 1,951 bilhão. O IRPJ e a CSLL pagos pelas cinco maiores 

empresas estrangeiras produtoras de petróleo no Brasil foram estimados em R$ 1,765 bilhão para 

uma receita líquida de R$ 47,405 bilhões, o que representa 3,7% dessa receita. Esse percentual é 

insignificante se comparado ao cobrado sobre a renda da pessoa física. 



 
 

 

É possível que o campo de Búzios, por exemplo, seja ainda mais lucrativo que o 

campo de Lula e não gere arrecadação de IRPJ e CSLL por parte de empresas petrolíferas, como 

aconteceu com a Shell Brasil Petróleo Ltda. 

Portanto, caso ocorra a Rodada dos Excedentes da Cessão Onerosa, prevista para o 

dia 06 de novembro de 2019, o prejuízo à União poderá ser ainda maior com efeitos irreparáveis 

à sociedade brasileira.  

 

 VI - DA LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 

Sabe-se que a Constituição Federal dispõe em seu art. 5º, LXXIII, que  qualquer 

cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio 

público ou de entidade de que o Estado participe. 

Neste sentido, o instituto da Ação Popular visa o reconhecimento jurisdicional da 

invalidade de atos ilegais e lesivos ao patrimônio público, incluindo-se em sua esfera o 

patrimônio de autarquias, entidades paraestatais, pessoas jurídicas que recebam subvenções 

públicas, possuindo natureza desconstitutiva do ato lesivo e a condenação dos responsáveis à 

reposição do status quo ante, inclusive sendo viável a tutela cautelar. Como se demonstrará a 

seguir, os parâmetros estabelecidos pela Resolução CNPE nº 2/2010, pela Resolução CNPE nº 

13/2019 e pelo Edital da Rodada dos Excedentes da Cessão Onerosa são lesivos ao patrimônio 

público. 

Preliminarmente, faz-se necessário destacar que os campos de Pré-Sal constituem a 

maior descoberta mundial dos últimos 50 anos da indústria de petróleo e gás natural, estimando-

se que há mais de 100 bilhões de barris recuperáveis nestes campos
1
, inserindo o Brasil entre os 

principais detentores de reservas.  

                                                
1
 De fato, as pesquisas têm apontado para um volume ainda maior, na ordem dos 176 bilhões de barris 

de petróleo recuperáveis. Para mais informações, vide: 
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2015/08/12/estudo-aponta-que-pre-sal-pode-ter-ao-menos-
176-bilhoes-de-barris-de-oleo.htm 

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2015/08/12/estudo-aponta-que-pre-sal-pode-ter-ao-menos-176-bilhoes-de-barris-de-oleo.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2015/08/12/estudo-aponta-que-pre-sal-pode-ter-ao-menos-176-bilhoes-de-barris-de-oleo.htm


 
 

 

Tais descobertas só ocorreram face o desenvolvimento de tecnologia via Petrobras 

em conjunto com universidades, centros de pesquisa e fornecedores. Não só, a companhia 

contratando sondas de perfuração, unidades estacionárias de produção, navios, submarinos, com 

insumos que deveriam movimentar toda a cadeia da indústria petrolífera nacional. 

Por conta do conhecimento acumulado e da inovação tecnológica, o custo médio de 

extração do petróleo do Pré-Sal vem sendo reduzido gradativamente ao longo dos últimos anos. 

No segundo trimestre de 2019, esse custo foi de apenas US$ 6 por barril. 

Excelência. Como foi apontado, os blocos que serão licitados na Rodada dos 

Excedentes da Cessão Onerosa são, na realidade, campos já declarados comerciais, inclusive o 

campo de maior produtividade no Brasil: Búzios.  

Apesar dos méritos da Lei nº 12.351/2010, que estabelece as bases legais para as 

licitações no polígono do Pré-Sal sob o regime de partilha de produção, há duas graves falhas 

nessa Lei que poderão fazer com que essa Rodada gere significativo dano ao patrimônio público.  

A primeira falha grave é a falta de um percentual mínimo de excedente em 

óleo a ser efetivamente destinado à União; a segunda, é a falta de um limite para 

recuperação dos custos por parte dos contratados.  

Nos termos do art. 10 desta Lei, caberá ao Ministério de Minas e Energia - MME 

propor ao CNPE os critérios para definição do excedente em óleo da União e o percentual 

mínimo do excedente em óleo da União, in verbis: 

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

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

II - propor ao CNPE, ouvida a ANP, a definição dos blocos que serão objeto de 

concessão ou de partilha de produção; 

III - propor ao CNPE os seguintes parâmetros técnicos e econômicos dos contratos 

de partilha de produção: 

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

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

(...)” 

 



 
 

 

Em decorrência do art. 10, III, o CNPE deveria estabelecer, por meio de resoluções, 

o exato percentual mínimo do excedente em óleo da União. Isso, de fato, não ocorre, pois essas 

resoluções estabelecem apenas o mínimo de excedente em óleo da União para determinadas 

condições de preço do Brent e da produtividade média dos poços. 

Nos termos do art. 2º, § 1º, da Resolução CNPE nº 6/2019, o excedente em óleo 

“mínimo” da União referente à Rodada dos Excedentes da Cessão Onerosa é extremamente 

baixo, pois a média ponderada é de apenas 24%. Além de baixo, esse percentual vai variar em 

função do preço do barril do petróleo Brent e da produção diária média dos poços produtores 

ativos
2
.  

Conforme o § 2º do art. 2º da Resolução CNPE nº 6/2019 (ANEXO), no período de 

vigência dos contratos de partilha de produção da Rodada dos Excedentes da Cessão Onerosa, 

será considerado o preço do barril de petróleo Brent de US$ 76,18 e a produção diária média de 

12 mil barris de petróleo por poço produtor ativo. 

Desta forma, o percentual mínimo do excedente em óleo da União de que trata a 

Lei nº 12.351/2010, art. 10, III, “b”, não é, na realidade, observado pelo CNPE que estabelece 

um mínimo que pode ser, na realidade, muito menor que o ofertado, em razão das condições de 

preço e produção. Conhecimentos de matemática básica demonstram que o ponto de mínimo no 

intervalo de uma função é único. Ou seja, o ponto de mínimo nesse intervalo não é variável. 

Em razão dessa interpretação ilegal do art. 10 da Lei nº 12.351/2010, as resoluções 

do CNPE permitem à ANP elaborar editais também ilegais. Como se mostrará a seguir. 

Nos termos do art. 15 desta Lei, o edital de licitação sob o regime de partilha de 

produção indicará, obrigatoriamente, o percentual mínimo do excedente em óleo da União, in 

verbis: 

“Art. 15.  O edital de licitação será acompanhado da minuta básica do respectivo 

contrato e indicará, obrigatoriamente: 

                                                
2
 Ressaltamos que esta metodologia não é aplicada em outros países que adotam o regime de partilha 

de produção. Por exemplo, na Indonésia, Angola e Rússia o percentual do excedente em óleo está na 
faixa de 80% e não são consideradas essas variáveis. 



 
 

 

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

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

III - o percentual mínimo do excedente em óleo da União; 

(...)” 

 

No caso da Rodada dos Excedentes da Cessão Onerosa, conforme mostrado na 

Tabela III.7, para uma faixa de preço do petróleo Brent de US$ 60,01 a US$ 65 por barril, o 

percentual do excedente em óleo “mínimo” a ser ofertado para a União pode ser reduzido em 

94,26 pontos percentuais ou aumentado em 5,04 pontos percentuais em função da média de 

produtividade dos poços produtores ativos. 

Uma faixa de redução tão grande, que pode chegar a 94,26 pontos percentuais, 

poderia levar a excedentes em óleo da União negativos, mas, “generosamente”, o Edital 

estabelece que, nessas situações, a União receberá, no mínimo, 1% do excedente em óleo. 

Observa-se, então, que, de fato, o excedente em óleo mínimo da União é de 1%, e 

não os já baixos percentuais definidos para a Rodada, conforme mostrado na Tabela III.6. 

A segunda grave falha da Lei nº 12.351/2010 é o não estabelecimento de um limite 

para a recuperação dos custos. Assim, o Edital da Rodada dos Excedentes da Cessão Onerosa 

permite que a contratada, a cada mês, aproprie 80% do valor bruto da produção em cada um dos 

blocos ofertados como custo em óleo. O parágrafo 5.5 da Cláusula Quinta do Contrato dessa 

Rodada (ANEXO) trata da recuperação como custo em óleo, in verbis:  

Durante a Fase de Produção, o Contratado, a cada mês, apropriar-se-á da parcela 

da Produção correspondente ao Custo em Óleo, respeitado o limite do Valor Bruto 

da Produção do Contrato de Partilha de Produção definido no Anexo VI. 

 

O limite de recuperação de custo em óleo, nos termos do Anexo VI do Edital, é de 

80%, in verbis: 



 
 

 

ANEXO VI - Limite de recuperação de custo em óleo e percentuais de partilha do 

excedente em óleo 

Durante a Fase de Produção, o Contratado, a cada mês, apropriar-se-á da parcela 

de Produção correspondente ao Custo em Óleo, respeitado o limite de 80% 

(oitenta por cento) do Valor Bruto da Produção do Contrato de Partilha de 

Produção. 

(...) 

 

A Lei nº 12.351/2010 prevê que o contratado adquire o direito à apropriação do 

custo em óleo, do volume da produção correspondente aos royalties devidos, bem como de 

parcela do excedente em óleo. 

Como a contratada pode apropriar de 80% do valor bruto da produção como custo 

em óleo e 15% desse valor para compensar o pagamento dos royalties, “sobra”, como excedente 

em óleo, apenas 5% do valor bruto da produção para ser dividido entre a União e a contratada.  

 

Além de o limite de 80% ser extremamente alto, não há restrição da aplicação desse 

limite por módulo. Segundo a Petrobras, o custo de cada módulo do Pré-Sal, com poços, parte 

submarina e FPSO, chega a US$ 6 bilhões.  

Na 1ª Rodada de Partilha de Produção do Pré-Sal, foi ofertado o bloco de Libra. O 

parágrafo 5.4 da Cláusula Quinta do Contrato dessa Rodada estabeleceu um limite para 

recuperação dos custos de 50% para cada módulo da etapa de desenvolvimento da produção, in 

verbis: 

O Contratado, a cada mês, poderá recuperar o Custo em Óleo a que se refere o 

parágrafo 0, respeitando o limite de 50% (cinquenta por cento) do Valor Bruto da 

Produção nos dois primeiros anos de Produção e de 30% (trinta por cento) do 

Valor Bruto da Produção nos anos seguintes, para cada Módulo da Etapa de 

Desenvolvimento.  

 



 
 

 

Desta feita, o Edital e o Contrato da Rodada dos Excedentes da Cessão 

Onerosa são muito mais desfavoráveis à União que o Edital e o Contrato da 1ª Rodada no 

que diz respeito ao limite para recuperação do custo em óleo, apesar de os excedentes 

apresentarem muito menor risco e serem, de fato, campos já declarados comerciais na melhor 

região da província petrolífera do Pré-Sal. 

Como os excedentes em óleo podem ser um volume recuperável de petróleo 

equivalente da ordem de 15 bilhões de barris, poderão ser necessárias dezenas de módulos para o 

desenvolvimento da produção. 

De forma conservadora, pode-se admitir que serão necessários dez módulos 

adicionais no campo de Búzios e quatro módulos adicionais no campo de Atapu, por exemplo. 

Esses números são compatíveis com a avaliação do Diretor-Geral da ANP de que serão 

necessárias dezessete plataformas para produzir os excedentes da cessão onerosa. 

Admitindo-se um custo de US$ 6 bilhões para cada módulo, enquanto a contratada 

não recuperar US$ 60 bilhões no campo de Búzios, cerca de R$ 240 bilhões nominais, o 

excedente em óleo a ser dividido com a União será de apenas 5% do valor da produção. Desse 

modo, por muitos anos, a União terá uma baixíssima receita decorrente do excedente em óleo. A 

Figura VI.1 mostra a distribuição do valor bruto da produção nos primeiros anos de produção. 

 

Figura VI.1: Distribuição do valor bruto da produção nos primeiros anos de produção 

     Fonte: elaboração própria 

 



 
 

 

Estudo supracitado da Associação dos Engenheiros da Petrobras (Aepet) estima que 

a produção dos excedentes da Cessão Onerosa poderá gerar uma receita líquida a valor presente 

de R$ 1,106 trilhão; a receita de vendas a valor presente seria de R$ 1,672 trilhão; e o custo a 

valor presente seria de R$ 566 bilhões. 

Caso ocorra a Rodada dos Excedentes da Cessão Onerosa nos termos do Edital 

publicado, esse estudo apresentou uma estimativa de participação governamental a valor presente 

de R$ 653,173 bilhões, assim composta: 

● bônus de assinatura: R$ 106,561 bilhões; 

● royalties: R$ 250,874 bilhões;  

● excedente em óleo para a União: R$ 191,485 bilhões; e  

● IRPJ e da CSLL: R$ 104,253 bilhões. 

A participação governamental na produção dos excedentes da cessão onerosa seria 

de 59%. Essa participação governamental é, entretanto, apenas teórica e, ainda assim, bastante 

inferior aos padrões internacionais, especialmente nas condições dos blocos da cessão onerosa. 

Essa baixa arrecadação do IRPJ e da CSLL de R$ 104,253 bilhões já considera 

algumas possíveis deduções decorrentes da Lei nº 13.586/2017, de R$ 121,528 bilhões a valor 

presente, mas não todas. 

Conforme já mencionado, em razão da promulgação da Lei nº 13.586/2017, a Shell 

operando em condições similares sequer pagou IRPJ e CSSL em 2018. Dessa forma, não há 

como assegurar que essa arrecadação de R$ 104,253 bilhões ocorrerá de fato. Com o padrão 

Shell Brasil de deduções, a arrecadação de IRPJ e CSLL poderá ser zero. 

O excedente em óleo para a União também poderá ser muito inferior a R$ 191,485 

bilhões a depender da velocidade como o custo em óleo será apropriado pelo contratado, da 

compensação à Petrobrás a ser paga pelo contratado e que será tratada como custo em óleo, das 

variações das cotações do Brent e das produtividades dos poços. Em razão do elevado limite de 

recuperação dos custos, o excedente em óleo da União será irrisório nos primeiros anos de 

produção. 



 
 

 

Percebe-se então que as únicas receitas consistentes são os bônus de assinatura e os 

royalties. Porém, no modelo adotado é visível o prejuízo da Federação, dado que o IRPJ é 

distribuído para o conjunto dos Estados e Municípios por critérios que privilegiam a redução das 

desigualdades regionais. 

Tem-se então flagrante desrespeito aos artigos 3º e 170 da Constituição, que 

elencam, respectivamente, o combate às desigualdades regionais como objetivo 

fundamental da República e fundamento da ordem econômica.
3
   

Ao contrário do regime de partilha de produção, que não conta com uma política 

pública para o excedente em óleo para a União estabelecida em lei ou decreto, o regime de 

concessão conta com uma política de participação especial definida pelo Decreto nº 2.705, de 3 

de agosto de 1998. No campo de Lula, por exemplo, a alíquota de 36,6% garante uma 

participação governamental anual maior que a do Edital da Rodada dos Excedentes da Cessão 

Onerosa. 

A participação especial é uma receita análoga ao excedente em óleo para a União. 

Esse Decreto define os critérios para cálculo e cobrança dessa participação, de que trata o art. 50 

da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997. 

Nos termos do Decreto nº 2.705/1998, a alíquota da participação especial depende, 

basicamente, da produção trimestral fiscalizada, e pode ser próxima de 40%. Não se transferem 

para a União os riscos do baixo preço do Brent e da baixa produtividade média dos poços. 

No caso do campo de Lula, em 2018, a alíquota da participação especial foi de 

36,6%, percentual muito maior que o excedente em óleo para União, cuja média ponderada 

mínima foi de 24%. 

                                                
3
 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

... 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
 
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 
fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios: 
... 
VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 



 
 

 

O custo de produção considera a depreciação dos ativos, em vez da exaustão 

acelerada. Como o limite para recuperação do custo em óleo é 80%, o excedente em óleo para a 

União será muito mais afetado que a participação especial. 

Como a Lei nº 13.586/2017 não assegura o devido pagamento de IRPJ e CSLL e o 

Edital da Rodada dos Excedentes da Cessão Onerosa não assegura o devido excedente em óleo 

para a União, especialmente na primeira década do contrato, apenas os royalties e os bônus de 

assinatura serão receitas consistentes advindas da Rodada dos Excedentes da Cessão Onerosa. 

Não há, todavia, critérios estabelecidos em lei em vigor para a distribuição dos 

royalties, cujo valor presente foi estimado em R$ 250,874 bilhões. A ausência de lei para a 

distribuição dos royalties é tratada no item VII desta ação. 

Caso os quatro blocos ofertados nessa Rodada sejam arrematados, as empresas ou 

consórcios vencedores irão pagar bônus de assinatura que totalizam R$ 106,561 bilhões. Esse 

valor deverá ser “distribuído” da seguinte forma, nos termos da Lei nº 13.885, de 17 de outubro 

de 2019: 

● despesa decorrente da Revisão do Contrato de Cessão Onerosa a ser paga à Petróleo 

Brasileiro S.A. – Petrobras, estimada em R$ R$ 34,6 bilhões; 

● 10% do valor dos bônus de assinatura descontada a parcela da Petrobrás o que representa 

um montante estimado em R$ 7,196 bilhões a ser distribuído segundo critérios do Fundo 

de Participação dos Estados e Distrito Federal (FPE); 

● 5% do valor dos bônus de assinatura descontada a parcela da Petrobrás, o que representa 

um montante estimado em R$ 3,598 bilhões a ser distribuído segundo critérios que 

beneficiam os Estados exportadores; 

● 15% do valor dos bônus de assinatura descontada a parcela da Petrobrás, o que representa 

um montante estimado em R$ 10,794 bilhões a ser distribuído segundo critérios do Fundo 

de Participação dos Municípios (FPM); 

● 3% do valor dos bônus de assinatura descontada a parcela da Petrobrás, o que representa 

um montante estimado em R$ 2,159 bilhões a ser distribuído para o Estado do Rio de 

Janeiro; e 

● parcela restante de R$ 48,214 bilhões a ser destinada à União. 



 
 

 

Descontado o valor de R$ 34,6 bilhões a ser pago à Petrobras, o valor bruto dos 

bônus de assinatura a ser distribuído entre os entes da federação é reduzido de R$ 106,561 

bilhões para R$ 71,961 bilhões. 

Esse montante de R$ 71,961 bilhões é, no entanto, um valor bruto, pois, nos termos 

do art. 1º da Lei nº 13.586, de 28 de dezembro de 2017,  para fins de determinação do lucro real 

e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), poderão ser 

integralmente deduzidas as importâncias aplicadas, em cada período de apuração, nas atividades 

de exploração e de produção de jazidas de petróleo e de gás natural. 

Com base nesse artigo, as empresas contratadas poderão deduzir a importância 

relativa aos bônus de assinatura da base de cálculo do IRPJ, cuja alíquota é 25%, e deduzir essa 

importância da base de cálculo da CSLL, cuja alíquota é 9%. Desse modo, 34% de R$ 106,561 

bilhões poderão ser reduzidos do pagamento do IRPJ e da CSLL, o que representa uma redução 

de arrecadação de R$ 36,231 bilhões.  

A redução relativa ao IRPJ será de R$ 26,640 bilhões. Como os Estados recebem 

21,5% do IRPJ pelos critérios do FPE, haverá uma redução de arrecadação de R$ 5,728 bilhões. 

A redução de arrecadação dos Municípios será de R$ 6,527 bilhões, pois eles recebem 24,5% do 

IRPJ. 

A União receberá um valor bruto de R$ 48,214 bilhões, mas terá uma redução de 

arrecadação R$ 19,314 bilhões de IRPJ e CSLL. Assim, o valor líquido da União será de R$ 

28,900 bilhões. 

Os Fundos Constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste poderão ter uma 

redução de arrecadação R$ 799 milhões, pois recebem 3% do IRPJ. 

Após o desconto da parcela a ser paga à Petrobras e após essas reduções, o valor 

líquido a ser efetivamente destinado aos entes federativos é de apenas R$ 40,593 bilhões, que 

será distribuído conforme mostrado na Tabela VI.1. 

Conforme a Tabela VI.1, todos os Estados brasileiros receberão, em conjunto, 

segundo critérios do FPE, um valor líquido total de apenas R$ 1,468 bilhão; todos os Municípios 



 
 

 

brasileiros receberão, segundo critérios do FPM, um valor líquido total de apenas R$ 4,267 

bilhões; e o Estado do Rio de Janeiro receberá R$ 2,159 bilhões. A receita líquida da União será 

de apenas R$ 28,900 bilhões e os programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, 

poderão ter uma perda de arrecadação R$ 799 milhões com a Rodada dos Excedentes da Cessão 

Onerosa. 

Tabela VI.1: Valores líquidos a serem destinados aos entes federativos 

 

Valor Bruto 

(R$ bilhões) 

Deduções 

(R$ bilhões) 

Valor Líquido 

(R$ bilhões) 

Estados (FPE) 7,196 5,728 1,468 

Estados Exportadores 3,598 0,000 3,598 

Municípios (FPM) 10,794 6,527 4,267 

Estado do Rio de Janeiro 2,159 0,000 2,159 

União 48,214 19,314 28,900 

Fundos constitucionais de investimento 0,000 0,799 -0,799 

Total 71,961 32,368 39,593 

 

Em suma, os bônus de assinatura desta Rodada são antecipações grosseiras de 

receitas futuras para resolver problemas fiscais imediatos, mas que comprometem as 

receitas decorrentes do excedente em óleo para a União e as potenciais receitas correntes 

futuras. Com o baixo percentual de excedente em óleo para a União e o alto limite para 

recuperação dos custos por parte do contratado, serão irrisórias, especialmente nos primeiros 

anos de produção, as receitas para o Fundo Social, de que trata a Lei nº 12.351/2010, e para as 

áreas de educação e saúde. 



 
 

 

Com foco na formação de um fundo para a atual e as futuras gerações, a Noruega, 

por exemplo, aboliu a cobrança dos bônus de assinatura, de modo a evitar que governos 

oportunistas lancem mão da antecipação de receitas. O foco da Noruega é a manutenção de altas 

receitas correntes para esta e a para as futuras gerações do país. 

 

VII - DO RESSARCIMENTO E DA AUSÊNCIA DE LEI PARA DISTRIBUIÇÃO DOS 

ROYALTIES 

O art. 2º da Lei nº 12.734, de 30 de novembro de 2012, deu novo redação para o art. 

42 da Lei nº 12.351/2010 e introduziu novos artigos: 42-A, 42-B e 42-C. Transcreve-se, a seguir 

os parágrafos 1º e 2º do art. 42, com a nova redação: 

Art. 42. ......................................................................................... 

(...) 

§ 1 º Os royalties , com alíquota de 15% (quinze por cento) do valor da produção, 

correspondem à compensação financeira pela exploração do petróleo, de gás natural 

e de outros hidrocarbonetos líquidos de que trata o § 1º do art. 20 da Constituição 

Federal, sendo vedado, em qualquer hipótese, seu ressarcimento ao contratado e sua 

inclusão no cálculo do custo em óleo. 

§ 2º O bônus de assinatura não integra o custo em óleo e corresponde a valor fixo 

devido à União pelo contratado, devendo ser estabelecido pelo contrato de partilha 

de produção e pago no ato da sua assinatura, sendo vedado, em qualquer hipótese, 

seu ressarcimento ao contratado.”  

Observa-se, então, que é vedado, em qualquer hipótese, o ressarcimento ao 

contratado dos royalties, com alíquota de 15%, e do bônus de assinatura. 

É importante ressaltar que o texto original do Projeto de Lei nº 5.938, de 2009, que 

deu origem à Lei nº 12.351/2010, não previu que o contratado adquirisse o direito à apropriação 

do volume da produção correspondente aos royalties devidos. 



 
 

 

O inciso I do art. 2º da Lei nº 12.351/2010 prevê, contudo, que o contratado adquire 

o direito à apropriação do custo em óleo, do volume da produção correspondente aos royalties 

devidos, bem como de parcela do excedente em óleo. 

Pode se interpretar que essa apropriação dos royalties devidos é conflitante com o 

art. 42. Como os royalties e os bônus de assinatura não podem ser ressarcidos ao contratado, 

também não poderia haver dedução desses valores da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 

O art. 42-B da Lei nº 12.351/2010, introduzido pela Lei nº 12.734/2012, 

estabeleceu a forma como os royalties devidos em razão da produção sob o regime de partilha de 

produção devem ser distribuídos. 

No entanto, em razão de medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade – 

ADI nº 4917/2013, requerida pelo então Governador do Estado do Rio de Janeiro, em 2013, a 

Ministra do Supremo Tribunal Federal Cármen Lúcia, como Relatora, encaminhou o Ofício nº 

3206, de 18 de março de 2013, à então Presidente da República para comunicar que deferiu a 

medida cautelar, determinando a suspensão, dentre outros, do art. 42-B da Lei nº 12.351/2010. 

Está previsto para o dia 20 de novembro de 2019, o julgamento da ADI nº 

4917/2013 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Como ainda não houve esse julgamento, 

está suspenso o art. 42-B da Lei nº 12.351/2010 e, dessa forma, estão também suspensos os 

critérios definidos em lei para a distribuição dos royalties devidos sob o regime de partilha de 

produção e, consequentemente, não há critérios definidos em lei para a distribuição dos royalties 

decorrentes da produção dos excedentes da cessão onerosa. 

A ANP, todavia, por meio da Resolução de Diretoria ANP 454/2018, decidiu 

distribuir aos beneficiários os valores das parcelas de 5% e acima de 5% (até 15%), referentes ao 

regime de partilha de produção, nos termos dos artigos 48 e 49 da Lei nº 9.478/1997, referentes 

ao regime de concessão, enquanto estiver vigente a medida cautelar na ADI nº 4.917/2013. 

Dessa forma, os royalties gerados pelo regime de partilha de produção estão sendo 

e poderão continuar sendo distribuídos com se fossem gerados pelo regime de concessão. 



 
 

 

No cenário nacional, os critérios de distribuição dos royalties são fundamentais, 

pois, como já mencionado, não há segurança quanto à arrecadação e distribuição de IRPJ e 

CSLL. 

O IRPJ, que deveria ser o grande instrumento de distribuição da renda petrolífera a 

partir do FPE e do FPM, não é uma fonte segura de receita, em razão da promulgação da Lei nº 

13.586/2017. 

É importante ressaltar, entretanto, que, mesmo antes da promulgação da Lei nº 

13.586/2017, os royalties e a participação especial eram as fontes mais seguras de receita 

governamental decorrente da produção petrolífera. 

De 2008 a 2018, foram pagos R$ 156,691 de royalties e R$ 154,048 bilhões de 

participação especial no Brasil, totalizando R$ 310,739 bilhões, que foram deduzidos da base de 

cálculo de IRPJ e CSLL. Cerca de 85% dos royalties decorreram da produção na plataforma 

continental; no caso da participação especial, foram 99%.  

Nesse período, os Estados e Municípios denominados produtores ou confrontantes 

receberam R$ 146,177 bilhões; a União recebeu R$ 116,210; os Municípios afetados ou com 

instalações de embarque e desembarque receberam R$ 11,654 bilhões; e todos os Estados e 

Municípios brasileiros receberam apenas R$ 11,654 bilhões, por meio do Fundo Especial. 

 

Tabela VII.1: Modelo de distribuição dos royalties e da participação especial decorrentes da 

produção marítima 

Ente 

Royalties Participação Especial 

< 5% da produção > 5% da produção % da receita líquida 

Estados 
Confrontantes: 

30% 

Produtores confrontantes: 

22,5% 
Confrontantes: 40% 



 
 

 

Municípios 

Produtores e áreas 

geoeconômicas: 

30% 

Com instalações de embarque e 

desembarque: 

10% 

Produtores confrontantes: 

22,5% 

Afetados: 

7,5% 

Confrontantes: 10% 

União 
Comando da Marinha: 

20% 

Min. da Ciência Tecnologia 

e Inovação: 

25% 

Comando da Marinha: 

15% 

Ministério de Minas e 

Energia: 

40% 

Ministério do Meio Ambiente: 

10% 

Fundo 

Especial 

10% 

(Estados/FPE:20%) 

(Municípios/FPM: 80%) 

7,5% 

(Estados/FPE:20%) 

(Municípios/FPM: 80%) 

--------- 

 Fonte: elaboração própria 

Assim sendo, é no mínimo temerário realizar, no dia 6 de novembro de 2019, a 

licitação dos excedentes da cessão onerosa antes do julgamento da ADI nº 4917/2013, previsto 

para o dia 20 de novembro de 2019. 

 

VIII - DA DESESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA DE CONTEÚDO LOCAL E DA 

AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO COMPROVADA DA ADMINISTRAÇÃO 

A Resolução ANP nº 726, de 11 de abril de 2018, regulamenta os mecanismos 

contratuais de isenção (waiver), ajuste e transferência de excedente, e traz a possibilidade de 

aditamento dos contratos com novas exigências de conteúdo local, constantes nos contratos de 

concessão da 7ª à 13ª Rodadas, nos de Cessão Onerosa e nos da 1ª e 2ª Rodadas de Partilha da 

Produção. 



 
 

 

Os pedidos de isenção são aplicáveis para casos de inexistência de fornecedor 

nacional, preço ou prazo excessivos, ou nova tecnologia, e devem ser submetidos a consulta 

pública para que todas as partes interessadas tenham oportunidade de se manifestar. 

Já o aditamento da cláusula de conteúdo local é facultado para todos os contratos 

em vigor, com efeitos para as fases não encerradas. De acordo com a resolução, os novos 

compromissos de conteúdo local nos contratos aditados referentes a projetos no mar passam a ser 

os seguintes: 

● 18% para a fase de exploração; 

● 25% para construção de poço; 

● 40% para coleta e escoamento; 

● UEP (Unidade Estacionária de Produção): 40% em engenharia, 40% em máquinas e 

equipamentos e 40% em construção, integração e montagem. 

Os novos percentuais foram autorizados pela Resolução CNPE nº 1/2018 

(ANEXO), que permitiu a adoção de exigências de conteúdo local distintas daquelas vigentes 

nos contratos passados, desde que os percentuais não fossem inferiores àqueles previstos na 

Resolução CNPE nº 7/2017 (ANEXO). 

O parágrafo 24.2 da Cláusula Vigésima Quarta do Contrato de Cessão Onerosa 

(ANEXO) estabelece os percentuais mínimos de conteúdo local para a fase de exploração e para 

os módulos da etapa de desenvolvimento da produção: 

● 37% para a fase de exploração; 

● 55% para os módulos da etapa de desenvolvimento que iniciarem a produção até 2016; 

● 58% para os módulos da etapa de desenvolvimento que iniciarem a produção entre 2017 

e 2019; 

● 65% para os módulos da etapa de desenvolvimento que iniciarem a produção a partir de 

2020; 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=1&data=10/04/2018
http://www.mme.gov.br/documents/10584/4489543/Resolu%25C3%25A7%25C3%25A3o_CNPE+7+CNPE_Conte%25C3%25BAdo_Local.pdf/b62faf26-cf2a-460e-8660-37a6763b9d45


 
 

 

O Contrato de Cessão Onerosa não prevê a inexistência de fornecedor nacional, 

mas prevê preços excessivamente elevados, prazos muito superiores aos praticados no mercado e 

nova tecnologia, respectivamente, nos itens (k), (l) e (m) do parágrafo 24.2, que, em caráter 

excepcional poderiam levar à redução dos percentuais mínimos de conteúdo local. 

No entanto, nos termos do item (p) do parágrafo 24.2, mesmo para as ações 

previstas nesses itens, a Petrobras continuará obrigada a cumprir o percentual global mínimo de 

Conteúdo Local definido no Anexo VI do Contrato de Cessão Onerosa que são iguais aos 

descritos no parágrafo 24.2. 

Como se não bastasse a ANP permitir a redução generalizada dos percentuais de 

conteúdo local sem previsão no Contrato de Cessão Onerosa, o Edital da Rodada de Excedentes 

da Cessão Onerosa estabelece um percentual de apenas 25% para a Unidade Estacionária de 

Produção. 

Observa-se, então, que os percentuais do regime de cessão onerosa já foram 

significativamente reduzidos e que o Edital da Rodada dos Excedentes da Cessão Onerosa 

são ainda inferiores. 

Também é importante ressaltar que a Lei nº 13.586/2017 apresenta dispositivos que 

incentivam a importação de bens industrializados, in verbis: 

Art. 5º Fica instituído o regime especial de importação com suspensão do 

pagamento dos tributos federais de bens cuja permanência no País seja definitiva e 

que sejam destinados às atividades de exploração, de desenvolvimento e de 

produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, previstas 

nas Leis nºs 9.478, de 6 de agosto de 1997, 12.276, de 30 de junho de 2010, e 

12.351, de 22 de dezembro de 2010 .  

§ 1º A suspensão de que trata o caput deste artigo aplica-se aos seguintes tributos:  

I - Imposto sobre Importação (II); 

II - Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); 

III - Contribuição para o PIS/Pasep-Importação; e 

IV - Cofins-Importação. 



 
 

 

§ 2º É vedada a aplicação do regime disposto no caput deste artigo para importação 

de embarcações destinadas à navegação de cabotagem e à navegação interior de 

percurso nacional, bem como à navegação de apoio portuário e à navegação de 

apoio marítimo, nos termos da Lei nᵒ 9.432, de 8 de janeiro de 1997.  

§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se somente aos bens constantes de 

relação específica elaborada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.  

§ 4º A suspensão do pagamento do Imposto sobre Importação e do Imposto sobre 

Produtos Industrializados de que trata este artigo converte-se em isenção após 

decorridos cinco anos, contados da data de registro da declaração de importação.  

§ 5º A suspensão do pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da 

Cofins-Importação de que trata este artigo converte-se em alíquota de 0% (zero por 

cento) após decorridos cinco anos, contados da data de registro da declaração de 

importação.  

§ 6º O beneficiário que realizar importação com suspensão do pagamento dos 

tributos a que se refere o § 1º deste artigo e não destinar o bem na forma do caput 

deste artigo no prazo de três anos, contado da data de registro da declaração de 

importação, fica obrigado a recolher os tributos não pagos em decorrência da 

suspensão usufruída, acrescidos de juros e multa de mora, nos termos da legislação 

específica, calculados a partir da data de ocorrência dos respectivos fatos geradores.  

§ 7º (VETADO). 

§ 8º O disposto neste artigo será regulamentado em ato do Poder Executivo federal, 

incluída a forma de habilitação ao regime especial.  

Assim sendo, basta que o produto industrializado importado faça parte de uma 

relação específica da Receita Federal do Brasil para que não haja pagamento de tributos federais, 

como o IPI. 

No entanto, não há uma suspensão generalizada para pagamento dos tributos 

federais para esse produto, caso ele seja fabricado no Brasil. 

Conclui-se, então, que a Lei nº 13.586/2017 e o Edital dos Excedentes da 

Cessão Onerosa promovem uma política de “conteúdo internacional”. 

A produção dos cinco bilhões de barris equivalentes previstos no Contrato de 

Cessão Onerosa e a produção dos volumes excedentes a esses cinco bilhões deveriam gerar 



 
 

 

emprego e renda no Brasil, pois trata-se de campos localizados na melhor área do Pré-Sal e com 

altíssimas produtividades. 

Neste ponto, ressalta-se a ausência de comprovada motivação da Administração na 

alteração de sua política de conteúdo local. Ao arrepio dos princípios da Administração 

elencados junto à Constituição, tanto o Conselho Nacional de Política Energética quanto a 

Agência Nacional do Petróleo estabelecem critérios arbitrários para a política de conteúdo local, 

sem levar em conta o referido princípio. Vejamos. 

Ensina Celso Antônio Bandeira de Mello
4
 sobre o princípio da motivação dos atos 

da Administração: 

"Dito princípio implica para a Administração o dever de justificar seus atos, 

apontando-lhes os fundamentos de direito e de fato, assim como a correlação 

lógica entre os eventos e situações que deu por existentes e a providência tomada… 

(grifo nosso) 

 (...) 

O fundamento constitucional da obrigação de motivar  está - como se esclarece de 

seguida - implícito tanto no art. 1º, II, que indica a cidadania como um dos 

princípios da República, quanto no parágrafo único deste perceptivo, segundo o 

qual todo poder emana do povo, como ainda no art. 5º, XXXV, que assegura o 

direito à apreciação judicial nos casos de ameaça ou lesão a direito." 

Ao redefinir a política de conteúdo local para os contratos derivados do leilão dos 

excedentes da cessão onerosa, a Administração não garante explicação minimamente plausível 

dos motivos que justificaram redução significativa desta política pública. Há apenas a simples 

menção de novas porcentagens.  

Não só, a medida é tomada em momento de extrema fragilidade da indústria naval 

brasileira e do alto nível de desemprego verificado no setor de infraestrutura do país. Porém, 

                                                
4
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como se verá a seguir, o desrespeito aos princípios da República não se limita à política em 

comento. 

 

IX - DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO REPUBLICANO 

Ao estabelecer como princípio constitucional o princípio republicano, o Estado 

brasileiro apontou a direção em que sua política pública deverá caminhar, qual seja, a garantia de 

um Estado Democrático de Direito.  Se a Constituição brasileira estabelece o princípio 

republicano como princípio fundamental de todo o cidadão, qualquer mecanismo que venha a 

proibir ou mesmo descumprir o princípio leva, necessariamente, ao vazio normativo, logo, à 

anomia do direito. 

Como é cediço, toda constituição traz, em seu processo de elaboração e vigência, 

uma determinada interpretação da história precedente. Por esta razão que o texto constitucional 

traz em seu bojo os princípios que nortearão os direitos fundamentais que serão exercidos pela 

sociedade civil. Isto quer dizer que, no direito constitucional brasileiro, os direitos à igualdade e 

à liberdade figuram como uma espécie de metaprincípios, que traduzem as lutas do 

constitucionalismo democrático e hospedam um elemento de projeção para o futuro, de 

realização e aquisição de direitos, num processo dinâmico e ininterrupto. 

Não foi por acaso que quando a Constituição de 1988 foi constituída, toda a 

experiência do passado foi pensada no momento da elaboração do seu texto, para projetar um 

futuro constitucional democrático. O princípio republicano é o exemplo evidente da abertura e 

possibilidade de se garantir um Estado Democrático de Direito por nossa constituição. É uma 

prova da capacidade que o direito assume, em nossos dias, de possibilitar soluções novas, 

criativas e abrangentes para problemas antigos e intocados. 

É por esse motivo que o rol de nossas garantias fundamentais expressamente não se 

apresenta como uma relação fechada de direitos. O texto constitucional admite no § 2º de seu 

artigo 5º que os direitos e garantias expressos lá “... não excluem outros decorrentes do regime e 



 
 

 

dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do 

Brasil seja parte”. A Constituição, portanto, é um documento que, no embate pelo sentido 

presente de seu conteúdo, permanece aberta para o futuro. A abertura da constituição é o pulsar 

de um documento vivo.  O sujeito constitucional há que permanecer como um processo vivo e 

aberto, que não pode ser corporificado, fechado, em nenhum ente, sob pena de se tornar o 

contrário dele próprio, privatizando o público e gerando participações governamentais 

concentradas na União e em determinados entes federativos. 

Não se deve permitir que a elevada rentabilidade decorrente da produção dos 

excedentes da cessão onerosa ao longo de trinta e cincos anos deixe de gerar, a partir do IRPJ e 

da CSLL, significativas receitas para o FPE, FPM e fundos constitucionais de financiamento 

criados para contribuir com o desenvolvimento econômico e social das regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste. 

A precariedade da matéria abordada, singularmente, da Rodada dos Excedentes da 

Cessão Onerosa colocará em risco a segurança jurídica e o princípio republicano. 

A consequência lógica da violação ao princípio republicano com atuação em abuso 

de poder é a ilegitimidade da decisão administrativa no tocante à matéria ora impugnada. 

 

X - DO PEDIDO LIMINAR – PRESENÇA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN 

MORA 

O § 4º do art. 5º da Lei nº 4.717/1965 prevê a suspensão liminar de ato lesivo ao 

patrimônio público, in verbis: 

Art. 5º ........................................................................................... 

(...) 

§ 4º Na defesa do patrimônio público caberá a suspensão liminar do ato lesivo 

impugnado. 

 



 
 

 

Resta sobejamente comprovado os danos que advirão da realização da Rodada de 

Licitações do Excedente da Cessão Onerosa, quais sejam: a realização de certame em 

ambiente de insegurança jurídica, em face de a Lei nº 12.276/2010 e a Lei nº 12.351/2010 

não preverem licitações de blocos coincidentes com campos já declarados comerciais sob o 

regime de cessão onerosa e não preverem o Acordo de Coparticipação de que trata as 

Resoluções CNPE nº 2/2019 e CNPE nº 13/2019; da lesão ao patrimônio público decorrente 

dos parâmetros criados por essas Resoluções, pela Resolução CNPE nº 6/2019 e pelo Edital, 

em razão dos baixíssimos percentuais de excedente em óleo assegurados à União, do alto 

limite de 80% para recuperação dos custos por parte dos contratados e da dependência da 

cotação do Brent e das produtividades dos poços; da vigência de regime tributário que não 

assegura pagamento de IRPJ e CSLL, e, consequentemente, receitas decorrentes do IRPJ 

para o FPE, o FPM e os fundos constitucionais de investimento, fazendo com que a 

produção das áreas mais produtivas do Pré-Sal não promova a redução das desigualdades 

regionais; e da desestruturação da política de conteúdo local. 

Apenas a perda de arrecadação de IRPJ e CSLL poderá levar à renúncia fiscal de 

223 bilhões de reais na produção dos excedentes da cessão onerosa; no conjunto da produção 

nacional, a perda pode ser de mais de um trilhão de reais. As perdas financeiras, no entanto, são 

muito maiores. O excedente em óleo para a União, que deveria ser a principal fonte de receita do 

Fundo Social, será irrisório, assim como as receitas para as áreas de educação e saúde, 

especialmente nos primeiros anos de produção. 

Demonstrado, portanto, o fumus boni iuris. 

O periculum in mora está presente na medida em que, como apontado acima, a 

realização da Rodada de Licitações do Excedente da Cessão Onerosa sob o regime de Partilha de 

Produção, prevista para ocorrer no dia 6 de novembro de 2019, trará dano irreparável ou de 

difícil reparação ao patrimônio público, restando, ainda, desatendidas as normas legais e 

constitucionais que atualmente destinam-se a assegurar ao Estado os direitos sobre os recursos 

naturais objeto da presente ação, bem como, sua exploração com as devidas garantias e 

salvaguardas econômicas. 



 
 

 

O interesse público é o bem a ser protegido pela medida liminar, com o fito de 

evitar a prática de atos lesivos, restando preenchidos os pressupostos legais, em especial o fumus 

boni iuris, fartamente demonstrado pela ausência e infração das disposições legais e 

constitucionais relatadas na presente petição e pelas diversas formas de lesão ao patrimônio 

público. 

Presentes, portanto, o fumus boni iuris e o periculum in mora. 

Requer, assim, seja concedida medida liminar inaudita altera parte para: 

i. Determinar que as rés suspendam, imediatamente, a rodada prevista para o dia 6 de 

novembro de 2019, até o julgamento final da presente ação, sob pena de multa igual ao 

preço da alienação, sem prejuízo de outras sanções, inclusive a criminal. 

ii. Seja fixada multa diária no valor de $ 1.000.000,00 (um milhão) de reais por dia de 

descumprimento da medida concedida. 

iii. Ante a possibilidade do perecimento do direito, REQUER que a notificação seja efetuada 

em regime de URGÊNCIA por meio do Sr. Oficial de Justiça. 

 

XI - DOS PEDIDOS FINAIS 

Pelo exposto, requer o autor, o acolhimento de todos os pedidos, ratificando-se a 

medida liminar postulada nos itens i e ii, supra, em todos os seus termos, para meritoriamente: 

A. Seja declarada, nos termos dos fundamentos supra, a ilegalidade formal das Resoluções 

CNPE n°2/2019 e nº 13/2019, que alterou grande parte da engenharia institucional 

montada pela Lei nº 12.351/2010 e pela Lei nº 12.276/2010, e sejam tornadas nulas as 

Resoluções CNPE nº 2/2019 e CNPE nº 6/2019 e tornado nulo o Edital da Rodada de 

Licitações do Excedente da Cessão Onerosa, publicado pela Agência Nacional de 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, em 6 de setembro de 2019, devendo ser 

determinada a suspensão de todos os procedimentos previstos nos mesmos e, 



 
 

 

consequentemente a declaração de nulidade de todos os atos praticados decorrentes do 

ato administrativo eivado de ilegalidade; 

B. Seja mantida em sentença de mérito a liminar deferida, transformando-se então a tutela 

em jurisdicional ordinária, julgando-se procedentes os pedidos aqui elencados, e mantida 

sua eficácia até o trânsito em julgado da lide; 

C. A intimação do i. representante do r. órgão do Ministério Público Federal, para que se 

manifeste no feito (artigo 7º, I, “a”, da Lei nº 4.747/1965); 

D. Seja ordenada a citação dos réus para, querendo, apresentar contestação no prazo legal, 

sob pena de revelia (artigo 7º, I, “a”, da Lei nº 4.747/1965); 

E. Seja deferida a gratuidade de justiça aos autores, conforme os termos do artigo 5º, 

LXXIII, da Constituição Federal;  

F. A condenação dos Réus aos ônus da sucumbência, nos termos do art. 12 da Lei nº 

4.717/1965. 

Protesta pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, em 

especial, documental suplementar, testemunhal, pericial e depoimentos pessoais dos 

representantes legais das Rés, sob pena de confissão. 

Com fulcro no artigo 425, IV do CPC, DECLARO, SOB MINHA 

RESPONSABILIDADE PESSOAL, que os documentos em cópia ora anexados com a 

inicial são autênticos. 

Que todas as publicações e intimações atinentes à presente demanda sejam 

realizadas em nome de Maximiliano Nagl Garcez, OAB/DF 27.889, com endereço na SHIS QI 7, 

conjunto 13, casa 08, Lago Sul – 71.615-330.  

Atribui-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), somente para efeitos fiscais, 

considerando-se o seu valor inestimável seja ele material e/ou ético, além de versar sobre 

patrimônio e interesse públicos. 

P. Deferimento. 

30 de Outubro de 2019. 



 
 

 

 

MAXIMILIANO NAGL GARCEZ 

OAB/DF 27.889 


