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I. INTRODUÇÃO 

 

A preocupação com a escassez do petróleo sempre foi um problema 

verificado ao longo de toda a história de sua indústria (YERGIN, 1992; SZKLO et al, 

2008). Suas reservas provadas estão concentradas em poucos países, a maioria 

localizada no Oriente Médio, 54,4% de acordo com o Relatório Estatístico da BP 

(2011). O acesso a tais reservas é uma das principais questões geopolíticas e fonte de 

conflitos no mundo, sendo somente 7% das reservas mundiais de livre acesso às 

empresas privadas (BP, 2011). 

 

A dependência pelo petróleo é crescente, tendo em vista o aumento do seu 

uso verificado ao longo dos últimos 30 anos, apesar dos choques de preço e das crises 

econômicas. De acordo com o Relatório Estatístico da BP (2011), o aumento do 

consumo de óleo de 1980 a 2010 foi de 135%; para o gás natural, o aumento verificado 

no mesmo período foi de 222%. Considerando que as economias dos países em 

desenvolvimento tornam-se cada vez mais motorizadas, a expectativa para os próximos 

30 anos é de crescimento do consumo, o que justifica a preocupação com sua escassez 

(NEL e COOPER, 2008; MU e YE, 2011). Sendo assim, faz-se necessário descobrir 

novas províncias petrolíferas e desenvolver novas tecnologias para a exploração em 

condições adversas.  

 

A província do Pré-sal, contendo reservas estimadas em 50 bilhões de barris 

de óleo de razoável qualidade – aproximadamente 29° API - representa a descoberta 

mundial mais significativa dos últimos tempos (LIMA, 2011), não somente pelo seu 

volume, mas também pela possibilidade de as empresas privadas terem acesso a sua 

exploração e produção.  

 

Para Tomasquim e Pinto Júnior (2011), as descobertas realizadas na área do 

Pré-sal encontram-se entre as maiores ocorridas no mundo nas últimas três décadas. 

Segundo estes autores,  

“as avaliações preliminares das descobertas realizadas 

na exploração da fronteira do pré-sal no Brasil nos últimos anos 
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apontam para a ocorrência de diversos campos gigantes nesta área, 

como Guará (1,1-2,0 bilhões de boe), Cernambi 1,8 bilhões de boe, 

Iara (3,0-4,0 bilhões de boe), Franco (4,5 bilhões de boe), Lula (6,5 

bilhões de boe, na área de Tupi),e Libra (3,7-15 bilhões de boe). 

Embora o VRF de alguns destes campos possa sofrer alterações após 

testes adicionais, os resultados obtidos até agora já revelam a 

importância das novas descobertas nos contextos nacional e 

internacional” 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

A província do Pré-sal foi descoberta em 2007, a partir do prospecto de 

Tupi. Considerando as estimativas de quantidades excepcionalmente grandes de volume 

de óleo e gás, o Conselho Nacional de Política Energética – CNPE - se reuniu e decidiu 

excluir os 41 blocos localizados nesta província, que seriam licitados na Nona Rodada 

de Licitações realizada pela ANP. O CNPE, ainda, determinou ao Ministério das Minas 

e Energia – MME avaliar as mudanças necessárias no marco regulatório, que 

contemplasse um novo paradigma de exploração e produção de petróleo e gás natural 

para a área do Pré-Sal, respeitando os contratos em vigor (CNPE, 2007). 

 

A alteração do marco regulatório foi concluída em 2010, com a publicação 

de três novas leis (Lei n.° 12.276/2010; Lei n.° 12.304/2010 e Lei n.° 12.351/2010) as 

quais instituíram dois novos tipos de contrato internacional de petróleo - IPA, quais 

sejam: contrato de cessão onerosa e contrato de partilha de produção; e, também, 

criaram uma nova empresa estatal de petróleo, a Pré-Sal Petróleo S.A – PPSA. Com a 

publicação destas novas Leis, passou a vigorar no Brasil um regime regulador misto, 

composto por três tipos de IPA (ANP, 2011). 

 

As três formas contratuais do regime regulador misto estarão presentes na 

área do Pré-Sal, tendo em vista que 28% dos direitos de exploração e produção desta 

área já foram outorgados sob o regime de concessão, 2,46% encontram-se sob a 

regência do contrato de cessão onerosa (LIMA, 2011) e o restante, aproximadamente 

69,5%, deverá ser outorgado por meio da celebração de contratos de partilha de 

produção, por força da Lei n.° 12.351/2010 (BRASIL, 2010). 
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Para Tomasquim e Pinto Júnior (2011), será inevitável celebrar acordos de 

individualização da produção (AIPs) na área do pré-sal, tendo em vista que os 

reservatórios podem se constituir de várias seções hidraulicamente conectadas.  

 

De acordo com Derman e Melsheimer (2010), a área do pré-sal, por sua 

estrutura geológica, apresenta múltiplos reservatórios e pelo tamanho e pelo número de 

blocos envolvidos é alta a probabilidade de diversas jazidas serem compartilhadas por 

diferentes blocos, estando estes sob a vigência de contratos ou não.  

 

A celebração dos AIPs faz-se necessária para se evitar o desperdício 

econômico de perfurações desnecessárias e construções de instalações que poderiam 

ocorrer caso vigorasse a Regra da Captura. Também permite o compartilhamento da 

infra-estrutura de desenvolvimento, reduzindo os custos da produção por meio de 

economias de escala e eficiências operacionais e minimiza o uso da superfície da área, 

bem como os impactos sobre a área, considerando que evita perfurações e instalações 

desnecessárias. Ademais, maximiza a recuperação final do petróleo presente no 

reservatório comum, tanto nas operações da produção primária, quanto nas operações de 

recuperação aprimoradas e minimiza os conflitos de propriedade do petróleo produzido 

entre os detentores de direitos de E&P da jazida compartilhada (WEAVER e ASMUS, 

2006).  

Sendo assim, Tomasquim e Pinto Júnior (2011) ressaltam a necessidade de 

se atentar, de forma cuidadosa, para os procedimentos de individualização da produção 

na área do pré-sal, tendo em vista a alta possibilidade de estes acordos envolverem mais 

de um tipo de IPA ou de envolverem uma área cujos direitos de exploração e produção 

ainda não foram outorgados.  

 

1.2 RELEVÂNCIA CIENTÍFICA  

 

É possível encontrar na literatura científica relatos sobre a experiência 

internacional em processos de individualização da produção envolvendo diferentes 

IPAs, que ocorrem em jazidas que se estendem além das fronteiras de um país 

(denominados cross-boundary unitizations - individualizações da produção 

transfronteiriças ). No entanto, a situação de convivência de mais de um IPA na área em 
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que se localiza a jazida compartilhada, sendo esta área contida, integralmente, nos 

limites de uma nação, não encontra referência em nenhum outro país. 

 

Como a publicação do novo marco regulatório brasileiro é recente e ainda 

não há um procedimento sobre a individualização da produção em vigor, poucos autores 

se dedicaram a este tema.  

 

Bucheb (2010) faz uma análise do processo de individualização da produção 

diante das propostas de alteração do novo marco regulatório e apresenta importantes 

contribuições no que se refere ao cumprimento do conteúdo local e das obrigações 

indivisíveis1. Ademais, apresenta os casos internacionais de individualização da 

produção que poderão servir de referência para a regulação brasileira, quais sejam: 

Malásia e Brunei (Campo de Farley Barain – 1974), Reino Unido e Noruega (Campos 

de Statfjord e Murchison – 1979); Reino Unido e Holanda (Campo de Markham – 

1992); Nigéria e Guiné Equatorial (Campo de Ekanga/Zafiro – 2002); Austrália e Timor 

Leste (Campo de Sunrise e Trobadour – 2003).. 

 

Derman e Melsheimer (2010), também analisando os projetos de lei, 

apresentam os principais desafios a ser enfrentados na celebração do acordo de 

individualização da produção - AIP, considerando a convivência dos três IPAs ou a 

possibilidade de um acordo envolver uma área cujos direitos de exploração e produção 

não foram  outorgados. Assim, tais autores levantam como problemas a definição da 

área cuja produção será individualizada; a definição da Petrobras como operadora única 

dos contratos de partilha de produção e a equalização dos custos e rendimentos.  

 

Bittencourt (2010) aponta as principais dúvidas e controvérsias trazidas pela 

proposta do novo marco regulatório, entre elas: a definição do regime da jazida 

compartilhada; a possibilidade de contratação direta da Petrobras para realização de 

atividades de avaliação das áreas sem a vigência de IPA; o procedimento para a 

                                                 
1 O artigo 258 do Código Civil determina que a obrigação é indivisível quando a prestação 

tem por objeto uma coisa ou fato não suscetíveis de divisão, por sua natureza, por motivo de ordem 
econômica, ou dada a razão determinante do negócio jurídico (BRASIL, 2002) 
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celebração do AIP pela PPSA e a penalidade imposta àquele que se recusar a celebrar o 

AIP. 

 

Lopes (2011) estuda um caso hipotético de uma jazida, explorada sob o 

regime de concessão, que apresenta extensões para uma área cedida onerosamente e 

para uma área cujos direitos de exploração e produção ainda não foram outorgados e 

apresenta as principais questões para a celebração do AIP diante desta situação, tais 

como a realização das atividades de avaliação; a definição do operador e o desembolso 

da União para arcar com os investimentos na parcela que lhe cabe em relação à área 

cujos direitos não foram outorgados. 

 

Apesar de não se referir à especificidade brasileira, faz-se importante 

ressaltar as contribuições dos estudos sobre o processo de individualização da produção 

desenvolvidos por Anderson (1984), Taverne (1999), Weaver e Asmus (2006), Bucheb 

(2007); Araújo (2009), Duval et al (2009) e Daintith (2010). 

 

Diante do exposto, verifica-se que somente Lopes (2011) teve a 

oportunidade de analisar o processo de individualização da produção à luz do novo 

marco regulatório brasileiro vigente. Sendo assim, este estudo se propõe a realizar uma 

análise mais detalhada do regime regulatório misto brasileiro vigente e as suas 

implicações para o processo de individualização da produção na área do Pré-sal. Serão 

abordados os principais problemas a serem enfrentados na celebração do AIP que 

envolver mais de um tipo de IPA ou que envolver uma área cujos direitos de exploração 

e produção não foram outorgados, levantando as possíveis soluções práticas. 

 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta dissertação encontra-se dividida em sete capítulos os quais serão 

brevemente expostos a seguir: 

 

O Segundo Capítulo apresenta o histórico da evolução dos regimes de 

exploração e produção adotados pela Indústria de Petróleo Mundial, desde os seus 

primórdios até os dias atuais. 
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O Terceiro Capítulo discorre sobre a evolução histórica da Indústria 

Petrolífera Brasileira (IPB), apresentando os regimes regulatórios adotados e os 

principais fatos que compõe a história da IPB. 

 

No Quarto Capítulo são expostas as formas puras dos IPAs adotados pela 

Indústria do Petróleo, apresentando, assim, as principais características do contrato de 

concessão, do contrato de partilha de produção, dos dois tipos de contrato de serviço – 

puro e de risco – e do contrato de participação, 

 

O Quinto Capítulo tem o objetivo de detalhar o regime regulador misto 

adotado na área do Pré-sal. Neste Capítulo se define a área do Pré-sal, descreve-se os 

agentes, públicos e privados, envolvidos na exploração e produção desta área e são 

expostas as características dos IPAs constantes do regime regulatório misto brasileiro. 

 

No Sexto Capítulo é apresentado o instituto da individualização da 

produção, suas características e o procedimento apontado pela doutrina para sua 

formalização. Analisa-se, então, a regulamentação brasileira, à luz da Lei n.° 

12.351/2010 e são discutidos os primeiros AIPs celebrados no Brasil. Este Capítulo 

também analisa a experiência internacional na celebração de AIPs envolvendo mais de 

um tipo de IPA. Por fim, são levantados e avaliados os potenciais problemas práticos 

que poderão ser encontrados na celebração dos AIPs envolvendo blocos da área do Pré-

sal, sob a vigência de diferentes IPAs ou que envolva área não concedida ou não 

partilhada. A partir desta análise é possível, então, propor possíveis soluções. Esta 

última etapa do capítulo representa uma contribuição para o aprimoramento do processo 

de individualização da produção brasileiro, no sentido de antecipar e dirimir eventuais 

problemas futuros da sua aplicação. 

 

A conclusão deste trabalho está presente no Sétimo Capítulo e apresenta os 

resultados alcançados, recomendando a realização de futuros estudos vinculados ao 

tema abordado. 
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II. A EVOLUÇÃO DOS REGIMES DE EXPLORAÇÃO DO 

PETRÓLEO NO MUNDO – DA REGRA DA CAPTURA 

AOS REGIMES FISCAIS  

 

O petróleo é formado a partir de sedimentos ricos em matéria orgânica 

decomposta, transformada quimicamente pela ação bacteriana e pelo calor (DAINTITH, 

2010), assumindo os estados líquido e gasoso. Em função disso e devido à expansão 

provocada pela transformação química (DAINTITH, 2010), o petróleo migra da rocha 

geradora para a rocha reservatório, a qual se caracteriza pela porosidade e 

permeabilidade (THOMAS, 2001), criando as condições necessárias para os 

hidrocarbonetos se acumularem em poros vazios, interconectados. No entanto, estes 

somente poderão permanecer depositados se houver uma barreira que impeça a 

continuidade da migração. Esta barreira será formada pela rocha selante, caracterizada, 

principalmente, pela baixa permeabilidade e pela plasticidade, que a possibilita manter 

sua condição mesmo após ser submetida a esforços determinantes de deformações 

(THOMAS, 2001). Dessa forma, a rocha selante atuará como barreira de contenção, 

delineando, assim, os limites do reservatório. Tais limites não corresponderão, 

necessariamente, às fronteiras das propriedades da superfície, sendo assim, caso o 

reservatório se estenda por mais de uma propriedade, haverá um potencial problema 

entre os superficiários na definição da propriedade do produto da lavra presente no 

subsolo (DAINTITH, 2010)2. Esta questão será objeto de regulamentação do Estado, 

por meio da definição dos direitos de apropriação dos recursos do subsolo. A evolução 

desta regulamentação é o que será tratado neste capítulo. 

 

2.1 O SURGIMENTO DA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO 

 

A utilização do petróleo pelo homem é milenar. Por todos os continentes, o 

petróleo era retirado de exudações naturais (THOMAS, 2001). Há referências bíblicas 

que indicam o uso do petróleo na calafetagem de navios de madeira. Os anciãos da 
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Babilônia o queimavam para aquecimento e o utilizavam como argamassa para 

construir muralhas, ainda hoje visíveis (TUSIANI, 1996). Já os egípcios o utilizavam na 

pavimentação de estradas, para embalsamar os mortos e na construção de pirâmides 

(THOMAS, 2001). Gregos - a palavra nafta é de origem grega (HANNESSON, 1998) - 

e Romanos utilizavam o petróleo para fins bélicos (THOMAS, 2001)3. No primeiro 

século depois de Cristo, o naturalista romano Plínio já descrevia o valor farmacêutico 

do betume (YERGIN, 1992). Da Idade Média em diante, os vazamentos de petróleo 

foram observados e comentados em muitas regiões da Europa (YERGIN, 1992). China, 

Birmânia, Índia, Rússia e Oriente Médio comercializavam o petróleo em frascos, na 

forma de alcatrão ou piche (TUSIANI, 1996). No Novo Mundo, índios pré-colombianos 

decoravam e impermeabilizavam os seus potes de cerâmica com petróleo. Incas, maias e 

outras civilizações antigas também o aproveitavam em diversos outros fins (THOMAS, 

2001).  

 

O surgimento da Indústria do Petróleo4 na Eurásia ocorreu no ano de 1844, 

em Baku, hoje capital da República do Azerbaijão, país que nesta época era colônia 

russa pelo Tratado de Turkmanchai. Baku se localiza na costa ocidental do Mar Cáspio, 

onde já se observavam exudações de óleo há milênios. Foi na cidade de Baku que o 

primeiro poço foi perfurado mecanicamente no campo de Bibi-Eibat em 1844. Antes 

disso, muitos outros poços foram perfurados manualmente e o óleo cru era refinado em 

parafina para ser comercializado nos mercados locais (BUNTER, 2002). 

 

A propriedade dos recursos minerais na colônia russa pertencia à Coroa, 

representada pelo Czar especificamente. Oficiais locais, agindo em nome do Czar, 

outorgavem direitos de perfuração e extração do petróleo por meio do que é hoje 

conhecido como Sistema Contratual. Sob este sistema, o governo permitia a realização 

de atividades de explotação de petróleo por um período de quatro anos, no entanto o 

                                                                                                                                               
2 Isto porque os superficiários detém o direito de explorar e produzir em um prisma vertical 

de profundidade indeterminada, com superfície poligonal definida pelas coordenadas geográficas de seus 
vértices 

3 A primeira guerra internacional pelo petróleo ocorreu no ano 88 antes de Cristo, quando o 
grego Antioco XII atacou o Reino Nabatea, no Oriente Médio, rico em petróleo, para dominar suas 
reservas de betume e óleo (BUNTER, 2002).   

4 Importante esclarecer que há uma divergência doutrinária neste ponto, visto que autores, 
como Yergin (1993) defendem que o surgimento da Indústria do Petróleo ocorreu com a perfuração em 
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contrato poderia ser rescindido em qualquer tempo e não havia qualquer direito de 

preferência em sua renovação. O curto prazo contratual favorecia esforços de 

maximização da produção, encorajando a superprodução e o desperdício. As áreas eram 

concedidas por meio de leilão e os proponentes ofertavam uma taxa sobre a produção, 

que algumas vezes chegavam a mais de quarenta por cento desta, embora fosse difícil 

mensurar nessa época o quantitativo produzido (BUNTER, 2002).  

 

O petróleo produzido em Baku passava por um “primitivo”5 processo de 

refino, resultando em parafina (querosene), que era transportada para outras partes do 

Império russo e para a Europa Ocidental, levando ao surgimento de um comércio 

internacional, embora a produção inicial de petróleo somasse apenas setenta e cinco 

barris por dia. (BUNTER, 2002) 

 

Nos Estados Unidos (EUA), o início da exploração do petróleo ocorreu na 

década de 1850, no noroeste da Pensilvânia. Nesta região, o petróleo era obtido 

retIrãdo-se a escuma da superfície dos mananciais e dos córregos ou torcendo trapos ou 

cobertores embebidos em água oleosa. A maioria do recurso extraído era utilizada para 

fins medicinais, no tratamento de dor de cabeça, dor de dente e surdez, perturbações 

estomacais, vermes, reumatismo e hidropsia e, ainda, para tratar ferimentos nas costas 

de cavalos e mulas (YERGIN, 1992). Foi a observação dessa extração primitiva por 

George Bissell, um advogado de Nova York, que levou à criação da indústria do 

petróleo (YERGIN, 1992), tal como ela se estrutura atualmente.  

 

Por saber que o líquido negro e viscoso era inflamável, Bissell intuiu que o 

petróleo poderia ser usado não como remédio, mas como iluminante, artigo de que o 

homem de meados do século XIX necessitava desesperadamente. Tal intuição fez 

Bissell e outros investidores, convencidos por ele, a contratarem, em 1854, o professor 

de química da Universidade de Yale, Benjamin Silliman Jr., para analisar as 

propriedades do óleo como iluminante e como lubrificante. O professor concluiu em seu 

                                                                                                                                               

Titusville. No entanto, Lowe e Owen (2011) reafirmam que o primeiro poço mecânico foi perfurado em 
Baku.  

5 O termo ‘primitivo’ é utilizado por Michael Bunter (2002), em seu livro The Promotion 

and Licensing of Petroleum Prospective Acreage. Não há uma definição do que venha a ser este processo, 
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relatório final que o óleo podia ser levado a vários níveis de ebulição e com isso ser 

refinado, resultando em várias frações, todas compostas de carbono e hidrogênio. Uma 

dessas frações seria um óleo iluminante de altíssima qualidade. Estas conclusões 

despertaram o interesse de outros investidores, inclusive do Professor Silliman Jr. que 

também se colocou como investidor, culminando na fundação da Pennsylvania Rock 

Oil Company (YERGIN, 1992).  

 

Na década de 1850, o uso do querosene nos EUA- extraído do carvão e de 

outros hidrocarbonetos, incluindo o óleo de pedra da Pensilvânia - como iluminante já 

havia sido introduzido em alguns lares. Na Europa, a esta época, ele era amplamente 

comercializado em Viena e na Galícia (atualmente dividida entre Polônia e Ucrânia), 

devido à invenção de um lampião barato adaptado ao uso do querosene, e era obtido a 

partir do petróleo, extraído manualmente em poços cavados6. Sendo assim, dois fatores 

importantes para motivarem a continuidade dos projetos da Pennsylvania Rock Oil 

Company estavam presentes: a crescente demanda pelo querosene e as técnicas 

requeridas para o refino do petróleo, pois estas já eram utilizadas para o carvão. Era 

necessário então encontrar o óleo de pedra – petróleo – em abundância para ele ser 

vendido barato como querosene e tomar o lugar dos outros óleos iluminantes existentes 

no mercado, mais caros ou menos eficientes (YERGIN, 1992).  

 

Entretanto, tal objetivo não poderia ser alcançado somente com a escavação 

de poços manuais. Na China, há mais de um século e meio, já havia se desenvolvido a 

técnica de sondagem ou perfuração de poços de sal, que desciam até quase um 

quilômetro de profundidade. Como essa técnica passou a ser utilizada na Europa e nos 

Estados Unidos, outra intuição de Bissell o fez pensar na adaptação de tal método para a 

perfuração de poços de petróleo, ideia que foi apoiada pelos seus colegas investidores. 

Para a execução de tal projeto foi escolhido o “coronel”7 Edwin L. Drake, antigo 

maquinista de trem de ferro afastado do trabalho por razões de saúde, entretanto muito 

sagaz (YERGIN, 1992).  

                                                                                                                                               

mas, por suposição, deveria se tratar de um refino muito rudimentar contendo apenas, provavelmente, 
uma destilação a pressão atmosférica, sem muitos pratos de troca térmica. 

6 Em 1859 a Europa produziu, aproximadamente, 36 mil barris de petróleo, no entanto a sua 
mineração não contava com tecnologia de perfuração (Yergin, 2002). 
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E foi em Titusville, remota região da Pensilvânia, que o coronel Drake, com 

a ajuda de perfuradores de poços de sal e, após criar uma máquina a vapor para prover 

energia à broca, coordenou a perfuração de um poço de 21 (vinte e um) metros, no qual 

foi encontrado petróleo em 27 de agosto de 1859, marcando, dessa forma, segundo 

DUVAL et al (2009), o início da Indústria de Petróleo nos Estados Unidos A partir de 

então desencadeou-se a corrida para aquisição de terras e perfuração de poços. O 

petróleo, refinado como querosene, passou a ser “a luz da era” (YERGIN, 1992).  

 

Sobre o início da Indústria do Petróleo dos Estados Unidos, é importante 

relatar o papel de John D. Rockefeller e da “Standard Oil”. YERGIN (1992) aponta 

como o início da Indústria do Petróleo moderna8 a arrematação de uma refinaria por 

Rockefeller em um leilão disputado por ele e seu primeiro sócio, Maurice Clark, em 

1865, que levou à criação da ‘Standard Oil’. Esta empresa ordenou “o caos selvagem” 

da Indústria do Petróleo em seus primórdios, padronizando o refino do petróleo, 

produzindo querosene e proporcionando iluminação barata – a nova luz – até os locais 

mais remotos da terra. Por ser verticalizada e deter o controle do transporte, a Standard 

Oil apresentava altos ganhos de escala e escopo e por isso conseguia manter vantagens 

em termos de preço e de lucro (YERGIN, 1992).  

 

Em 1861 foi realizada a primeira exportação de querosene para Londres, 

iniciando assim o comércio internacional do petróleo americano. Entretanto, em 1906, o 

Governo de Roosevelt iniciou uma ação contra a Standard Oil, com base no Ato 

Antitruste Sherman de 1890, alegando conspiração para dominar o comércio. Em 1909 

a Corte Federal julgou o caso, condenando a Standard Oil e ordenando sua dissolução. 

A Standard Oil apelou à Suprema Corte, mas esta confirmou a decisão da Corte Federal, 

com fundamento na intenção e no propósito da Standard Oil de excluir os outros 

concorrentes em seu comércio. Em 1911 a empresa foi dividida em muitas entidades, as 

de maior importância são: Standard Oil of New Jersey, que passou a ser a Exxon; a 

Standard Oil of New York que passou a se chamar Mobil; a Standard Oil of California, 

                                                                                                                                               
7 Título inventado pelo banqueiro Townsend para impressionar os moradores de Titusville 

(Yergin, 2002). 
8 A Indústria de Petróleo moderna pode ser caracterizada pela sua integração vertical das 

atividades de produção, refino e distribuição (MATHIAS, 2010) 
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que passou a ser a Chevron; Standard Oil of Ohio, que em seguida se tornou a Sohio e 

depois o braço americano da BP; Standard Oil of Indiana, que se tornou Amoco; a 

Continental Oil, que passou a ser a Conoco; e a Atlantic, que depois integrou a ARCO e 

mais tarde a Sun (YERGIN, 1992). 

 

2.2 OS PRIMEIROS PROBLEMAS DE PROPRIEDADE E A REGRA DA CAPTURA 

 

Com a descoberta de Drake, os EUA tornaram-se a primeira potência 

produtora de petróleo no mundo (DAINTITH, 2010), embora a produção anual russa 

tenha sido superior à norte-americana no início da década de 1900, conforme TABELA 

1 (BUNTER, 2002). A primeira exportação de óleo dos Estados Unidos ocorreu em 

1861, apenas dois anos após a primeira descoberta, quando a embarcação Elizabeth 

Watts transportou 900 (novecentos) barris de querosene da Filadélfia para Londres. Em 

1864, os EUA já exportavam 25% (vinte e cinco por cento) de sua produção de 

querosene pela Filadélfia e um ano depois, a exportação de querosene e lubrificantes já 

atingia a sexta colocação dentre os itens de maior exportação no país (TUSIANI, 1996). 

Assim, a corrida por propriedades em se que pudesse obter petróleo foi seguida por 

outra, a de produzi-lo o mais rapidamente e na maior quantidade possível (YERGIN, 

1992). Como nos Estados Unidos, nesta época - e até os dias atuais, o proprietário da 

superfície é também o proprietário dos recursos minerais encontrados no subsolo, a 

migração do petróleo na exploração de reservatórios estendidos por duas ou mais 

propriedades vizinhas começou a ser questionada (DAINTITH, 2010).  
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Tabela 1 - Produção Anual de Petróleo Bruta no Final do Século 

Dezenove e Começo do Século Vinte, após Owen, 1975 & Yergin, 1991 

País
Década 

de 1880

Década 

de 1890

Década 

de 1900

Década 

de 1910

Rússia 10,8 - 23,0 34,6 75,8 70

EUA 30,2 54,3 63,6 209,6

Europa, principalmente Romênia  - 1,3 4,3 23,5

Burma,  - 0,2 1,9 7,9

México  -  - 3,6

Indonésia  - 2,2 11

Fonte: Bunter, 2002

Produção Annual Bruta (em milhões de barris aproximadamente)

 

 

Tal questionamento era resolvido por meio da Regra da Captura, vigente 

desde a descoberta do Coronel Drake até os dias atuais. É importante ressaltar que a 

Regra da Captura é uma regra de common-law, ou seja, estabelecida a partir das 

decisões judiciais nas cortes americanas em disputas envolvendo direitos de propriedade 

de petróleo, sem que nenhuma legislação a preveja (DAINTITH, 2010; KRAMER et al, 

2005). 

 

A definição mais direta para a Regra da Captura foi formulada pelo 

advogado Robert E. Hardwicke, que diz: 

The owner of a tract of land acquires title to the oil and 

gas which he produces from wells drilled thereon, though it may be 

proved that part of such oil or gas migrated from adjoining lands. 

(HARDWICKE, 1935 APUD KRAMER et al, 2005) 

 

Dessa forma, o proprietário da superfície em que um poço foi perfurado 

também tinha a propriedade de todo o petróleo extraído, mesmo que este recurso fosse 

obtido por meio da migração do petróleo localizado abaixo de outra superfície. Sendo 

assim, era legalmente possível drenar desproporcionalmente ou reduzir a produção de 

poços adjacentes localizados em propriedades vizinhas. Tal regra incentivou a produção 

acelerada pelos donos dos poços, a fim de evitar a drenagem de seus poços por outros 
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vizinhos9, causando dois grandes problemas: perfuração excessiva e diminuição da 

energia natural do reservatório (YERGIN, 1992; KRAMER et al, 2005).  

 

Antes de ser aplicada aos litígios relacionados à propriedade de petróleo, a 

Regra da Captura já era amplamente conhecida pelos tribunais americanos, tendo em 

vista que era uma regra que norteava as decisões relacionadas às disputas de 

propriedade da água subterrânea (KRAMER et al, 2005). Suas premissas advinham da 

adoção de todo o corpo da Common Law inglesa, a qual, por sua vez, havia adotado, em 

massa, o tratamento dado à propriedade da água pelo Direito Romano, sendo o Código 

Teodosiano do século V a primeira referência sobre o Direito de Propriedade da Água. 

Resumindo, a Regra da Captura era uma doutrina sólida fundamentada nas compilações 

do Direito Romano sobre Direito de Propriedade da Água estabelecidas há 

aproximadamente mil e seiscentos anos (DRUMMOND et al, 2004). 

 

Como as discussões sobre a propriedade da água já alcançavam um status 

mais aprofundado, os primeiros casos que discutiam a propriedade do petróleo, tal como 

Dark vs. Johnson, de 1867, faziam a comparação do petróleo com a água, como se 

observa na descrição da decisão da corte sobre esse caso: 

 

Oil is a fluid, like water, it is not the subject of property 

except while in actual occupancy. A grant of water has long been 

considered not to be a grant of anything for which an ejectment will 

lie. It is not a grant of the soil upon which the water rests: Coke Lit. 4 

… The nature of the subject has much to do with  the rights that are 

given over it, and to us it appears that a right to take all the oil that 

may be found in a tract of land, cannot be a corporeal right. (COKE, 

1832 APUD KRAMER et al, 2005) 

 

É atribuída à Regra da Captura, crucial importância no desenvolvimento 

inicial da Indústria do Petróleo nos EUA, podendo ser apontada como a mais relevante 

na definição do contexto legal da produção de petróleo norte-americano. A Regra da 

                                                 
9 Ação conhecida como offset drilling. 
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Captura era, propriamente, a estrutura da Indústria nos seus primórdios (YERGIN, 

1996; DAINTITH, 2010). 

 

Entretanto, desde a década de 1920 até os dias atuais, a Regra da Captura 

enfrenta campanhas contrárias a sua adoção, em razão de todo o desperdício que 

provoca ao estimular a perfuração excessiva para se produzir de forma acelerada. 

(DAINTITH, 2010). O primeiro a se preocupar com os custos sociais criados pela 

continua adesão à Regra da Captura foi o engenheiro de petróleo, Henry L. Doherty10, o 

qual foi o principal defensor de um estatuto para a individualização da produção11 

(KRAMER et al, 2005). Este tema será tratado com mais detalhes no Capítulo VI deste 

estudo.  

 

2.3 A EVOLUÇÃO DAS FORMAS CONTRATUAIS  

 

Entre os primeiros sistemas contratuais utilizados para exploração de 

produção de petróleo, está o russo, já relatado na seção anterior, adotado desde a década 

de 1840, por meio do qual oficiais locais agindo em nome do Czar outorgavam direitos 

para perfuração e extração de petróleo em uma determinada área pelo período de quatro 

anos (BUNTER, 2002). 

 

Nos EUA, foi celebrado entre o Coronel Drake e a Pennsylvania Rock Oil 

Company o primeiro Contrato de Concessão, em 30 de dezembro de 1857, nos moldes 

do utilizado na Indústria de Mineração. Neste Contrato de Concessão já se aplicavam 

algumas disposições que são utilizadas até os dias atuais, tais como a outorga de direitos 

exclusivos de exploração e produção em uma determinada área por um determinado 

prazo com possibilidade de prorrogação; pagamentos de royalties correspondentes a 

uma fração da produção, em dinheiro ou em espécie; a obrigação do concessionário em 

realizar as operações tão logo fosse possível sem atrasos injustificados, sob pena de 

perder a concessão (DUVAL et al, 2009). 

 

                                                 
10 Foi na campanha de Henry L. Doherty em favor do instituto da individualização da 

produção que surgiu a expressão “Regra da Captura”. 
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Na década de 1870 se iniciou a internacionalização da exploração e 

produção do petróleo, fomentada pelas empresas de petróleo americanas e europeias. 

Em 1873 o Império Russo concedeu direitos a investidores privados, em seguida 

começaram a ser realizadas atividades no Sudeste da Ásia (Sumatra, Borneo) e em 1901 

o Governo da Pérsia outorgou uma concessão de óleo para W. K. D’Arcy, pertencente 

ao grupo da Anglo-Persian Oil Company (que se dividiu posteriormente em Anglo-

Iranian Oil Company, em 1935, e British Petroleum, em 1951). Depois disso, contratos 

de concessão foram celebrados no Oriente Médio: entre o Iraque e a Turkish Petroleum 

Company, antes da Primeira Guerra Mundial; entre Bahrain e a SOCAL (Chevron-

Texaco atualmente), em 1928; entre a Arábia Saudita e uma afiliada da SOCAL (que 

depois se tornou a Aramco), em 1933; pelo Oman, em 1937 e pelos Emirados Árabes, 

em 1939. Contratos de Concessão também foram celebrados na Venezuela e no México 

neste período (DUVAL et al, 2009). 

 

As primeiras outorgas de direitos minerais foram realizadas por meio de 

contratos de concessão tradicionais. Estes se caracterizavam por: i) outorgar direitos de 

exploração e produção (E&P) de hidrocarbonetos em uma vasta área, em alguns casos 

em todo o território do país hospedeiro (HC); ii) ter prazos de duração 

consideravelmente longos, freqüentemente superiores à cinqüenta anos, ou até setenta e 

cinco anos, como na concessão outorgada em Oman em 1937; iii) proporcionar à 

empresa de petróleo estrangeira (IOC12) exclusivo controle sobre a condução das 

operações na depletação das reservas, inclusive quanto à taxação e produção; iv) 

resguardar ao HC poucos direitos, limitados ao pagamento de royalties ou taxa anual, 

podendo alguns contratos exigir pagamentos periódicos pela retenção da área. Pode-se 

citar, ainda, como prática comum de tais contratos a exigência do pagamento de bônus 

de assinatura fixado pelo HC após a assinatura do contrato (RIBEIRO, 2003; SMITH et 

al, 2010). 

 

É importante ressaltar que, nas primeiras concessões, as IOCs exerciam o 

controle exclusivo sobre todas as operações, detendo o poder decisório sobre as 

                                                                                                                                               
11 Parte da doutrina brasileira (RIBEIRO, 2003 e BALERONI e PEDROSO JÚNIOR, 

2010), adota o termo unitização.  
12 International Oil Company. 
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atividades relacionadas à exploração e a produção. Dessa forma, as IOCs assumiam toda 

a responsabilidade pelo transporte, refino e vendas, construindo complexas estruturas 

para viabilizar a venda e a distribuição do petróleo em uma escala global. Ademais, 

estabeleciam o ritmo da fase de desenvolvimento e da fase de produção. Ao HC 

somente cabia estabelecer os encargos, não lhe sendo permitido exigir nenhuma 

propriedade sobre o petróleo produzido, a não ser quanto ao pagamento dos bônus, da 

taxa de retenção de área e dos royalties (DUVAL et al, 2009). 

 

Segundo MATHIAS (2010), na década de 30, as sete maiores corporações 

petrolíferas mundias, as Sete Irmãs13, estabeleceram uma espécie de acordo cartel por 

meio dos Acordos de Achnacarry, os quais definiram uma divisão precisa do mercado 

mundial. Por meio destes Acordos, foram fixadas quotas de produção entre as empresa 

produtoras, definidos preços e condições de venda do petróleo e estabelecidas condições 

para a entrada de novos agentes na Indústria. Dessa forma, firmou-se a posição 

dominante das Sete Irmãs. 

 

No entanto, por permitir um excesso de poder às IOCs, com o passar do 

tempo e com a evolução política, os HCs começaram a contestar as disposições das 

concessões tradicionais. Os HCs almejavam afirmar sua soberania e aumentar os lucros 

advindos da exploração do petróleo e as IOC, por outro lado, sustentavam a 

inviolabilidade dos contratos. As IOCs mantiveram seu domínio até a década de 1940, à 

exceção de três nacionalizações: a ex-União Soviética nacionalizou sua Indústria do 

Petróleo nos anos seguintes à Revolução de 1917; a Bolívia nacionalizou seus campos 

de óleo em 1937; e o México expropriou, em 1938, os ativos e os campos das IOCs 

americanas e anglo-holandesas que operavam neste país, estabelecendo a empresa de 

petróleo nacional (NOC) Petroleos Mexicanos (PEMEX) para adquirir os ativos e 

operar os campos expropriados (DUVAL et al, 2009). 

 

                                                 
13 Denominação criada pelo empresário italiano Enrico Mattei, para citar o cartel 

constituído pelas sete IOCs que controlavam a Indústria do Petróleo àquela época, quais sejam: Standard 
Oil of New Jersey (Exxon); Socony-Vacuum (Mobil); Standard Oil of California (Chevron); Texaco; 
Gulf; Royal Dutch/Shell e British Petroleum. Havia ainda uma oitava irmã, a líder francesa, CFP, que 
participava de dois consórcios iranianos  associada às Sete Irmãs (YERGIN, 1992). 
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Após o fim da Primeira Guerra Mundial houve um processo contínuo de 

independência de países da África e Ásia , seguida por descobertas de novas reservas no 

Oriente Médio e pelo aumento da demanda por óleo como fonte primária de energia 

pelas economias industrializadas dos EUA e da Europa. Neste contexto, surgiram novos 

entrantes na Indústria Mundial de Petróleo, organizadas, sob a forma de empresas 

independentes de petróleo. Entre 1953 e o início da década de 1970, muitos contratos de 

petróleo internacionais (IPA) foram celebrados, levando a uma massiva expansão da 

exploração e produção de petróleo em todo mundo. Dessa forma, com o incremento da 

competição ocasionado pela entrada das novas empresas na Indústria, os HCs 

aumentaram o seu poder de barganha, levando a alterações nas formas de contratação 

(DUVAL et al, 2009). 

 

No entanto, faz-se importante registrar que até a Segunda Guerra Mundial, 

segundo ALDEMAN (2002), a maioria da produção e do consumo de petróleo era 

realizada dentro do território americano, fora deste, somente algumas transações eram 

realizadas. 

 

Em 194314, a Venezuela instituiu o princípio de partilha de lucro 50/50, o 

que para YERGIN (1992) foi um marco divisório na indústria petrolífera. Segundo este 

princípio, os impostos e os royalties poderiam ser aumentados até o nível em que a 

parcela do governo se igualasse aos lucros líquidos das empresas que operavam na 

Venezuela. Ambas as partes seriam parceiras com os mesmos direitos, repartindo os 

rendimentos ao meio. Este princípio foi disseminado pela Venezuela para todo o 

Oriente Médio, chegando até mesmo a traduzir seus documentos para língua árabe. Isto, 

conforme sustenta YERGIN (1992), para se proteger da concorrência do petróleo árabe, 

de produção farta e barata. Assim, se os países produtores do Oriente Médio elevassem 

suas taxas, seus custos também seriam elevados, resultando no aumento dos preços. Em 

30 de dezembro de 1950, a Arábia Saudita assinou um novo acordo com a Aramco, 

tendo como ponto central o princípio venezuelano do 50/50. Pela primeira vez no 

Oriente Médio foi estabelecido o imposto de renda sobre as receitas advindas da 

exploração do petróleo. Em 1952, o princípio de partilha de lucro 50/50 já era adotado 

                                                 
14 Para DUVAL et al, o marco da adoção do princípio de partilha de lucro 50/50 foi 1948. 
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na maioria dos países, à exceção do Irã, pois este país havia nacionalizado a sua 

Indústria do Petróleo em 1951. (LUCCHESI, 2011). 

 

O Irã, por meio da National Iranian Oil Company (NIOC) firmou, em 1957, 

uma Joint-Venture com a AGIP, a NOC italiana (que contribuiu, em 1953, para a 

constituição da ENI – Ente Nazionale Idrocarburi, sob a gestão de Enrico Mattei). Esta 

procurava por novas formas de celebrar acordos de Joint-Venture com os HCs, de forma 

a desafiar as Sete Irmãs, visto que estas excluíram a AGIP do cartel que mantinham na 

Indústria do Petróleo. Dessa forma, duas NOCs – a NIOC e a AGIP – instituíram o 

sistema de associação entre IOCs e HCs, também chamado de contrato de participação. 

O contrato celebrado entre a NIOC e a AGIP introduziu pela primeira vez uma divisão 

dos lucros de 75% para o HC e 25% para a IOC, estruturada da seguinte forma: em um 

primeiro momento, as participações no empreendimento seriam divididas em 50/50 a 

partir da declaração de descoberta comercial; e, em um segundo momento, haveria a 

imposição do princípio de partilha de lucro 50/50 sobre o lucro líquido. Este modelo de 

contrato foi replicado pela NIOC, em 1958, com as empresas Pan Americana e 

Sapphire. A AGIP também celebrou contratos com participações estatais similares na 

Tunísia, em 1960, e no Egito, em 1961 (ENI, 2011). 

 

A década de 1950 na América Latina foi marcada pela criação de NOCs e 

instituição de monopólios para as atividades petrolíferas de E&P. O Brasil criou a 

Petrobras em 1953 e a Argentina criou a Yacimientos Petrolíferos Fiscales15 (YPF) em 

1958. Neste novo contexto, os contratos de concessão se tornaram inaceitáveis. Para 

resolver tal questão, foram introduzidos, pela América Latina, os contratos de serviço de 

risco16, nos quais a IOC figura-se como contratada do HC, não mais concessionária, e 

deve realizar, por sua conta e risco, as atividades de exploração e, no evento de uma 

descoberta comercial, as atividades de desenvolvimento e produção de óleo e gás 

(ARAGÃO, 2005). 

 

Na década de 1960, as Nações Unidas publicaram uma série de resoluções 

sobre a propriedade dos recursos naturais, que reforçaram as novas disposições 

                                                 
15 Reservas Petrolíferas Fiscais, em tradução livre 
16 Esse tema será aprofundado no Capítulo 4 
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estabelecidas por parte dos HCs em desenvolvimento, onde grande parte das reservas 

petrolíferas se encontrava. Tais resoluções incitaram os HCs a exigir novas alterações 

nos IPAs, tais como: i) maiores parcelas na divisão dos lucros; ii) áreas geográficas 

menores; iii) programas exploratórios mais céleres; iv) devolução periódica de áreas; v) 

compromisso para capacitação dos empregados nas áreas relacionadas a petróleo e 

tecnologia; vi) melhor controle e monitoramente das operações petrolíferas. Estas 

exigências contribuíram para aumentar a participação dos HCs no âmbito dos IPAs 

(DUVAL et al, 2009). 

 

No Oriente Médio, a maioria dos países realizou um processo de 

renegociação com as IOCs, visando alterar as concessões originais, o que resultou em 

dispositivos completamente novos e diferentes dos anteriormente acordados. Os 

contratos de risco passaram a ser utilizados. No Irã, foi assinado um contrato de serviço 

com risco em 1966 entre a NIOC e a NOC francesa ERAP-Elf (hoje Total). Esta mesma 

empresa assinou outro contrato de serviço com risco com a NOC iraquiana (Iraq’s 

National Oil Company17 - INOC) em 1968 (TOTAL, 2011). 

 

A criação da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) em 

1960, e sua crescente importância, contribuíram, significativamente, para a expansão 

desse processo de renegociação. A OPEP foi criada na Conferência de Bagdá, realizada 

entre 11 e 14 de setembro de 1960, pelos seguintes países: Irã, Iraque, Kuwait, Arábia 

Saudita e Venezuela, os quais eram responsáveis por mais de 80% das exportações 

mundiais de petróleo bruto. Aos cinco membros fundadores, uniram-se, mais tarde, 

outros nove membros: Catar (1961); Indonésia (1962) - que se retirou em janeiro de 

2009; Líbia (1962); Emirados Árabes (1967), Argélia (1969); Nigéria (1971), Equador 

(1973) - que suspendeu a sua filiação de dezembro de 1992 a outubro de 2007; Angola 

(2007) e Gabão (1975-1994). Em um contexto de oferta excessiva e de fortalecimento 

da concorrência do petróleo russo, a OPEP tinha objetivo original de impedir a queda 

contínua dos preços do óleo cru, resultado de grandes descobertas feita por novos 

entrantes que ainda não possuíam mercados, além de representar seus países membros 

no enfrentamento às IOCs em questões como a propriedade dos direitos, o preço do 

                                                 
17 Empresa Nacional Iraquiana de Petróleo. 
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óleo; os níveis de produção e os tipos de contratos. (OPEP, 2011; DUVAL et al, 2009; 

SMITH, 1992; YERGIN, 1992). 

 

A década de 1960 também foi marcada pela popularização do Contrato de 

Partilha de Produção (Production Sharing Agreement – PSA). Este tipo de contrato se 

caracteriza por manter com o HC a propriedade e o controle dos recursos naturais, 

assumindo as IOCs o status de contratada, devendo realizar as atividades petrolíferas 

por sua conta e risco, sendo reembolsada em seus custos caso tenha sucesso, além de 

receber uma parcela dos lucros como remuneração de seus esforços. Em 1960, a 

Indonésia publicou a Lei n.° 44, que levou à introdução do PSA em 1966, com posterior 

assinatura de uma série de mais de cem PSAs com empresas americanas independentes 

de Denver (DUVAL et al, 2009). O contrato adotado por este país, inicialmente, 

apresentava a seguinte divisão do excedente em óleo18 (profit-oil), após o desconto do 

custo em óleo19(cost-recovery): 65% para o HC e 35% para a IOC (TAVERNE, 1999).  

 

Esta nova forma de relação entre o HC e as IOCs levou a uma nova 

orientação política e ao amadurecimento dos objetivos nacionais. Do ponto de vista do 

HC, a extração de recursos naturais deixou de ser considerada como um simples 

aumento de renda, para ser uma política de Estado, passando este a atuar mais 

ativamente em todo o processo de sua exploração. Novos objetivos e novos valores 

foram integrados ao HC, tais como: exercício da soberania no controle dos recursos 

naturais nacionais; obtenção de uma parcela da produção e a obtenção dos benefícios a 

partir desses valorizados ativos; aceleração da independência financeira; fornecimento 

de recursos para a melhoria de outros programas nacionais, adquirindo para tanto 

tecnologia e expertise, e elevando os níveis da empregabilidade e da capacitação 

nacionais, tudo de forma a assegurar a riqueza do país no longo prazo (DAVID, 1996). 

                                                 
18 Excedente em óleo: parcela da produção de petróleo, de gás natural e de outros 

hidrocarbonetos fluidos a ser repartida entre a União e o contratado, segundo critérios definidos em 
contrato, resultante da diferença entre o volume total da produção e as parcelas relativas ao custo em óleo, 
aos royalties devidos e, quando exigível, à participação de que trata o art. 43 - definição adotada na Lei 
n.° 12.351/2010 (ANP, 2011). 

19 Custo em óleo: parcela da produção de petróleo, de gás natural e de outros 
hidrocarbonetos fluidos, exigível unicamente em caso de descoberta comercial, correspondente aos custos 
e aos investimentos realizados pelo contratado na execução das atividades de exploração, avaliação, 
desenvolvimento, produção e desativação das instalações, sujeita a limites, prazos e condições 
estabelecidos em contrato - definição adotada na Lei n.° 12.351/2010 (ANP, 2011). 



22 

 

 

Em setembro de 1969, o Golpe de Estado realizado na Líbia pelo Coronel 

Qaddafi trouxe importantes mudanças nos contratos de concessão tradicionais 

remanescentes. Este país solicitou um aumento substancial no preço do petróleo fixado, 

o qual elevaria consideravelmente a participação governamental, ameaçando 

nacionalizar as IOCs que não aceitassem tal alteração. Em fevereiro de 1971, o Irã 

também adotou as condições impostas pela Líbia, seguido pela Arábia Saudita. Esse 

novo contrato aumentava os preços fixados para fins de cálculo tributário e, de forma 

geral, estabeleciam uma taxa de imposto de 55% sobre os lucros, bem como alterava o 

regime de cobrança de royalties20. Dessa forma, o Princípio do 50/50 foi abandonado 

em razão da adoção de uma parcela maior na divisão dos lucros da produção em favor 

do HC (DUVAL et al, 2009).  

 

Esta situação sofreu uma reversão em outubro de 1973, quando todos os 

produtores árabes, à exceção do Iraque, declararam um embargo contra os EUA e 

Holanda, deflagrando o primeiro choque do petróleo21. Esta medida preocupou os 

compradores de petróleo, que resolveram fazer estoques para prevenir uma repentina 

escassez, o que resultou no dramático aumento do preço corrente do óleo22, que saiu de 

menos de US$ 3 por barril em 1973, para US$ 12,80 em 1976 e então para US$ 14,02 

em 1978 (BP, 2011). Esta situação, associada à Revolução Iraniana, somada ao início, 

em 1980, da guerra de oito anos entre Irã e Iraque, aumentou o poder de barganha dos 

outros países exportadores, principalmente os que eram membros da OPEP 

(ADELMAN, 2002). 

 

O segundo choque do petróleo ocorreu no final de dezembro de 1978, 

quando se observou nova elevação do preço do barril, que saiu de US$ 14,02 para US$ 

31,61 em 1979 (BP, 2011), provocando mudanças na indústria petrolífera internacional 

                                                 
20 Para fins de cálculo do imposto de renda, os royalties receberiam o tratamento de custo e 

não de crédito, o que resultava em um aumento de 135 milhões de dólares nas receitas governamentais 
(WRIGHT, 1983) 

21 De acordo com GAMAL e JAFFE (2010), o choque do petróleo de 1973 foi o resultado 
de três fatores, quais sejam: i) o crescimento acelerado da demanda por petróleo fomentado pelo 
crescimento global econômico; ii) a inflação norte americana, provocada por sua situação deficitária, que 
a fez abandonar o Acordo de Bretton Woods , iii) a guerra entre o mundo árabe e Israel de 1973, que 
serviu de catalisador para a OPEP restringir a oferta de petróleo, elevando os preços. 

22 Considerando o preço corrente do Brent (BP, 2011) 
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e, também, pela segunda vez, na economia e na política mundiais. De acordo com 

YERGIN (1992), a queda na produção levou a um aumento de preços desproporcional, 

provocado por um pânico explicado por cinco fatores: i) crescimento do consumo; ii) 

rompimento de acertos contratuais dentro da indústria petrolífera, resultantes da 

revolução do Irã; iii) estratégias contraditórias e conflitantes dos governos 

consumidores; iv) aumento constante do preço pelos países exportadores, manipulando 

estoques para agitar o mercado e gerar receitas extras e v) acumulação de estoques de 

óleo bruto pelos países compradores. 

 

Como reflexo, os países produtores de petróleo passaram a exigir novas 

condições para o PSAs, para os Contratos de Serviço com Risco e para o Contrato de 

Concessão, com as chamadas ‘condições da OPEC’. Estes termos consistiam em 

elevados índices de royalties (mais de 20%) e taxas de tributação acima de 85%, 

somados a regimes com maior participação governamental. Em alguns casos, as novas 

exigências levaram à realização de nacionalizações pelos HCs (DUVAL et al, 2009). 

 

Assim, a década de 1970 foi marcada por um movimento dos HCs em 

direção ao aumento da participação governamental, que resultou, segundo ARAGÃO 

(2005), em um novo ciclo de nacionalizações, tal como se verificou em países como a 

Venezuela (a partir de 1976, com a criação da PDVSA, estabelecendo 100% de 

participação do HC na Indústria de Petróleo); Kuwait (a partir de 1975, estabelecendo 

100% de participação por meio de sua NOC, KOC); Catar (a partir de 1975, 

estabelecendo 100% de participação por meio da QGPC, hoje QP); Emirados Árabes (a 

partir de 1974, estabelecendo 60% de participação em várias joint ventures); Arábia 

Saudita (a partir de 1980, estabelecendo 100% de participação por meio da Saudi 

Aramco) e Oman (a partir de 1980, estabelecendo 60% por meio de sua NOC, PDO). 

Ao nacionalizar sua indústria, os HC adotaram os Contratos de Serviços Técnicos23, 

celebrados com os antigos concessionários para que estes fornecessem sua expertise ou 

prestassem consultoria, sem, no entanto, ter acesso direto à produção (SMITH el al, 

2010). Os países que não haviam nacionalizado totalmente sua Indústria, tal como os 

Emirados Árabes e o Oman mantiveram os contratos de concessão, no entanto fizeram 

alterações em suas condições, a fim de aumentar a participação governamental e a 
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tributação. Esta tendência foi seguida pela maioria dos países produtores de petróleo, 

incluindo os países desenvolvidos, como a Noruega. 

 

Em resumo, a partir de 1981 o mercado do petróleo sofreu grandes 

transformações. A produção no Oriente Médio e na Venezuela foi nacionalizada quase 

que inteiramente. Os HCs deixaram de ser apenas cobradores de impostos. Eles não 

podiam aumentar o valor dos impostos e deixar que as empresas integradas 

aumentassem os preços do óleo cru e dos derivados de petróleo em resposta 

(ADELMAN, 2002). 

 

Em meados da década de 1980 ocorreu o contrachoque do petróleo, quando 

o preço do barril de óleo cru caiu de US$31,75 em novembro de 1985 para US$ 11,50 

em abril de 1986 (MATHIAS, 2010). Nesta nova conjuntura, alguns HCs iniciaram um 

processo de privatização de suas NOCs, liderados pelos países pertencentes à OCDE24. 

O primeiro país a privatizar sua Indústria foi o Reino Unido25, seguido da França 

(privatizou Elf e Total); da Itália (Eni); Espanha (Repsol/Hispanoil) e Canadá (Petro-

Canadá). Na América Latina, a Argentina privatizou a YPF em 1993 (GUIMARÃES, 

1997) e o Brasil abriu seu mercado para que outras empresas competissem com a 

Petrobras em todos os ramos da atividade petrolífera, flexibilizando o monopólio sobre 

as atividades de E&P, que por 45 anos havia sido exercido unicamente pela Petrobras 

(MALAFAIA, 2006 e RIBEIRO, 2003). 

 

Faz-se importante ainda ressaltar o processo de abertura de mercado às 

IOCs, por meio da oferta de blocos para realização de atividades de E&P e celebração 

de acordos entre o HC e as IOCs, tal como fizeram: China, Rússia, Azerbaijão, 

Cazaquistão, Turcomenistão, Romênia, Ucrânia, Hungria e Polônia. A mesma tendência 

foi observada em larga escala na América Latina, em que países como Argentina, 

Bolívia, Brasil, Colômbia e Equador realizaram rodadas de licitações abertas ao 

investimento estrangeiro. A Venezuela também realizou rodadas de licitações na década 

de 1990, quando celebrou 32 contratos de serviço com risco (contratos operativos ou 

                                                                                                                                               
23 Technical Services Agreements - TSAs 
24 Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico 
25 Privatizou a BP (British Petroleum), a BG (British Gas) e a BNOC (British National Oil 

Company) 
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operations contracts) com IOCs. O Irã também abriu seu mercado e desde 1995 já 

celebrou com as IOCs mais de 20 contratos de serviço com risco. Argélia, Angola e 

Nigéria também aumentaram de forma significativa as outorgas de blocos às IOCs 

(DUVAL et al, 2009). 

 

No entanto, até o início do século XXI, quatro países, dotados de grandes 

reservas, permaneceram fechados ao investimento estrangeiro direto, quais sejam: 

México (exceto por operações sobre os contratos de multi-serviços (multiple-service 

contracts – MSC); Kuwait; Arábia Saudita (exceto para o desenvolvimento de gás 

natural) e Iraque (com exceção de poucos PSAs e contratos de serviço) (DUVAL et al, 

2009). 

 

O preço baixo do petróleo observado nas décadas de 1980 e 1990 levou os 

HCs a adotarem condições mais favoráveis às IOCs, para promover os investimentos 

em E&P em seus territórios, principalmente para as atividades de elevado custo, tais 

como as que envolviam águas profundas, reservatórios profundos, óleo pesado ou gás 

natural. Países importadores de petróleo também seguiram esta tendência, 

implementando políticas que reduziam a taxa de royalties, diminuíam a participação 

governamental e reduziam a taxa do imposto sobre a renda. Os IPAs celebrados antes de 

1986 foram alterados, de comum acordo entre HCs e IOCs (MALAGUETA, 2009). 

 

Ademais, a partir da década de 1980, tanto os HCs, quanto às IOCs 

passaram a prestar mais atenção às questões sociais e ambientais relacionadas às 

atividades de exploração e produção de petróleo. Este movimento se iniciou com os 

países ocidentais pertencentes à OCDE, os quais promulgaram uma legislação extensiva 

sobre controle da poluição do ar e da água; resíduos tóxicos e uso do solo, 

especialmente para as áreas costeiras ambientalmente sensíveis e para o Ártico do 

Alasca26 e o Mar do Norte (MALAGUETA, 2009). 

 

Outro movimento se observou durante a década de 1990: a 

internacionalização das NOCs, que passaram a operar em outros países, aproveitando a 

                                                 
26 Para mais informações sobre a exploração no Ártico do Alasca, vide: KOTCHEN e 

BURGER (2007) e CONRAD e KOTANI (2005) 
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abertura de mercado para investimentos de E&P em escala global. Fizeram parte deste 

movimento a Statoil, da Noruega; a Petronas, da Malásia; a Petrobras; a Kufpec, do 

Kuwait; a CNPC e a Sinopec, da China; a ONGC, da Índia; a PetroVietnam, do Vietnã; 

a Sonatrach, da Argélia; as empresas russas recém constituídas (como Lukoil, Gazprom, 

Rosnef) e a empresa iraniana, Petropars. A internacionalização das NOCs apresentava 

como objetivo o reconhecimento destas como empresas globais de óleo e gás, que 

poderiam operar de acordo com as melhores práticas da Indústria do Petróleo, tornar-se 

mais eficientes em suas operações domésticas e aumentar seus lucros usando critérios 

de investimento similares aos adotados pelas IOCs ocidentais. No entanto, países como 

China e Índia aceitavam condições menos lucrativas e maiores níveis de risco, a fim de 

ter acesso ao petróleo e poder atender à demanda crescente de energia de seus países 

(DUVAL et al, 2009). 

 

Importante mencionar o surgimento de um novo tipo de contrato em meados 

da década de 1990 pelo Irã: o contrato de serviço de buyback
27. Durante os primeiros 

anos após a guerra Irã-Iraque (final dos anos 1980), as autoridades iranianas buscavam 

melhorar a produção de petróleo bruto. Devido à escassez de recursos financeiros e à 

falta de conhecimento técnico moderno, as autoridades iranianas passaram a contar com 

os recursos estrangeiros na indústria de petróleo, ainda que qualquer tipo de 

investimento internacional em reservas de petróleo e gás contrariasse a lei tal como 

estabelecido após a revolução. Neste período, os contratos de concessão e de partilha 

foram proibidos por lei e os contratos de serviços restavam como única possibilidade de 

vincular a indústria local e a indústria internacional. No entanto, ainda havia problemas 

em relação ao pagamento dos serviços contratados e ao gerenciamento dos projetos. 

Para encontrar uma solução, foi realizada uma combinação dos contratos de serviço 

com o sistema de pagamento buyback, e antes de 2002, essa nova modelagem já havia 

atraído cerca de US$ 13 bilhões em investimentos estrangeiros (AZADI e 

YARMOHAMMAD, 2011). 

                                                 
27 A tradução literal seria contrato de serviço de recompra. De acordo com Roberts e 

Jackson (2001), o contrato de recompra é efetivamente uma forma de contrato de serviço com risco, em 
que o contratado arca com todos os custos de desenvolvimento do campo e os recupera, junto a uma 
quantia fixa de remuneração, no caso de realizar uma "descoberta comercialmente viável", a partir da 
produção. A remuneração é baseada em uma taxa de retorno pré acordada, que no Irã é cerca de 15% a 
17%, o que deve ser analisado considerando o prazo dos contratos de recompra iranianos, que é de 5 a7 
anos, período durante o qual o contratante deve garantir o seu retorno.  
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Já no século XXI, verifica-se o aumento do preço do petróleo e, 

conseqüentemente, o aumento dos lucros, somados à pequena capacidade excedente de 

produção disponível no mundo. Os países da OPEC impediram o acesso a suas áreas 

mais promissoras, tanto na fase de exploração como na fase de produção. No entanto, 

como as IOCs apresentavam um excedente de recursos, em um contexto de relativa 

escassez de novas oportunidades atraentes, elas foram obrigadas a oferecer melhores 

condições nas rodadas de licitações realizadas nos países abertos ao investimento 

estrangeiro, tal como Líbia e Angola. Alguns países, incluindo os pertencentes à OCDE, 

ainda introduziram novos tributos sobre sua produção doméstica. Outros importantes 

países exportadores, tal como Venezuela, Bolívia e Equador, radicalmente alteraram as 

condições sobre os quais os investidores estrangeiros operavam (MATHIAS, 2010). 

 

No Brasil, a descoberta das reservas localizadas no pré-sal das Bacias de 

Santos, Campos e Espírito Santo levaram à alteração do seu marco regulatório para 

petróleo e a instituição de uma nova estatal – Pré-Sal Petróleo Brasileiro – PPSA, e a 

criação de um novo modelo contratual, a cessão onerosa. Estas alterações serão 

abordadas com maiores detalhes no próximo Capítulo. 

 

 



28 

 

 

III. A EVOLUÇÃO DA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO NO 

BRASIL 

 

3.1 SISTEMA REGALISTA 

 

Durante o período colonial, não havia no Brasil uma política específica para 

o petróleo em relação aos outros minerais. A Coroa Portuguesa adotava o sistema 

regalista ou feudal em relação à exploração dos minérios. Por meio deste sistema, a 

extração podia ser realizada diretamente pela metrópole, a qual detinha a propriedade do 

solo, ou por terceiros, proprietários ou não do subsolo, mediante o recebimento de uma 

quantia fixa ou variável, geralmente estipulada em contratos de concessão. Neste último 

caso, o explorador do subsolo firmava um contrato com a Coroa portuguesa, garantindo 

àquele, além do direito exploratório, a propriedade de tudo o que encontrasse, sem 

qualquer concepção acerca do interesse coletivo ou do patrimônio público. (STF, 

200528).  

 

Sobre o surgimento do sistema regalista, Paulo Valois Pires (2000) esclarece 

que: 

O sistema regalista tem raízes no Direito Romano, 

sobretudo após o Consulado de Júlio César, para quem os recursos 

minerais existentes nos territórios conquistados eram de propriedade 

do Império Romano, que podia autorizar a sua exploração a 

terceiros. Somente durante o feudalismo, o sistema regalista teve 

repercussão entre as monarquias européias. A regalia tratava-se de 

um direito de propriedade do subsolo, cujo exercício era atribuído ao 

monarca, em virtude do seu poder soberano. 

 

O sistema regalista teve início no Brasil com as Ordenações Manuelinas, 

positivada no Título 25, § 15, Livro 2, a qual dispunha que, dentre os direitos da Coroa 

Portuguesa, estavam incluídos os veeiros de ouro ou prata, ou qualquer outro metal, 

sendo este compreendido como todos os minerais existentes na colônia. As Ordenações 
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Filipinas mantiveram os mesmos princípios no ordenamento jurídico colonial, 

constantes do Título 26, § 16, Livro 2, com a peculiaridade de que a propriedade do solo 

poderia ser transferida aos particulares por doação ou pela descoberta e prioridade do 

registro (PIRES, 2000). 

 

Este regime perdurou até a promulgação da Constituição de 1824, a despeito 

da proclamação da Independência em 1822. Esta Constituição garantia, em seu art. 179, 

inciso XXII, o direito de propriedade sobre o solo aos particulares, contudo sem se 

referir ao subsolo, continuando a vigorar os princípios gerais do sistema regalista (STF, 

2005 e PIRES, 2000). 

 

Durante a vigência do Império, ocorreu a primeira menção à exploração de 

petróleo no Brasil, quando em 30 de junho de 1864 foi publicado o Decreto n.°3.352-A, 

que concedeu a Thomas Denny Sargent a permissão para extrair turfa, petróleo e outros 

minerais, por si mesmo ou por meio de uma companhia, nas comarcas de Camamu e 

Ilhéus, província da Bahia, pelo prazo de 90 anos (DIAS, 1994). 

 

Os primeiros conflitos envolvendo os proprietários das terras onde estavam 

localizadas as jazidas e os detentores das concessões para explorar os recursos minerais 

surgiram em meados do século XIX. O conflito mais importante, segundo PIRES 

(2000): 

 

[...] deu-se entre Eduardo Pellew Wilson, que detinha a 

concessão para explorar carvão, turfa e outros minerais às margens 

do rio Maraú, Província da Bahia – e o tenente-coronel Antônio 

Martins da Silva e outros proprietários locais, cujas terras haviam 

sido incluídas no decreto que formalizou a concessão dos direitos de 

exploração a Wilson. Os proprietários da superfície arrogavam-se o 

direito de prosseguir com a exploração dos recursos minerais 

encontrados no subsolo, em detrimento da concessão de Wilson.  

 

                                                                                                                                               
28 Voto do Ministro do STF Marco Aurélio Mendes de Farias Mello  
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O Aviso n.° 53 do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas foi 

proferido para solucionar o caso, estabelecendo que a descoberta das minas não 

concedia aos proprietários das terras quaisquer direitos à exploração dos recursos 

minerais nela encontrados. Dessa forma, as discussões acerca da propriedade do 

subsolo, ao tempo da Constituição de 1824, estavam esvaziadas (PIRES, 2000). 

 

3.2 SISTEMA DE ACESSÃO OU FUNDIÁRIO 

 

Por influência dos EUA, o Brasil consagrou na Constituição de 1891 o 

sistema de acessão, por meio do qual o proprietário da superfície passava também a ser 

o proprietário do subsolo (STF, 2005).  

 

De acordo com o Min. Marco Aurélio (STF, 2005), “é bem verdade que tal 

sistema, no Brasil, foi mitigado. A Carta da República de 1891 previu, no § 17 do artigo 

72, que “as minas pertencem ao proprietário do solo, salvo as limitações que forem 

estabelecidas em lei a bem da exploração deste ramo da indústria”. 

 

A implantação do sistema fundiário resultou na transferência, para os 

proprietários de terra, de um imenso patrimônio e, para os Estados, da responsabilidade 

pela política governamental de estímulo à mineração. Os Estados Federados passaram a 

controlar, em larga medida, as concessões para a exploração mineral (PIRES, 2000). 

 

O sistema fundiário repartia o domínio mineral entre particulares, União 

Federal, Estados e Municípios, dependendo da propriedade do terreno em que a minas 

estivesse situada. Estas seriam dos particulares, quando estivessem localizadas no 

respectivo terreno; dos Estados, quando situadas em terrenos devolutos; dos 

Municípios, quando estes fossem titulares da superfície; da União Federal; quando 

inseridas no “Planalto Central da República, nos territórios e ilhas federais e nos 

terrenos da Marinha (PIRES, 2000). 

 

Durante esse período, vale destacar a iniciativa pioneira de Eugênio Ferreira 

de Camargo, que adquiriu, em 1892, terrenos incluídos em uma antiga concessão para 

exploração de carvão em Bofete, São Paulo, e continuou com o trabalho de sondagem 
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iniciado pelo proprietário anterior. Camargo contratou, então, um cientista belga, 

Auguste Collon, para lhe apresentar um relatório sobre as possibilidades petrolíferas. 

Orientado por perspectivas favoráveis, expostas em tal relatório, Camargo adquiriu uma 

sonda e perfurou um poço até a profundidade de 488 metros, do qual foram retirados 

dois barris de petróleo (ONIP/GEO, 2003; DIAS, 1994).   

 

Nas palavras de Luciano de Mattos Dias:  

 

Apesar do insucesso, a iniciativa pioneira de Camargo 

destaca-se, sobretudo por seu caráter inteiramente privado. 

Conduzida segundo os princípios da legislação liberal, o explorador 

assumiu todos os custos técnicos e logísticos do empreendimento e 

patrocinou a investigação geológica que fundamentava o trabalho de 

perfuração. Seu brilho solitário, no entanto, exibe os limites impostos 

desde então à ação privada: a geologia difícil e os altos custos da 

exploração. 

 

Em 1907, foi instituído o Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil - 

SGMB, ao qual competiam as atividades relacionadas à exploração de petróleo 

(ONIP/GEO, 2003). O SMGB perfurou mais de 60 poços em vários Estados, no entanto 

na maior parte destes não houve êxito. Dentre estes, merece destaque a perfuração de 

um poço de 84 metros de profundidade em Mallet, Paraná, em 1919, primeira sondagem 

realizada por um órgão público, entretanto, sem sucesso (CARDOSO, 2008; DIAS e 

QUAGLINO, 1994). 

 

O Código Civil Brasileiro foi promulgado em 1916, o qual atribuiu grande 

importância ao sistema de acessão, como se pode observar a partir da leitura do art. 526:  

 

Art. 526.  A propriedade do solo abrange a do que lhe 

está superior e inferior em toda a altura e em toda a profundidade, 

úteis ao seu exercício, não podendo, todavia, o proprietário opor-se a 

trabalhos que sejam empreendidos a uma altura ou profundidade tais, 

que não tenha ele interesse algum em impedi-los. 
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De acordo com PIRES (2000), “o Código Civil filiou-se à corrente 

germânica que restringe a projeção vertical do solo ao interesse efetivo do proprietário 

ou à utilidade do seu aproveitamento”. Dessa forma, o proprietário tinha direito sobre o 

espaço aéreo e sobre o subsolo, não podendo, entretanto, opor-se a trabalhos realizados 

dentro desses espaços, caso não tenha interesse de impedi-los. 

 

Em 15 de janeiro de 1921, foi promulgada a Lei n.°4.265, também chamada 

‘Lei Simões Lopes’, considerada o primeiro ‘Código de Minas da República’. Esta lei 

facultou a pesquisa mineral a qualquer individuo residente no país ou à empresa nele 

organizada. O procedimento de exploração era iniciado após a revelação de inequívocos 

sinais de existência da mina ou jazida. O art. 21 da Lei Simões Lopes determinava que, 

através do procedimento do ‘manifesto do descoberto’, o descobridor poderia solicitar a 

separação da propriedade de minas da propriedade do solo, independente de qualquer 

ato por parte do proprietário da superfície. No entanto, caso este houvesse concorrido à 

inscrição do manifesto dentro do prazo de sessenta dias do recebimento da 

comunicação, ser-lhe-ia garantida a preferência (PIRES, 2000). 

 

3.3 SISTEMA DOMINIAL 

 

O fim do sistema de acessão ou fundiário foi estabelecido pela Constituição 

promulgada em 1934, a qual sofria influência da nova conjuntura internacional do 

petróleo, caracterizada pela valorização desta commodity após a Primeira Guerra 

Mundial, pelas reorganizações societárias das IOCs e pelas descobertas de enormes 

campos no Oriente Médio (PIRES, 2000). 

 

O novo sistema estabelecido pela Constituição de 1934 – sistema dominial, 

novamente separava a propriedade da superfície do subsolo, conservando, porém, o 

direito do proprietário sobre a superfície. O aproveitamento das minas e das jazidas 

minerais estaria sujeito à autorização ou concessão federal, restritas a brasileiros ou 

empresas organizadas no Brasil. Esta competência poderia ser atribuída aos estados, 

caso estes atendessem as exigências legais (PIRES, 2000). 
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Nesta década, entre as empresas privadas brasileiras destinadas à exploração 

de petróleo, deve-se destacar a Companhia de Petróleo Nacional S.A., fundada em 1931 

pelo alagoano Edson de Carvalho e pelo paulista J.B. Monteiro Lobato. A atuação desta 

Companhia pode ser caracterizada por uma mistura de comportamento empresarial, 

captador de recursos por meio do lançamento de ações, e formador de opinião pública, 

através de inflamados discursos de mobilização nacional (ONIP/GEO, 2003). No 

entanto, apesar de terem-se verificado atividades petrolíferas realizadas por esta 

Companhia, as modificações introduzidas pela Constituição de 1934 não atingiram os 

resultados esperados no fomento da exploração do petróleo no Brasil (PIRES, 2000). 

 

Em 1934, por meio do Decreto n. 23.979, foi instituído o Departamento 

Nacional da Produção Mineral - DNPM, com a finalidade de fomentar a produção 

mineral no país, sendo competente para executar trabalhos de pesquisa necessários à 

lavra das jazidas de pesquisas minerais, realizar estudos sobre minérios, minerais, 

rochas, combustíveis e outras substâncias, emitir pareceres sobre os pedidos de 

autorização para pesquisa e concessão de lavras, fiscalizar a pesquisa e a lavra das 

jazidas minerais, além de outras competências. PIRES (2000) considera a criação do 

DNPM como uma das primeiras iniciativas brasileiras orientadas para uma política 

específica para o desenvolvimento das atividades minerais no país. 

 

Em 1939, orientado por registros de indícios de petróleo nas proximidades 

de Salvador que datavam desde 1859 e, ainda, pela conclusão do geólogo Othon 

Leonardos de que Lobato poderia se situar dentro da Bacia Sedimentar do Recôncavo 

Baiano, o DNPM perfurou o poço n.° 163, com sonda rotativa, em Lobato, na Bahia, 

onde foi descoberto petróleo, apesar de não ser economicamente viável (CARDOSO, 

2008; ONIP/GEO, 2003). 

 

Sobre esta descoberta, relatam Dias e Quagliano (1994) que: 

 

“A primeira grande responsabilidade assumida pelo 

CNP no campo da exploração de petróleo foi a de concretizar as 

esperanças descobertas com o petróleo de Lobato. O poço 

responsável pela descoberta de 1939 rapidamente perdeu vazão, mas 
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abandonar a área era impossível por motivos políticos – sendo 

necessário evitar novas especulações na imprensa – e técnicos – o 

furo pioneiro fora realizado sem que sequer se completasse o plano 

de pesquisa sugerido por Fróes de Abreu, Glycon e Irnack.” 

 

3.4 CRIAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DO PETRÓLEO 

 

Durante a década de 1930 dois grandes eventos marcaram o contexto 

internacional geopolítico e influenciaram decisivamente as diretrizes da política 

brasileira referente ao petróleo: i) a consolidação da importância estratégica do petróleo 

no cenário mundial ; ii) o ressurgimento do nacionalismo na América Latina, 

influenciando o regime de exploração petrolífera, o que se fez notar no México, 

Venezuela e Brasil (PIRES, 2000). 

 

A Constituição de 1937 manteve o sistema dominial, separando a 

propriedade do solo, da propriedade das minas e demais riquezas do subsolo, para fins 

de exploração ou aproveitamento industrial. Conservou, ainda, a necessidade de 

autorização federal, embora não tratasse expressamente da concessão federal (PIRES, 

2000).  

 

Quanto à limitação a estrangeiros, esta Carta foi ainda mais restritiva, 

exigindo que até mesmo os acionistas das empresas fossem brasileiros e estabelecendo 

no seu art. 144 a possibilidade de nacionalização progressiva das minas, tal como se 

observar a partir da transcrição do dispositivo: “Art 144 - A lei regulará a 

nacionalização progressiva das minas, jazidas minerais e quedas d'água ou outras fontes 

de energia assim como das indústrias consideradas básicas ou essenciais à defesa 

econômica ou militar da Nação” (PIRES, 2000). 

 

O Conselho Nacional do Petróleo – CNP – foi criado em 1938 com a 

competência de avaliar os pedidos de pesquisa e lavra de jazidas de petróleo. A 

descoberta em Lobato (1939) incentivou o CNP a continuar os trabalhos exploratórios 

na Bacia do Recôncavo, onde foram realizadas outras descobertas em Candeias – 
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primeiro poço comercial perfurado em 1941, Dom João e Água Grande (CARDOSO, 

2008; ONIP/GEO, 2003). 

 

No entendimento de Pires (2000), a criação do CNP representou o ápice da 

política de Vargas no setor petrolífero, assumindo um papel de grande relevância no 

final da década de 30, como órgão regulador das atividades relativas ao abastecimento 

nacional do petróleo. 

 

O Governo Vargas lançou, em 7 de maio de 1941, o Código do Petróleo, por 

meio do Decreto-lei n.° 3.236, para disciplinar o regime legal das jazidas brasileiras de 

petróleo e de gás natural, prevendo ainda a possibilidade de a União reservar zonas 

presumidamente petrolíferas, dentro das quais não se outorgaria autorizações de 

pesquisa e lavra. Este Código contribuiu para o fortalecimento do CNP, como órgão 

fiscalizador, visto que as atividades de pesquisa e lavra de petróleo e de gás natural 

passaram a depender da autorização prévia desse órgão (PIRES, 2000).  

 

Em 1946 foi promulgada nova Constituição, a qual conservou o sistema 

dominial de propriedade, ao estabelecer a necessidade de autorização ou concessão 

federal para que ocorresse o aproveitamento dos recursos minerais e de energia 

hidráulica. A nova Carta Magna consolidou o princípio adotado nas Constituições de 

1934 e 1937, distinguindo a propriedade do solo, da do subsolo para o efeito de 

exploração ou aproveitamento industrial. Entretanto eliminou a exigência do controle 

brasileiro nas sociedades requerentes de autorização ou concessão para exploração dos 

recursos minerais e energia hidráulica e retornou com o instituto da concessão (PIRES, 

2000). 

 

3.5 INSTITUIÇÃO DO MONOPÓLIO ESTATAL DO PETRÓLEO E CRIAÇÃO DA 

PETROBRÁS 

 

Após as descobertas na Bahia, as perfurações prosseguiam em pequena 



36 

 

escala, apesar do aumento crescente da demanda por petróleo e derivados no país29. 

Iniciou-se, então, o debate em torno da melhor política a ser adotada para regular a 

exploração do petróleo – liberdade da iniciativa privada ou regime de monopólio estatal. 

Este conflito foi resolvido em 3 de outubro de 1953, quando, depois de uma intensa 

campanha popular, o presidente Getúlio Vargas assinou a Lei n.° 2.004, que instituiu o 

monopólio estatal da pesquisa e lavra, refino e transporte do petróleo e seus derivados e 

criou a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras - para exercê-lo (CARVALHO, 2008). 

 

Além de instituir a Petrobras e definir novas atribuições ao CNP, a Lei n.° 

2.004/53 também disciplinou o monopólio da União sobre a pesquisa, lavra, refino, 

transporte marítimo de petróleo, seus derivados e gases raros, dentre outras atividades 

vinculadas à Indústria do Petróleo, excluindo, expressamente, a distribuição de 

derivados de petróleo. O monopólio estatal seria exercido pela Petrobrás e pelo CNP, 

cabendo a este Conselho orientar e fiscalizar as atividades decorrentes do monopólio, e 

à empresa e suas subsidiárias, executar o monopólio (PIRES, 2000). 

 

Assim, a Petrobras avançou na descoberta de novas reservas, formando e 

capacitando seu corpo técnico, e investiu na ampliação do parque de refino, com o 

objetivo de reduzir os custos com importação de derivados. É importante ressaltar, a 

contratação, pelo próprio Getúlio Vargas, do geólogo americano Walter Link para 

chefiar a área de exploração da Petrobras. Link era ex-gerente de exploração da 

Standard Oil (hoje Exxon) e por isso apresentava ideias precursoras para a Indústria 

Petrolífera Brasileira, além de inserir na empresa a preocupação de investir no seu 

quadro técnico, preocupação inexistente à época (CARDOSO, 2008). 

 

A primeira descoberta da Petrobras no mar (offshore) ocorreu em 1968, o 

campo de Guaricema, no litoral do Sergipe. Em 1974, a Petrobras descobriu o campo de 

Garoupa, na Bacia de Campos e, em 1984 e em 1985 descobriu os campos gigantes de 

Albacora e o de Marlim (este o maior do país), ambos em águas profundas. A partir de 

1986, esta estatal criou o Programa de Inovação Tecnológica e Desenvolvimento 

                                                 
29 De acordo com CARDOSO (2008), a produção nacional nesta época era de apenas 2.700 

barris/dia, enquanto o consumo era de, aproximadamente, 170.000 barris diários, a maior parte importada 
na forma de derivados. 
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Avançado em Águas Profundas, se capacitando a operar em águas profundas, de 2 mil a 

3 mil metros. (LIMA, 2008) 

 

3.6 A CONSTITUIÇÃO DE 1967 E OS CONTRATOS DE RISCO 

 

A Constituição de 1967 manteve o sistema dominial em relação às jazidas, 

minas e demais recursos minerais, seguindo a tradição de somente outorgar a 

exploração das minas e jazidas a brasileiros ou sociedades constituídas no país, o que 

foi ratificado, posteriormente, pela Emenda Constitucional n.° 1 de 1969 (PIRES, 

2000). A nova Carta também estabeleceu o monopólio das atividades de exploração e 

produção de petróleo em nível constitucional. 

 

Contudo, em virtude das crises do petróleo, o Governo brasileiro começou a 

estudar alternativas que permitissem a expansão da pesquisa e lavra petrolífera no país. 

Somado a isso, segundo Coelho Neto (1985), ainda havia o rápido aumento das 

importações e a constatação de que o potencial de produção da Petrobras ainda estava 

bem aquém à demanda prevista. A alternativa encontrada foi a dos contratos de serviço 

com risco. Em 1975, a Petrobras foi autorizada a celebrar tais contratos com outras 

empresas petrolíferas. Para o Governo, a Petrobras permanecia com o monopólio do 

petróleo, já que as contratadas seriam meras prestadoras de serviços (PIRES, 2000). 

 

Estes contratos transferiam os riscos da atividade para as empresas 

contratadas, no entanto, caso estas obtivessem sucesso, receberiam o reembolso de suas 

despesas na fase de exploração e de avaliação, sem juros. As despesas com o 

desenvolvimento eram reembolsadas com juros. O reembolso era realizado em dinheiro, 

sendo proibida a entrega de óleo para tal finalidade – e era proporcional à produção 

trimestral dos campos por elas descobertos e desenvolvidos. A propriedade dos campos 

permaneceria com a Petrobras, a qual seria encarregada de supervisionar os serviços e 

exerceria, com exclusividade, todas as etapas da fase de produção. Por outro lado, se 

não obtivessem sucesso, o contrato de risco era encerrado, sem o pagamento de 

qualquer remuneração ou indenização às empresas contratadas (COELHO NETO, 

1985). 
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Ribeiro (2003) define o contrato de serviço com risco adotado no Brasil 

como: “um ‘ajuste’, pelo qual uma empresa internacional de petróleo, ou uma empresa 

privada brasileira, prestava serviços técnicos operacionais e financeiros à Petrobrás, 

sendo remunerada pelos serviços realizados de acordo com condições preestabelecidas.” 

 

Em 1976, a Petrobras celebrou o primeiro contrato de serviço com risco, 

cuja minuta foi elaborada com base em um trabalho comparativo empreendido pela 

estatal brasileira, fruto de sua experiência internacional, adquirida pela atuação da 

Petrobrás Internacional S.A. – Braspetro – durante a década de 70. (RIBEIRO, 2003). 

 

Continuando sob a perspectiva de RIBEIRO (2003), destacam-se as 

seguintes características do contrato de serviço com risco: “preservação da propriedade 

da Petrobrás sobre o Petróleo descoberto, exercício do controle sobre as atividades de 

exploração e desenvolvimento e a execução direta pela Petrobrás da fase de produção”. 

 

Foram assinados 103 contratos de risco, com 32 empresas estrangeiras. As 

áreas contratadas apresentavam maior risco geológico. Segundo LEITE (2007), essas 

áreas, em sua maioria, já haviam sido objeto de prospecção da Petrobras com resultados 

desencorajadores. 

 

A segunda crise do petróleo, já relatada na Seção 2.3, atingiu, tragicamente, 

a economia brasileira, tendo a inflação chegado a 72,2%, associada ao crescimento da 

dívida externa, estimada em US$ 50 bilhões à época. O Governo foi forçado a tomar 

algumas medidas para restringir o consumo interno de derivados de petróleo, como o 

fechamento de postos de abastecimento durante determinados períodos, especialmente, 

domingos (RIBEIRO, 2003). 

 

Em meados da década de 1980, a Petrobras concordou em realizar algumas 

mudanças nos contratos de serviço com risco, mais especificamente em relação à 

necessidade de decisões bilaterais sobre a comercialização dos campos; às descobertas 

de gás natural associado e à possibilidade de que parte dos serviços fosse remunerada 

em espécie, ressalvado o interesse nacional em tempos de crise (PIRES, 2000). 
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Apesar desse esforço, os contratos de risco não tiveram muito êxito no 

Brasil, pois apenas duas empresas obtiveram sucesso, a Pecten, subsidiária da Shell, que 

encontrou gás natural na Bacia de Santos, e a Azevedo Travasso, com a descoberta de 

óleo na parte terrestre desta Bacia (ARAGÃO, 2005).  

 

3.7 A ABERTURA DO MERCADO E A CRIAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DO 

PETRÓLEO 

 

A Constituição de 1988 não alterou a previsão do sistema dominial de 

propriedade. Em seu artigo 176, estabeleceu que as riquezas do subsolo teriam 

propriedade distinta do solo, pertencendo à União a propriedade dos recursos minerais, 

no entanto garantiu aos concessionários a propriedade do produto da lavra. Também 

manteve os princípios adotados pela Constituição de 1967, pois foi garantida ao 

proprietário do solo a participação nos resultados da lavra, cujo valor seria definido na 

forma da lei; estabeleceu que as riquezas minerais em terras indígenas somente 

poderiam ser exploradas com autorização do Congresso Nacional, depois de ouvidas as 

comunidades afetadas e desde que lhes fosse assegurada participação nos resultados da 

lavra, na forma da lei; e, no  parágrafo primeiro do artigo 176, determinava que a 

pesquisa e a lavra de recursos minerais somente poderia ser concedida a brasileiros ou 

empresas brasileiras de capital nacional (BRASIL, 1988). 

 

Para Ribeiro (2003), a Constituição de 1988 alterou o panorama jurídico 

nacional aplicável à Indústria do Petróleo, visto que a celebração dos contratos de risco 

foi proibida, já que o preço do serviço era vinculado ao resultado de suas descobertas, 

ressalvando a manutenção dos contratos em vigor. Esta proibição alcançou todas as 

modalidades de associação, o que incluía as Joint Ventures, ou, nos termos na legislação 

brasileira, consórcio ou sociedade que, pela sua natureza, estabeleciam participação nos 

resultados dos parceiros. Para essa autora, até mesmo algumas modalidades de 

financiamento (project finance) poderiam estar inviabilizadas. 

 

A revisão da Constituição foi realizada em 1995, em um contexto de 

endividamento e desorganização da União Federal, dos Estados e dos municípios, com 

raras exceções. Esta revisão foi parte do processo reformista, iniciado no Governo 
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Collor de Mello e seguido pelo Governo de Fernando Henrique, com foco na redução da 

dimensão do Estado e de sua intervenção na economia. De acordo com Leite (2007), os 

objetivos eram: i) a retirada do Estado de atividades empresariais; ii) a supressão de 

restrições ao capital estrangeiro e iii) o estabelecimento de mercados competitivos em 

áreas antes ocupadas por monopólios, de direito e de fato. 

 

A revisão compreendeu a abertura econômica nas áreas do petróleo e do gás 

natural, implementada por meio da publicação da Emenda Constitucional n.° 9, de 

novembro de 1995, que modificou o art. 177 da Constituição, relativo ao monopólio do 

petróleo (BRASIL, 1995). 

 

A Emenda, apesar de manter integralmente o monopólio da União sobre a 

Indústria do Petróleo, flexibilizou sua execução, permitindo que a União contratasse 

outras empresas, estatais ou privadas, para executar as atividades anteriormente 

monopolizadas, mediante a celebração de contrato. Dessa forma, a Petrobrás foi 

desonerada de prover o abastecimento do mercado interno individualmente, passando a 

concorrer com outras empresas de petróleo, agora autorizadas a atuar no país 

(CARDOSO, 2008). 

 

Comenta Pires (2000) que, à época da edição da Emenda, ficou clara a 

necessidade de se instituir um órgão regulador das atividades petrolíferas, competente 

para gerir as atividades inerentes ao monopólio do petróleo, atuando de forma 

independente, com recursos próprios, seguindo exemplos de outras instituições 

internacionais, como o Department of Energy
30

, da Federal Energy Regulatory 

Commission
31, nos Estados Unidos. 

 

Em 6 de agosto de 1997 foi sancionada pelo Presidente da República, a Lei 

n° 9.478 – Lei do Petróleo, a qual ratificou a propriedade da União sobre os depósitos 

de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos existentes no território 

nacional. Por meio desse diploma legal, foram instituídos a Agência Nacional do 

Petróleo – ANP e o Conselho Nacional de Política Energética - CNPE, órgão de 

                                                 
30 Departamento de Energia, em tradução livre 
31 Comissão Regulatória Federal de Energia, em tradução livre 
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assessoramento da Presidência da República, cuja competência é a de auxiliá-la na 

elaboração das diretrizes da política energética. A União permaneceu com a propriedade 

das riquezas minerais existentes no território brasileiro. À ANP foi conferida a 

atribuição de promover a regulação, contratação e a fiscalização das atividades 

econômicas integrantes da indústria do petróleo . 

 

De acordo com a Lei n° 9.478/97, o petróleo e o gás natural somente 

passariam à propriedade do concessionário quando da sua extração do subsolo, após 

passarem pelo ponto de medição. Assim, as reservas, ainda que dentro da área afeta à 

concessão, constituem propriedade da União, a qual poderá atribuir o seu 

aproveitamento econômico aos concessionários com base no sistema dominial adotado 

pela Carta de 1988 (PIRES, 2000). 

 

Em 6 de agosto de 1998, conforme previsto no artigo 32 e 33 da Lei do 

Petróleo, foram assinados 397 Contratos de Concessão entre a Agência Nacional de 

Petróleo (ANP) e a Petrobras, chamada de Rodada Zero32, 115 para blocos 

exploratórios, 51 para campos em desenvolvimento e  231 para campos em produção. 

Possibilitava-se, assim, à Petrobras a manutenção dos seus direitos sobre os campos que 

se encontravam em produção e sobre os blocos em que tinha realizado descobertas 

comerciais ou promovido investimentos na exploração. (NUNES e CAMPOS, 2010) 

 

De 1999 a 2008 a ANP realizou dez Rodadas de Licitações, que, de acordo 

com Nunes e Campos (2010), podem ser divididas em dois grupos. O primeiro grupo é 

formado pelas quatro rodadas iniciais, caracterizado por a ANP realizar todo o processo 

licitatório, desde a definição dos blocos até a assinatura dos contratos de concessão. Já o 

segundo grupo, formado pelas seis últimas rodadas, se caracteriza por um rito diferente, 

definido com a publicação da Resolução n° 8/2003 do CNPE, que estabeleceu a política 

de produção de petróleo e gás natural e definiu diretrizes para a realização de licitações 

de blocos exploratórios.  

 

                                                 
32 O termo Rodada Zero é empregado pela IPB para se referir à concessão à Petrobras dos 

campos em que esta empresa desenvolvia atividades de produção ou dos blocos em que esta empresa 
havia realizado descobertas comerciais ou investimentos e exploração, na data de início da vigência da 
Lei n.° 9.478/97, tal como determina os artigos 32 e 33 desta Lei. (BRASIL, 1997) 
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A partir da publicação da Resolução N.° 8/2003, a cada Rodada de Licitação 

promovida pela ANP, os estudos de definição dos blocos a serem ofertados na Rodada 

de Licitações precisam ser aprovados pelo CNPE antes de serem inseridos no edital. 

Tais estudos devem obedecer às diretrizes expostas na resolução de autorização. A 

realização da Rodada de Licitações também necessita de aprovação específica do 

CNPE, a ser proferida por meio de resolução. 

 

Mesmo após a aprovação dos estudos para definição dos blocos a serem 

licitados e da realização da Rodada de Licitações, é reservada ao CNPE a faculdade de 

retirar alguns blocos, tal como ocorreu na Nona Rodada, por meio da publicação da 

Resolução CNPE n.° 6/2007. 

 

Após a descoberta do prospecto de Tupi, no Bloco BM-S-11, concedido ao 

consórcio formado pela Petrobrás (65%); BG Group (25%) e Petrogal (10%), a 

Petrobrás encaminhou um ofício à Presidência da República relatando a descoberta de 

um campo petrolífero e de prováveis reservatórios existentes em uma província 

petrolífera (posteriormente nomeada como Pré-Sal, sobre o qual falaremos como maior 

profundidade no Capítulo VI), que sinalizavam quantidades excepcionalmente grandes 

de volume de óleo e gás. Como estavam sendo oferecidos blocos exploratórios na Nona 

Rodada situados no entorno de Tupi e na área do Pré-Sal, o Presidente da República 

convocou uma reunião extraordinária do CNPE para o dia 8 de novembro de 2007. 

Nesta reunião foram estabelecidas diretrizes, expressas na Resolução n.° 6/2007, para 

exclusão da Nona Rodada dos 41 blocos relacionados às possíveis acumulações em 

reservatórios do Pré-Sal e para alteração do marco regulatório, que contemplasse um 

novo paradigma de exploração e produção de petróleo e gás natural para a área do Pré-

Sal, respeitando os contratos em vigor (CNPE, 2007). 

 

Relata Nunes e Campos (2010) que em 17 de julho de 2008, foi constituída 

uma Comissão Interministerial, para estudar e propor alterações à legislação relacionada 

à exploração e produção de petróleo e gás natural no pré-sal, sendo estabelecidas as 

seguintes premissas, segundo estes autores: 

“• Permitir o exercício do monopólio da União de forma 

apropriada, tendo em vista o elevado potencial petrolífero do Pré-Sal; 
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• Introduzir nova concepção de gestão dos recursos 

petrolíferos pelo Estado; 

• Otimizar o ritmo de exploração dos recursos do Pré-

Sal; 

• Aumentar a apropriação da renda petrolífera pela 

sociedade; 

• Manter atrativa a atividade de exploração e produção 

no País; 

• Contribuir para o fortalecimento da posição 

internacional do País; 

• Contribuir para a ampliação da base econômica e 

industrial brasileira; 

• Garantir o fornecimento de petróleo e gás natural no 

País; 

• Evitar distorções macroeconômicas resultantes da 

entrada de elevados volumes de recursos relacionados à exportação 

dos hidrocarbonetos produzidos no Pré-Sal.” 

 

Em 30 de junho de 2010 foi publicada a Lei n.° 12.276, representando a 

primeira alteração no marco regulatório da Indústria do Petróleo brasileira. Esta Lei 

autorizou a União ceder onerosamente à Petrobrás o exercício das atividades de 

pesquisa e lavra de petróleo, até o limite de produção de cinco bilhões de barris 

equivalentes de petróleo. O pagamento foi realizado por meio de títulos da dívida 

pública mobiliária federal, precificados a valor de mercado. O contrato de cessão 

onerosa foi celebrado entre a Petrobras e a União, representada pelo Ministério de 

Minas e Energia e pelo Ministério da Fazenda, em 3 de setembro de 2010, tendo a ANP 

assinado este Contrato na qualidade de reguladora e fiscalizadora33. 

 

Em 2 de agosto de 2010 foi criada a empresa pública denominada Empresa 

Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. – Pré-Sal Petróleo S.A. – 

PPSA, com a finalidade de gerir os contratos de partilha de produção celebrados pelo 

Ministério de Minas e Energia, representado a União nos consórcios formados pela 

                                                 
33 Este parágrafo foi escrito a partir da análise da Lei n.° 12.276, obtida no site do Planalto 

– www.planalto.gov.br – e por meio da análise do Contrato de Cessão Onerosa, disponível na ANP. 
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execução dos contratos de partilha de produção e defendendo seus interesses nos 

comitês operacionais; além de gerir os contratos para a comercialização de petróleo. 

 

A instituição do regime de partilha de produção para a exploração e 

produção de petróleo nas áreas do Pré-Sal e nas áreas estratégias ocorreu em 22 de 

dezembro de 2010, quando foi publicada a Lei n°. 12.351. Esta Lei ainda criou o Fundo 

Social –FS, com a finalidade de constituir fonte de recursos para o desenvolvimento 

social e regional, na forma de programas e projetos nas áreas de combate à pobreza e de 

desenvolvimento da educação, da cultura, do esporte, da saúde pública, da ciência e 

tecnologia, do meio ambiente e da mitigação e adaptação às mudanças climáticas. 

 

Ainda na gestão do Presidente Lula, foi enviado ao Plenário da Câmara dos 

Deputados, por meio da mensagem n.° 708/2010, o Projeto de Lei n.° 8051/2010 que 

dispõe sobre os royalties devidos aos Estados, Distrito Federal e Municípios e órgãos da 

administração direta da União, em função da produção de petróleo sob o regime de 

partilha. Este Projeto foi apensado ao Projeto de Lei n.° 1618/2003, que regulamenta a 

distribuição dos recursos financeiros provenientes da compensação financeira pela 

exploração de petróleo ou gás natural na plataforma continental34. Atualmente, este 

Projeto de Lei encontra-se no Senado, sob o n° 445/2011. 

 

Até o presente momento não há nenhuma definição sobre esta questão. Em 

palestra proferida no Seminário “DIÁLOGOS CAPITAIS - Pré-Sal: Uma transformação 

na Cadeia Produtiva de Petróleo e Gás”, realizado em 8 de agosto de 2011, o 

Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, informou que nos últimos meses os 

Estados brasileiros estão discutindo esta questão e estão perto de alcançar um 

entendimento. No entanto, para isso é necessário que todos cedam um pouco e que o 

Governo Federal coordene esta discussão. 

 

                                                 
34 Informações obtidas por meio do site: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=490372. Acesso em 
26/08/2011 
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Analisada a evolução histórica no âmbito internacional e nacional da 

Indústria do Petróleo, o próximo capítulo desta dissertação irá tratar, com mais detalhes, 

sobre os Contratos de Exploração e Produção adotados atualmente.  
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IV. OS CONTRATOS INTERNACIONAIS DE PETRÓLEO 

 

Antes de se adentrar na discussão sobre os contratos internacionais, faz-se 

necessário informar que este capítulo seguirá a abordagem adotada por Duval et al 

(2009) e Smith et al (2010). No entanto, importante comentar a recente abordagem dos 

IPAs proposta por Tolmasquim e Pinto Júnior (2011), a partir de uma adaptação da 

classificação de regimes de E&P adotada por Johnston (1994). Inicialmente, 

Tolmasquim e Pinto Júnior (2011) separam o monopólio do exercício das atividades de 

E&P em exclusivos ou não. A partir desta classificação, categorizam os regimes 

adotados para E&P em três categorias principais: i) regime de concessão, em que o 

Estado concede o direito da IOC exercer atividades de E&P e se apropriar do produto da 

lavra; ii) regimes contratuais compensatórios e ii) regimes contratuais remuneratórios. 

Nestes dois últimos o direito de exercício de atividades de E&P é estatal. O HC contrata 

a IOC para o exercício de tais atividades, compensando-a, tal como no contrato de 

partilha de produção, ou remunerando-a, tal como nos contratos de serviço, como 

contrapartida.  

 

Até a década de 1950 as relações comerciais e legais entre HCs e IOCs 

foram definidas e reguladas pelos contratos de concessão tradicionais. A partir dessa 

década, tais relações passaram a ser regidas pelos Modernos Contratos de E&P de 

Petróleo (GAO, 1994), ou Contratos Internacionais de Petróleo (IPA), os quais serão 

detalhados neste Capítulo. 

 

Ribeiro (2003) define os IPAs como: 

 

“Instrumentos firmados entre o Estado – ou uma agência 

estatal ou empresa governamental – e uma ou mais empresas de 

petróleo, nacionais ou estrangeiras. Nesses contratos são previstos os 

direitos e as obrigações decorrentes dos direitos conferidos pelo 

Estado em relação à utilização e destinação das reservas 

petrolíferas.” 
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A Indústria Mundial de Petróleo apresenta, atualmente, quatro arranjos 

básicos, por meio dos quais às IOCs podem ter acesso aos recursos petrolíferos dos 

HCs. São eles: i) Concessão; ii) Partilha de Produção; iii) Contrato de Serviço e iv) 

Contrato de Participação.  Apesar de serem utilizados para a mesma finalidade – i.e., a 

definição da repartição da renda petrolífera - estes modelos apresentam conceitos 

diferentes, especialmente no que se refere ao controle das IOCs, às compensações e ao 

nível de envolvimento dos HCs (SMITH et al, 2010). 

 

Para Duval et al (2009), os três primeiros arranjos podem ser considerados 

como formas de Contratos Internacionais de Petróleo (IPA)35, no entanto o contrato de 

participação não pode ser considerado como um IPA, somente um elemento deste. Isto 

ocorre, porque a participação é prevista em um dispositivo do IPA existente, assinado 

com as IOCs, que garante ao HC a opção ou o direito de ter parte nos direitos e 

obrigações deste IPA, dividindo riscos, custos e produção, na proporção de sua 

participação no empreendimento. 

 

É importante ressaltar que não é sempre possível enquadrar precisamente o 

modelo adotado em um país nas categorias expostas acima. Muitos adotam elementos 

de dois ou mais dos modelos básicos e são, por isso, classificados como híbridos. Tais 

contratos consideram os aspectos políticos, financeiros, econômicos e a necessidade de 

recursos exclusivos do país em que são celebrados (SMITH et al, 2010). 

 

Para Ribeiro (2003), citando Z. Gao (1994), não existe uma melhor forma 

de contrato para exploração petrolífera, mas sim algo relativamente melhor. O contrato 

ideal, então, seria o: 

 

“que proporciona uma razoável base comercial para a 

relação e efetivamente conjuga as aspirações legítimas e os objetivos 

de ambas as partes. No contrato de exploração petrolífera ambas as 

                                                 
35 Leuch (1986) segue este mesmo entendimento, no entanto ele considera a existência de 

um quarto contrato, denominado Contrato de Serviço Sem Risco. Para Ribeiro (2003), os modelos de 
contrato são categorizados da seguinte forma: concessão tradicional; concessão do pós-guerra; joint 

ventures; os contratos de associação; os contratos de partilha de produção; os contratos de serviço; os 
contratos de prestação de serviço com cláusula de risco e as modernas licenças, bem como os leases 

americanos.  
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partes possuem uma meta comum, que é tornar possível a explotação 

dos recursos petrolíferos do Estado e otimizar seu desenvolvimento 

econômico. Apesar disso, há quase um conflito direto entre seus 

respectivos interesses e objetivos, principalmente no que se refere à 

distribuição de riscos, aos mecanismos decisórios e à partilha da 

produção.” 

 

4.1 CONTRATO DE CONCESSÃO MODERNO 

 

Como já exposto anteriormente, as primeiras outorgas de direito de 

exploração e produção de petróleo foram realizadas por meio de contratos de concessão 

tradicionais. Este modelo, após sofrer algumas melhorias e ser atualizado para 

contemplar os objetivos de política de governo dos HCs, continua sendo adotado, na 

maioria, por países industrializados, tal como Inglaterra, EUA e Noruega. No entanto, 

em razão de sua atualização, é denominado por alguns autores, como contrato de 

concessão moderno36 (LEUCH, 1986). 

 

De acordo com Smith et al (2010), o contrato de concessão também pode 

ser denominado Licença de Exploração e Produção. Tais termos são utilizados, com 

frequência, alternadamente. Além destes, há também a denominação contrato de 

“royalty-tax”, advinda do regime fiscal do contrato de concessão. 

 

A Concessão pode se referir a vários tipos de contratos, permissões, licenças 

ou instrumentos, dependendo de como a regulação do HC tratá-la. Os direitos de E&P 

podem ser outorgados por meio de um único contrato ou de vários contratos. Como 

exemplo, pode se apontar a Noruega e o Reino Unido, que outorgam tais direitos 

conjuntamente por meio da “petroleum production license”
37

. Já na Nigéria, a sua Lei 

do Petróleo estabelece duas outorgas distintas: uma para a exploração: “oil prospecting 

licence”38, e outra para produção: “oil mining lease”39 (DUVAL et al, 2009). 

                                                 
36 SMITH et al (2010); RIBEIRO (2003); GAO (1994) e LEUCH (1986) adotam esta 

nomenclatura. 
37 Licença para Produção de Petróleo, em tradução livre. 
38 Licença para Prospecção de Petróleo, em tradução livre. 
39 Concessão para Produção de Petróleo, em tradução livre. 
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O HC pode outorgar a concessão dos direitos de E&P por meio de diferentes 

formas, a depender de sua legislação. Assim, o HC pode emitir a licença, 

unilateralmente para a IOC selecionada, por meio de decreto ou norma similar, como 

ocorre na Noruega, onde, após a aceitação do concessionário selecionado, é emitida 

pelo Ministro de Petróleo uma licença composta por nove artigos40; ou o HC pode 

conceder a outorga assinando com o concessionário selecionado um contrato de 

concessão, relativamente longo, tal como ocorre no Brasil, onde um extenso contrato de 

concessão contendo trinta e cindo cláusulas mais anexos é assinado pelo Diretor Geral 

da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e pelo 

concessionário selecionado (DUVAL et al, 2009). 

 

No entendimento de Smith et al (2010), a concessão é um acordo que 

transfere direitos de exploração e produção para uma companhia, que irá arcar com 

todos os riscos do empreendimento, mas contará com relativa liberdade no 

desenvolvimento deste. O HC receberá como compensação: bônus, royalties e impostos 

(SMITH et al, 2010). 

 

Ribeiro (2003) caracteriza as concessões modernas, de forma geral, por 

garantirem às concessionárias o direito, exclusivo, de explorar e, caso se verifique uma 

descoberta comercial, produzir petróleo por sua conta e risco, em uma determinada área 

e por determinado período. A propriedade sobre o petróleo extraído pertence às 

concessionárias, as quais podem dispor sobre ele livremente, detendo o HC a 

propriedade do petróleo in situ, ou seja, até que seja produzido. No entanto, o HC pode 

exigir que parte do petróleo produzido seja utilizado para o pagamento de royalties ou 

para garantir o abastecimento do seu mercado doméstico.  

 

Importante destacar que as concessões modernas permitiram aos HCs 

exercer um papel mais ativo na supervisão das operações de exploração e 

desenvolvimento. Em relação à fase de exploração, passou-se a exigir das 

concessionárias a realização de um trabalho obrigatório mínimo, além de informações 

                                                 
40 Na Dinamarca a licença é também outorgada pelo Ministro responsável pelo petróleo e 

contém quarenta artigos. 
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sobre o andamento das operações. Ademais, também se exigiu a devolução de partes da 

área concedida em um ou mais estágios da fase de exploração. No que se refere à fase 

de desenvolvimento, a concessão moderna contém cláusulas específicas que exigem um 

programa baseado em um compromisso financeiro para cada ano do período (SMITH, 

1989). 

 

As receitas auferidas pelo HCs no modelo de concessão moderno consistem, 

usualmente, em pagamento de royalties, baseados em uma porcentagem da produção – 

podem aumentar progressivamente ou podem variar, numa escala móvel, conforme o 

aumento da produção - e em imposto de renda41, mas podem ser estabelecidas outras 

formas de participação governamental, inclusive para os casos de lucros excessivos, 

como a participação especial. Na fase de exploração é comum ser cobrada uma taxa de 

arrendamento pela retenção da área concedida. Também podem ser exigidos diversos 

tipos de bônus, cobrados, por exemplo, para assinar o contrato de concessão, na 

descoberta de petróleo, na declaração de comercialidade ou quando se atingir 

determinados níveis de produção (RIBEIRO, 2003). 

 

Neste modelo, durante a vigência da concessão, a propriedade dos 

equipamentos e dos ativos de todas as operações pertence ao concessionário, todavia 

estes podem ser transferidos, sem custo, para o HC ao final da concessão, a não ser que 

este solicite ao concessionário que remova tais equipamentos. O HC também não se 

beneficia de treinamento ou transferência de tecnologia. No entanto, os contratos 

modernos, independentemente da forma pela qual se estruturem, geralmente exigem que 

a IOC faça investimentos em projetos na Indústria de Petróleo local, geralmente 

denominado “conteúdo local”, de forma a favorecer os fornecedores e a mão de obra do 

HC (LEUCH, 1986). No Brasil, o percentual de conteúdo local ofertado é um critério de 

seleção das empresas no processo de outorga dos contratos de concessão (CANELAS, 

2007). 

 

Os instrumentos de outorga podem prever cláusulas que autorizem o HC a 

exercer o controle direto sobre as operações de E&P. É possível, ainda, no âmbito da 

                                                 
41 Esta característica é tão comum nos contratos de concessão que estes também são 

conhecidos como “tax and royalties contracts” (DUVAL et al, 2009).  
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concessão estabelecer a possibilidade de o HC participar conjuntamente com o 

concessionário, no caso de descoberta comercial, do desenvolvimento e produção de um 

campo. Esta mudança na relação entre HC e concessionário explica, segundo LEUCH 

(1986), porque as modernas concessões continuam a ser adotadas por alguns países da 

OPEP, como Abu Dhabi e Argélia. 

 

É comum, nas concessões modernas, o prazo total de duração variar entre 

30 a 40 anos, podendo ser estendido uma ou mais vezes, desde que ainda se esteja 

produzindo óleo em condições comerciais. O período de exploração, em que o programa 

de trabalho exploratório deve ser realizado, não deve durar mais de dez anos 

(TAVERNE, 1999). Em alguns casos, quando o HC pretender incentivar o 

desenvolvimento de áreas que requerem tecnologias de alto custo ou apresentem 

grandes dificuldades metereológicas, geográficas ou de engenharia, o prazo de duração 

da concessão pode chegar a 50 anos. Nos EUA, entretanto, as concessões duram até o 

fim da produção de óleo e de gás (SMITH et al, 1989). 

 

No que se refere à natureza jurídica dos contratos de concessão, estes podem 

ser contratos administrativos, submetidos ao Direito Administrativo, ou contratos 

privados, submetidos ao Código Civil. Um contrato de concessão será um contrato 

administrativo quando i) o HC adotar o Direito Administrativo em seu ordenamento 

jurídico e ii)  forem adotados os princípios e regras do Direito Administrativo em suas 

cláusulas (SMITH et al, 2010). Por outro lado, o contrato será privado caso o país não 

adote nenhum instituto administrativista em seu Contrato ou não adote o Direito 

Administrativo em seu ordenamento jurídico. 

 

Mais de um século depois da outorga da concessão pela Pérsia para D’Arcy, 

em 1901, este modelo continua sendo adotado por diversos países, tais como: Austrália, 

Canadá, Dinamarca, Franca, Marrocos, Namíbia, Holanda, Noruega, Peru, Tailândia, 

Reino Unido e EUA. Até mesmo Abu Dhabi e Arábia Saudita recorrem à Concessão 

para os projetos de E&P de gás. Alguns outros países adotam o modelo de concessão e 

outros modelos simultaneamente, tais como: Argélia, Brasil, Nigéria, Cazaquistão e 

Rússia. Entre estes países, as características básicas do modelo são similares, mas no 
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que se refere aos detalhes e aos termos fiscais, a variação é enorme (DUVAL et al, 

2009).  

 

Por meio da figura abaixo é possível identificar os países que adotam o 

regime de concessão (LUCCHESI, 2011 apud SILVEIRA e FERREIRA, 2008). 

 

Figura 1 - Países praticantes do regime de concessão (SILVEIRA e 

FERREIRA, 2008) 

 

O fluxo de caixa do contrato de concessão pode ser representado a partir do 

fluxograma apresentando a seguir, que reflete uma participação governamental de 64%, 

considerando a taxa de royalties de 10% e a alíquota de 40% para participação especial, 

pressupondo que se trata de um campo de alta produtividade. Importante ressaltar que o 

cálculo da participação especial é realizado após a dedução dos custos do processo 

produtivo (CAPEX e OPEX), sem incluir o imposto de renda e as participações 

governamentais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

CONCESSIONÁRIA      GOVERNO 

                                                         $ 100/bbl  

 

                                                        Royalty 10%                                               $ 10 

 

                                                             $ 90 (Receita Líquida) 

 

                                                         Deduções 

  $ 30                                             (Capex e Opex) 

     $ 60 (Receita tributável) 

   

               Participação Especial 

- $ 24                                                     40%                                                       $ 24 

                                                             $ 36 

 

- $ 10,80                 Imposto de 30%                               $ 10,80 

 

$ 55,20                                             Renda Bruta                               $ 44,80 

 

36%         Participação Governamental                                64% 

 

Figura 2- Fluxograma de exemplo do Contrato de Concessão (Smith et al, 2010) 

Nota: os percentuais aplicados não são universais. São meramente ilustrativos do 

como se realiza um contrato de concessão. 

 

4.2 OS CONTRATOS DE PARTILHA DE PRODUÇÃO 

 

Apesar de ser adotado desde a década de 1950 na Bolívia, o Contrato de 

Partilha de Produção (Production Sharing Agreement – PSA) se popularizou no início 

da década de 1960, quando a Indonésia publicou o Decreto n.° 44 em 26 de outubro de 

1960, passando a adotar essa forma contratual para desenvolver suas reservas, sob o 

fundamento de que o óleo e gás eram parte das riquezas nacionais e deveriam 

permanecer sob o controle estatal (DUVAL et al, 2009). 
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No início da Indústria do Petróleo, os governos dos países industrializados 

ocidentais (países membros da OCDE) adotaram o contrato de concessão como regime 

para exploração e produção de petróleo. Os países em desenvolvimento, de outra forma, 

preferiram celebrar contratos de risco com as IOCs, em sua maioria quase exclusiva, na 

forma do PSA. Este exemplo foi seguido, recentemente, pelos países em transição de 

economias estatais para de mercado, tais como os países da Europa oriental e a Rússia 

(DAVID, 1996). 

 

O PSA é a categoria mais antiga de contrato de risco, por meio do qual a 

IOC realiza as operações com o status de contratada pelo detentor dos direitos de 

exploração, o HC ou sua NOC. Sendo assim, a natureza jurídica da partilha de produção 

é a compensação pelos serviços realizados pela IOC para o HC (TAVERNE, 1999). As 

empresas petrolíferas preferem celebrar com os HCs contratos de concessão a contratos 

de risco, tendo em vista que na primeira categoria há menos interfência estatal na 

operação e o produto da lavra pertence inteiramente à IOC. No entanto, caso tenham 

que celebrar um contrato de risco, preferem entre as categorias existentes, o PSA. As 

outras categorias são: i) os contratos que cobrem um projeto especial de 

desenvolvimento de petróleo, em que nenhum trabalho exploratório ou de avaliação 

precedente é realizado; ii) os contratos de associação, como adotados pela Colômbia, 

similares ao contrato de participação, em que os investimentos e a produção são 

divididos proporcionalmente entre a empresa contratada e a Ecopetrol, NOC 

colombiana; iii) contratos de serviço de risco, como os praticados nos países da 

América Latina (DAVID, 1996). A próxima seção tratará dos contratos de risco com 

maiores detalhes. 

 

O PSA é um contrato celebrado entre uma IOC e uma parte estatal, 

geralmente uma NOC, autorizando a IOC a conduzir a exploração e produção de 

petróleo dentro da área contratada de acordo com as regras do contrato. A IOC é 

selecionada, diretamente pelo HC ou por meio de sua NOC, exclusivamente como 

contratada, não mais como concessionária, devendo realizar as operações petrolíferas 

em certa área e por determinado período, sob o controle do HC. Os direitos da NOC são 

assegurados por meio de uma outorga específica, fundamentada no marco regulatório 
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petrolífero do país ou em uma previsão legal geral que a autoriza realizar as operações 

da Indústria de Petróleo em todo país (DUVAL et al, 2009).  

 

A contratada é responsável por arcar com todos os custos de exploração e 

produção, embora possa ser permitido à parte estatal contribuir com os custos de 

desenvolvimento de uma descoberta comercial específica. Todas as operações devem 

ser conduzidas de acordo com o programa anual de trabalho e seu respectivo orçamento, 

aprovados por um órgão supervisor, geralmente a própria parte estatal. Se a descoberta 

for declarada comercial, a contratada deve elaborar um plano de desenvolvimento e 

submetê-lo à aprovação da parte estatal. As atividades de desenvolvimento e as 

operações de produção devem ser conduzidas em conformidade ao plano aprovado 

(DAVID, 1996).  

 

A produção de óleo e gás auferida é dividida entre o HC, a parte estatal e a 

contratada. A parcela total da produção devida à contratada é composta por duas partes: 

a primeira advinda da compensação dos custos de exploração e produção, denominada 

‘custo em óleo’. O PSA pode determinar um teto para a recuperação de custos, que é 

uma porcentagem da receita de determinado período. A segunda parcela é advinda do 

restante, na proporção da participação da contratada no PSA, após serem deduzidas as 

participações governamentais e os tributos, denominada ‘óleo excedente’. Da venda da 

parcela de produção cabível à contratada, ainda é devido o imposto de renda sobre a 

receita total, menos os custos dedutíveis (JOHNSTON, 1994). 

 

Para Ribeiro (2003), o PSA se caracteriza pela participação da NOC na 

administração do contrato, assumindo a IOC o risco da parte técnica e financeira da 

operação em uma determinada área sob contrato. A produção obtida pertence ao HC, no 

entanto, após a recuperação dos custos, a produção é dividida entra a NOC e a IOC 

conforme um percentual predeterminado no PSA.  

 

Já DUVAL et al (2009) caracterizam o PSA, fundamentalmente, pelo fato 

de o HC manter a propriedade e o controle dos recursos petrolíferos, sendo as IOCs 

contratadas para assumir as operações por sua conta e risco, com a previsão de ter seus 

custos indenizados quando houver produção comercial, além de receber uma parcela da 
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produção como remuneração dos seus esforços. Em outras palavras, o petróleo 

produzido pertence ao HC, à exceção da parcela da produção destinada ao reembolso 

dos custos e à partilha de lucros, quando a IOC optar por recebê-los em espécie.  

 

A IOC é obrigada a providenciar todos os materiais, tecnologias, capitais e 

força de trabalho necessários para cumprir as obrigações do PSA. Todos os 

equipamentos e instalações utilizadas pela IOC tornam-se propriedade do HC, no 

momento de sua instalação ou ao longo do contrato, de acordo com o que for definido 

no cronograma de recuperação de custos. Ao final do PSA, o contratado pode ser 

obrigado a remover todas as facilidades, caso o HC assim o requeira (SMITH et al, 

2010).  

 

A principal diferença entre o contrato de concessão e o PSA,  se refere à 

propriedade do petróleo produzido, visto que este pertencerá inteiramente ao 

concessionário e parcialmente ao contratado, já que receberá somente uma parcela da 

produção na forma do reembolso dos seus custos – custo em óleo – e na forma de 

compensação, como óleo excedente. No que se refere às participações governamentais – 

o government take – a única diferença é que o PSA oferece uma maior escolha de 

parâmetros, fiscais e não-fiscais, a serem utilizados, tais como a cobrança extra sobre os 

barris do óleo excedente, o imposto sobre a exportação e o imposto sobre a renda da 

contratada, os quais coletivamente permitem maior flexibilidade e melhor resposta 

sobre as variações na lucratividade. Já o contrato de concessão, somente permite um 

número limitado de parâmetros, todos de natureza fiscal, como os royalties, participação 

nos lucros, tributação sobre os lucros excessivos (no Brasil, participação especial) e ou 

taxas especiais de imposto de renda (DAVID, 1996). 

 

De acordo com David (1996), o PSA é uma forma contratual de cooperação, 

diferente da que existe entre os participantes de uma Joint Venture. Nesta, direitos e 

obrigações são divididos entre as partes proporcionalmente. Já no PSA, a parte estatal e 

a contratada tem o mesmo objetivo de otimizar o desenvolvimento dos recursos 

petrolíferos, mas apresentam diferenças na divisão dos direitos e obrigações. No 

entanto, por perseguirem o mesmo objetivo, devem se esforçar para atuar com se 

estivessem em uma Joint Venture. Outra diferença nas duas formas de cooperação se 
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observa em relação aos objetivos econômicos, visto que a contratada irá conduzir as 

operações e os investimentos orientada pela lucratividade e a parte estatal poderá se 

orientar pelo interesse público, como, por exemplo, estender a atividade exploratória a 

fim de que se complete o inventário do potencial petrolífero do HC. 

 

No entendimento de Leuch (1986), o PSA foi desenvolvido para dar ao HC 

um nível maior de controle sobre as operações das empresas petrolíferas, no entanto 

para este autor não há diferenças significantes no que se refere a este aspecto em relação 

ao contrato de concessão. Isto porque, nestas duas formas contratuais, a IOC assume 

todos os riscos financeiros e é, geralmente, responsável pela administração de todas as 

operações petrolíferas. O sucesso do PSA é atribuído, principalmente, a motivações 

políticas, sustentadas na alteração de status da IOC para contratada e no fato de esta 

somente possuir uma parcela da produção total. 

 

Do ponto de vista puramente legal, o PSA enfatiza a intervenção estatal 

tanto na outorga dos poderes de exploração e produção de petróleo, quanto no controle 

de tais operações, baseando-se na aplicação dos seguintes princípios: i) O HC, 

diretamente ou por meio da NOC, é o único possível proprietário dos direitos sobre os 

recursos minerais, sendo a participação das IOCs acessória, sobre um simples contrato 

de serviço para auxiliar o Estado a executar as operações de exploração e produção dos 

seus recursos naturais; ii) apesar de o HC demandar que as IOCs arquem com a parte 

financeira e técnica, estas somente receberão uma parcela do total da produção como 

remuneração pelos serviços prestados, que pode representar, em alguns casos, uma 

proporção relativamente pequena da produção total (LEUCH, 1986). 

 

A figura abaixo apresenta os países que adotam o PSA como regime de 

outorga dos direitos de exploração e produção de petróleo. A esta figura somente deve 

ser acrescido o Brasil, que passou a adotar o PSA em dezembro de 2010. (LUCCHESI, 

2011 apud SILVEIRA e FERREIRA, 2008): 

 



58 

 

 

Figura 3 - Países que praticam o regime de partilha de produção 

(SILVEIRA e FERREIRA, 2008) 

 

Smith el al (2010), apresenta um fluxograma para exemplificar o PSA, 

exposto a seguir, que reflete uma participação governamental de 76%, considerando a 

taxa de royalties de 10%, o limite de recuperação de custos de 33,3% e o percentual de 

partilha do óleo excedente de 60% para o governo. Importante ressaltar que a partilha da 

produção é realizada após a recuperação dos custos do processo, sem incluir o imposto 

de renda e as participações governamentais. 

 

Comparando o fluxograma do PSA com o do contrato de concessão, 

observa-se que, considerando o mesmo percentual de royalties e a mesma alíquota de 

imposto de renda, bem como a mesma forma de cálculo para a apuração da participação 

especial e para o custo em óleo, a diferença entre o percentual de participação 

governamental final - 64% para o contrato de concessão e 76% para o PSA - pode ser 

explicada por meio dos percentuais definidos para o óleo excedente e para a 

participação espacial. Por meio de um ajuste nestas alíquotas é possível se chegar à 

mesma arrecadação de participação governamental para os dois IPAs ou até mesmo a 

uma participação governamental superior para o contrato de concessão. Outra diferença 

se observa em relação à forma de obtenção da participação governamental. No contrato 

de concessão ela é arrecadada basicamente por meio de instrumentos fiscais, já no PSA, 

a participação governamental também é composta por uma parcela de petróleo, advinda 

da partilha do óleo excedente. 
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CONTRATADA      GOVERNO 

                                                         $ 100/bbl  

 

                                                     Royalty 10%                                                  $ 10 

 

                                                           $ 90 

 

 $ 30                            Recuperação de Custos 33,3% (máx. 50%) 

 

                                                            $ 60 

 

$ 24                           Divisão do óleo excedente                                 $ 36 

                                                        40%/60% 

 

- $ 7,20                 Imposto de 30%                               $ 7,20 

 

 $ 46,80                                             Renda Bruta                               $ 53,20 

 

 $ 16,80                              Fluxo de Caixa Líquido             $ 53,20 

 

  24%         Participação Governamental                                    76% 

 

Figura 4 - Fluxograma de exemplo do PSA 

Nota: os percentuais aplicados não são universais. São meramente ilustrativos do como 

se realiza um PSA. 

Fonte: Smith (2010) 

 

4.3 OS CONTRATOS DE SERVIÇO 

 

Por questões históricas, tradicionais, políticas e, ainda, por nacionalismo 

ou por dispositivos constitucionais, em alguns países não é possível adotar o regime 

de concessão ou de partilha de produção. Tais países, frequentemente, delegam o 
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desenvolvimento dos recursos petrolíferos, inteiramente, aos ministros de Estado ou 

estabelecem o monopólio da sua NOC para todas as fases da cadeia do petróleo 

(SMITH et al, 2010). 

 

Entretanto, nem sempre o HC possui capacidade técnica e financeira 

para conduzir as operações petrolíferas de forma isolada. Sendo assim, o contrato 

de serviço mostra-se como opção de acesso à tecnologia e ao capital das IOCs, sem 

considerá-las como investidoras do setor de petróleo. As IOCs são tratadas 

meramente como contratadas para prestarem um serviço pelo qual serão 

compensadas com pagamento em dinheiro, sem nenhum direito sobre as reservas de 

petróleo do HC ou sobre a produção de petróleo que venha a ser realizada como 

consequência dos serviços prestados (LUCHESI, 2011).  

 

Os contratos de serviço se dividem em duas categorias: i) contrato de 

serviço puro e ii) contrato de serviço de risco. Pela primeira categoria, a IOC é 

contratada para realizar um serviço específico e recebe o pagamento pela execução 

deste, independente do sucesso da operação, tal como as empresas de serviço42 

contratadas pelas IOCs são pagas. O HC detém a propriedade de todos os ativos da 

operação (RIBEIRO, 2003). Já em relação ao contrato de serviço de risco, a IOC 

somente receberá o pagamento pelos serviços prestados, caso haja sucesso na 

operação. 

 

Como exemplo de contrato de serviço de risco puro, há o contrato de 

assistência técnica ou contrato de serviço técnico (technical service agreements), 

geralmente adotado pelos HCs que realizaram a nacionalização de sua Indústria do 

Petróleo, expropriando os ativos das IOCs que operavam no país. Como a maioria 

desses países não apresenta recursos tecnológicos suficientes, bem como acesso ao 

mercado e ainda capital necessário para os investimentos demandados, o contrato 

de serviço técnico foi uma solução encontrada pelos HCs para se aproveitarem da 

expertise das IOC e dos seus recursos financeiros, mantendo a aparência de controle 

pela NOC. Por meio desse instrumento contratual, a IOC deixa de ser uma 

exploradora proprietária e negociadora, para ser uma mera prestador de serviço 
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substituível. Este modelo é geralmente adotado nos países do Oriente Médio, como 

Kuwait e Catar (SMITH et al, 2010). 

 

Tendo em vista que o contrato de serviço puro não é, quase, mais 

adotada (DUVAL et al, 2009), e o contrato de serviço técnico é adotado somente no 

Oriente Médio, a análise desta seção será restrita ao contrato de serviço de risco, o 

qual  foi amplamente adotado na América Latina na década de 1950 e, na década de 

1960, pelos países do Oriente Médio e hoje ainda é adotado no Irá, no México, na 

Bolívia e na Venezuela, como ilustra a figura abaixo (LUCCHESI, 2011 apud 

SILVEIRA e FERREIRA, 2008): 

 

 

Figura 5 - Países que praticam contrato de serviço (SILVEIRA e 

FERREIRA, 2008) 

 

4.3.1 Contrato de Serviço de Risco 

 

Duval et al (2009) definem o contrato de serviço de risco como o 

instrumento utilizado pelo HC, freqüentemente representado por sua NOC, para 

contratar, em função da capacidade técnica e financeira, os serviços da IOC para 

explorar toda ou parte de uma área e avaliar qualquer descoberta, sob o status de 

contratada. Na ocorrência de produção comercial, a IOC é reembolsada nos seus custos 

                                                                                                                                               
42 Tal como a Baker Hughes, Halliburton ou Schlumberger) 
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e remunerada pelos seus serviços e pelo risco assumido durante o período contratado. 

Caso não haja descoberta, o contrato se extingue sem nenhuma compensação à IOC. 

 

O contrato de serviço de risco tradicional prevê o pagamento em dinheiro, 

mas concede à IOC o direito de comprar uma parcela do óleo produzido, usualmente, 

por um preço com desconto e até o valor do montante recebido como pagamento de 

serviço prestado (SMITH et al, 2010). 

 

O contrato de serviço de risco é geralmente utilizado pelos HC que buscam 

uma alternativa ao PSA (TAVERNE, 1999). À IOC não é concedido nenhum direito de 

propriedade sobre os recursos minerais, tampouco sobre a produção destes, esta 

pertence totalmente ao HC. No entanto, a IOC deve assumir todos os riscos financeiros 

do empreendimento. A mudança de operador, da IOC para NOC, é geralmente prevista 

para antes do término do contrato ou, ainda, para o início da produção, como no Irã. 

 

Os contratos de serviço de risco se assemelham ao PSA em relação à 

assunção de todos os riscos financeiros pela IOC, que somente será reembolsada pelos 

seus custos, caso haja uma produção comercial. Todavia, após o reembolso dos custos, 

ao invés de receber uma parcela do óleo excedente como no PSA, a IOC receberá o 

pagamento pelo seu serviço. A principal diferença entre PSA e contrato de serviço de 

risco ocorre no mecanismo adotado para reembolsar os custos da contratada e partilhar 

com ela os lucros. No contrato de risco, este reembolso e a partilha de lucros são 

realizados geralmente em dinheiro, não em espécie como no PSA. Contudo, em alguns 

países, a contratada sob o contrato de serviço de risco pode receber o petróleo em 

espécie como pagamento pelos serviços prestados. O Irã é um exemplo destes países, 

pois adota a cláusula buy-back, por meio da qual é permitido pagar o serviço prestado 

pela IOC com um montante de óleo equivalente ao valor do serviço, baseado no valor 

de mercado do óleo no período (LEUCH, 1986). 

 

4.4 CONTRATOS DE PARTICIPAÇÃO 

 

Como exposto anteriormente, segundo Duval et al (2009) o contrato de 

participação não pode ser considerado um IPA, mas meramente uma disposição ou 
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um anexo do IPA que concede ao HC a opção ou o direito de se tornar parte de um 

IPA já celebrado com uma IOC, assumindo direitos e obrigações, na proporção de 

sua participação no empreendimento Importante ressaltar, no entanto, que autores 

como Tolmasquim e Pinto Júnior (2011) consideram o contrato de participação como 

um IPA.  

 

Dessa forma, o contrato de participação é apenas um elemento do 

contrato de concessão ou do contrato de partilha de produção. No entanto, é 

importante ressaltar que apesar de o HC participar diretamente do empreendimento 

como parte, detendo neste apenas uma parcela dos ativos, o HC permanece 

soberano em relação à propriedade exclusiva dos recursos minerais do subsolo 

(SMITH et al, 2010). 

 

O contrato de participação pode ser considerado como um Joint 

Operating Agreement43 (JOA), ou seja, um acordo que define a relação entre as 

partes no empreendimento conduzido de forma conjunta, estabelecendo direitos e 

obrigações na proporção da participação no IPA (ROBERTS, 2010). No caso dos 

contratos de participação, o JOA não seria somente entre IOCs, mas incluiria o HC 

ou sua NOC como parte, possuidora de uma determinada parcela do 

empreendimento e arcando com os custos deste na proporção de sua participação. 

 

Em outras palavras, por meio do contrato de participação, o IPA irá 

prever para a NOC os mesmos direitos e obrigações que os outros co-ventures 

assumiram, com a possibilidade de o HC atribuir alguma vantagem específicas à 

NOC, tal como o direito de não contribuir com os custos durante o período de 

exploração. No contrato de participação, o HC é efetivamente tratado como 

investidor no IPA, de forma correspondente à IOC, portanto, tem interesse na 

produção extraída, na sua comercialização, e nas receitas auferidas (DUVAL et al, 

2009).  

 

Dessa forma, considerando que a outorga de direitos de exploração e 

produção pelo HC a uma IOC por meio de um IPA estabelece uma relação vertical, 
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o contrato de participação, como o JOA, estabeleceria uma relação horizontal, 

delimitando a forma de operações entre as partes, na proporção das participações de 

cada uma (ROBERTS, 2010). 

 

Como em qualquer Joint Venture, traduzido por Ribeiro (2003) de forma 

genérica como associações, os contratos de participação podem assumir diferentes 

formas. As partes podem constituir uma entidade de propriedade compartilhada, 

responsável pelo desenvolvimento das reservas minerais, tal como a Rússia, o 

Cazaquistão e a Venezuela fizeram na última década, ou podem definir sua relação 

por meio de um instrumento contratual, por meio de uma Joint Venture não 

incorporada, o que é mais comum atualmente. Sobre qualquer forma de Joint 

Venture, o objetivo do acordo será o de permitir que o HC ou sua NOC participe 

como parte ou associado no desenvolvimento e produção das reservas minerais 

(SMITH et al, 2010).  

 

De acordo com Duval et al (2009), há uma vasta variedade em relação às 

formas, duração e data de vigência da participação estatal, tal como indicado 

abaixo: 

I. Participação Estatal Fixa: O HC ou sua NOC apresentam uma 

participação definida no IPA (e um percentual correspondente da 

produção) desde a data de assinatura do IPA ou a partir de uma 

data específica até o término do contrato, sem alteração; 

II. Participação Estatal Progressiva: A participação do HC ou da sua 

NOC pode variar durante a vigência do IPA, como por exemplo, 

em razão do volume de produção ou de outro critério, passando a 

vigorar a partir de determinada data; 

III. Participação Estatal Opcional: Pode ser exercida conforme 

interesse do HC ou de sua NOC, quando alguma condição 

estipulada no IPA for alcançada, tal como uma descoberta 

comercial ou a obtenção de determinado nível de produção 

                                                                                                                                               
43 Em tradução livre: Acordo de Operações Conjuntas. 
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IV. Participação Estatal por carried interest
44: permite que o HC ou 

sua NOC participe, desde a data de assinatura do IPA, da fase de 

exploração, sem contribuir com os custos do investimento, 

acompanhando, no entanto, a administração e o controle da Joint 

Venture, por meio de representação no comitê operacional. 

 

Para quaisquer dos procedimentos escolhidos, os princípios são os 

mesmos dos abordados nesta seção. 

 

Neste capítulo foram expostas as formas puras de IPA. No próximo capítulo 

serão abordados os IPAs adotados no Brasil para Área do Pré-Sal, tendo em vista que 

para esta Áréa há um regime regulador misto (ANP, 2011), que estabelece três tipos de 

IPAs. 

 

 

 

                                                 
44 Duval et al (2009) define carried interest  como situação em que uma parte, a parte 

‘carregadora’ aceita arcar com os custos da outra parte, a parte ‘carregada’, até que uma condição 
específica seja alcançada. Como por exemplo, o final da fase de exploração ou o início da produção.  
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V. O REGIME REGULADOR MISTO PARA A ÁREA DO PRÉ-SAL 

 

A partir de 2010, passou a vigorar no Brasil um novo marco regulatório para 

a exploração e produção de petróleo, denominado, pela ANP, como regime regulador 

misto (ANP, 2011), estruturado por quatro leis: Lei n.° 9.478/1997; Lei n.° 

12.276/2010; Lei n.° 12.304/2010 e Lei 12.351/2010, as quais serão tratadas de forma 

detalhada a seguir.  

 

A Lei n.° 9.478, publicada em 6 de agosto de 1997, dispôs sobre a política 

energética nacional, as atividades relativas ao monopólio de petróleo e instituiu o 

Conselho Nacional de Política Energética – CNPE - e a Agência Nacional do Petróleo – 

ANP (BRASIL, 1997). Por meio desta norma, estabeleceu-se, a partir de 1997, uma 

nova estrutura para a exploração e produção do petróleo brasileiro, exigindo-se o 

contrato de concessão para o seu exercício, precedido de licitação. Foram definidas as 

atribuições do CNPE e da ANP em relação ao processo de concessão de tais atividades. 

Esta Lei também dedicou um capítulo inteiro à Petrobras – Capítulo IX, visto que 

revogou a Lei n.° 2.004/53. Neste Capítulo foi detalhada a forma de participação da 

Petrobras no novo processo estabelecido, tratando da transição de sua condição de 

executora do monopólio para simples concessionária (BRASIL, 1997). 

 

A Lei n.° 12.276, de 30 de junho de 2010, foi a primeira Lei do novo marco 

regulatório a ser publicada. Por meio desta norma, a União foi autorizada a ceder 

onerosamente à Petrobras, dispensada a licitação, o exercício das atividades de 

exploração e produção de petróleo em áreas não concedidas do Pré-Sal, com efeito até a 

produção de cinco bilhões de barris equivalentes de petróleo (BRASIL, 2010). Como 

compensação, a União recebeu ações da Petrobrás, aumentando sua participação no 

capital total desta empresa de 41% para 47%45 (ANP, 2011). Dessa forma, foi instituído 

um segundo tipo de IPA no ordenamento jurídico brasileiro – o contrato de cessão 

onerosa. 

                                                 
45 Sousa (2011) afirma que a União valeu-se de parcela significativa da receita aferida com 

a cessão onerosa – R$ 42,9 bilhões – para financiar o aumento de sua participação no capital da Petrobras, 
de 39,8% para 48,3% do capital total. 
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A Lei n. ° 12.304 de 2 de agosto de 2010 criou a Empresa Brasileira de 

Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. – Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), um novo 

agente participante do processo de exploração e produção do petróleo brasileiro, e 

definiu suas competências. A PPSA foi constituída como empresa pública, responsável 

pela gestão dos contratos de partilha de produção celebrados pelo Ministério de Minas e 

Energia – MME, podendo ser contratada diretamente pela Administração Pública para 

realizar o seu objeto, dispensada a licitação (BRASIL, 2010). Dentre as funções da 

PPSA está a participação nos consórcios formados para executarem os PSAs, 

representando a União nos comitês operacionais, os quais serão constituídos com 

metade dos seus membros advindos da PPSA (ANP, 2011).  

 

A Lei n.° 12.351, de 22 de dezembro de 2010, determinou a adoção do 

regime de partilha de produção para a exploração e produção de petróleo nas áreas do 

pré-sal e nas áreas estratégicas, criou o Fundo Social – FS – e alterou a Lei n° 9.478/97 

(BRASIL, 2010). O artigo 23 da Lei n° 9.478/97 passou a vigorar com a seguinte 

alteração: 

 

“As atividades de exploração, desenvolvimento e 

produção de petróleo e de gás natural serão exercidas mediante 

contratos de concessão, precedidos de licitação, na forma 

estabelecida nesta Lei, ou sob o regime de partilha de produção nas 

áreas do pré-sal e nas áreas estratégicas, conforme legislação 

específica.” 

 

A publicação da Lei n.° 12.351/2010 concluiu a alteração do marco 

regulatório, estabelecendo e normatizando o terceiro tipo de IPA vigente no 

ordenamento brasileiro, qual seja, contrato de partilha de produção. Ademais, definiu as 

competências dos agentes envolvidos na celebração dos contratos de partilha de 

produção – CNPE, MME e ANP (BRASIL, 2010).  

 

A seção 5.3 irá detalhar cada um dos IPAs constantes do regime regulador 

misto brasileiro.  
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5.1 DEFINIÇÃO DA ÁREA DO PRÉ-SAL 

 

O inciso IV do artigo 2°da Lei n.° 12.351/2010 define área do pré-sal como: 

 

“região do subsolo formada por um prisma vertical de 

profundidade indeterminada, com superfície poligonal definida pelas 

coordenadas geográficas de seus vértices estabelecidas no Anexo 

desta Lei, bem como outras regiões que venham a ser delimitadas em 

ato do Poder Executivo, de acordo com a evolução do conhecimento 

geológico”. 

 

O Anexo da Lei em comento delimita a área do pré-sal por meio das 

seguintes coordenadas: 

 

Tabela 2 - Definição do Polígono do Pré-Sal 

POLÍGONO PRÉ-SAL 

COORDENADAS POLICÔNICA/SAD69/MC54 

Longitude (W) Latitude (S) Vértices 

5828309.85 7131717.65 1 

5929556.50 7221864.57 2 

6051237.54 7283090.25 3 

6267090.28 7318567.19 4 

6435210.56 7528148.23 5 

6424907.47 7588826.11 6 

6474447.16 7641777.76 7 

6549160.52 7502144.27 8 

6502632.19 7429577.67 9 

6152150.71 7019438.85 10 

5836128.16 6995039.24 11 

5828309.85 7131717.65 1 

     Fonte: Lei n.° 12.351/2010 (Planalto) 
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De acordo com o relatório “Exame e Avaliação de Dez Descobertas e 

Prospectos Selecionados no Play do Pré-sal em Águas Profundas na Bacia de Santos, 

Brasil”, elaborado pela Gaffney, Cline & Associates para certificação dos reservatórios 

do pré-sal para a ANP (ANP, 2011), a área do pré-sal “compreende reservatórios de 

calcário em área extensa e espessa (ultrapassando 300 metros). O óleo é originado em 

folhelhos subjacentes, selados por uma camada de sal com até 2,5 km de espessura”. 

 

Derman e Melsheimer (2010) definem o pré-sal como uma série de rochas, 

localizadas abaixo da camada de sal, entre as Bacias de Santos, Campos e Espírito 

Santo, que se estende pela costa brasileira por 800 km de cumprimento e até 200 km de 

largura. Segundo estes autores, a área total do pré-sal é cerca de 122.000 km2. E no que 

se refere à profundidade das rochas, medida entre a distância da superfície do mar até os 

reservatórios de óleo abaixo da camada do sal, esta pode atingir mais de sete mil metros 

em locais em que a camada de sal alcança a espessura de até 2.000 metros. 

 

A ANP (2011) apresenta o seguinte mapa de localização da área do pré-sal, 

como segue exposto na Figura 5. 

 

Figura 6 - Mapa da Área do Pré-Sal (ANP, 2011) 

 



70 

 

5.2 AGENTES ENVOLVIDOS 

 

A implementação do regime regulador misto adotado para a área do pré-sal 

exige a participação de vários agentes, com atribuições definidas nas quatro leis 

detalhadas anteriormente. Esta seção apresenta as atribuições de cada um desses agentes 

em relação ao processo de exploração e produção de petróleo na área do pré-sal. 

 

5.2.1 Conselho Nacional de Políticas Energéticas – CNPE 

 

O CNPE foi criado pela Lei n.° 9.478/1997, vinculado à Presidência da 

República e presidido pelo Ministro de Estado de Minas e Energia (BRASIL, 1997). De 

acordo com Leite (2007), a sua criação foi uma iniciativa do Congresso, contrariando a 

política vigente de redução, ao mínimo, da interferência estatal. 

 

A composição do CNPE foi definida pela Resolução CNPE n.° 07 de 10 de 

novembro de 2009, a qual aprovou o seu Regimento Interno, conforme transcrito a 

seguir (CNPE, 2009): 

 

Art. 2° - Integram o Plenário do Conselho Nacional de 

Política Energética:  

I - o Ministro de Estado de Minas e Energia, que o 

presidirá;  

II - o Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia;  

III - o Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e 

Gestão;  

IV - o Ministro de Estado da Fazenda;  

V - o Ministro de Estado do Meio Ambiente;  

VI - o Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria 

e Comércio Exterior;  

VII - o Ministro Chefe da Casa Civil da Presidência da 

República; 

VIII- o Ministro de Estado da Integração Nacional; 

IX – o Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento; 
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X - um representante dos Estados e do Distrito Federal;  

XI - um representante da sociedade civil especialista em 

matéria de energia;  

XII - um representante de universidade brasileira, 

especialista em matéria de energia;  

XIII – o Presidente da Empresa de Pesquisa Energética  

– EPE; e 

XIV – o Secretário-Executivo do Ministério de Minas e 

Energia 

 

A Resolução do CNPE em referência ainda estabelece que os Ministros de 

Estado serão representados pelos seus respectivos Secretários-Executivos nos seus 

impedimentos. Os membros referidos nos incisos X, XI e XII serão designados pelo 

Presidente da República. Ademais, permite a participação, sem direito a voto, em 

função da pauta dos dirigentes do CNPE, da Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL), da Agência Nacional das Águas (ANA), da ANP, do Operador Nacional do 

Sistema Elétrico (ONS), da CPRM, da Petrobras, da Eletrobras, do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico (BNDES) e do Conselho de Administração da Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica (CCEE); e os Secretários do Ministério de Minas e 

Energia, bem como dirigentes máximos de outros órgãos ou entidades (CNPE, 2009). 

 

No que se refere à competência do CNPE relacionada à exploração e 

produção de petróleo, a Lei n.° 9.478/97, alterada pela Lei n.° 12.351/2010, estabeleceu 

em seu artigo 2° que caberia ao CNPE propor ao Presidente da República políticas 

nacionais e medidas específicas destinadas a: 

 

i) promover o aproveitamento racional dos recursos 

energéticos do País;  

ii) definir os blocos a serem objeto de concessão ou 

partilha de produção;  

iii) definir a estratégia e a política de desenvolvimento 

econômico e tecnológico da indústria de petróleo, de gás natural, de 

outros hidrocarbonetos fluidos e de biocombustíveis, bem como da 

sua cadeia de suprimento;  
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iv) induzir o incremento dos índices mínimos de conteúdo 

local de bens e serviços, a serem observados em licitações e contratos 

de concessão e de partilha de produção, observado o disposto no item 

‘iii’ (BRASIL, 1997);  

 

Desde a Quinta Rodada de Licitações, o CNPE aprova a realização das 

licitações por meio de resolução própria. Sendo assim, baseado em sua competência de 

definir a estratégia e a política de desenvolvimento econômico e tecnológico da 

indústria de petróleo, faz parte do rol de atribuições do CNPE aprovar as licitações para 

concessão de direitos de exploração e produção de petróleo. 

 

A Lei n.° 12.351/2010, em seu artigo 9°, estabelece as seguintes 

competências do CNPE relacionadas ao regime de partilha de produção (BRASIL, 

2010): 

 

Art. 9° O Conselho Nacional de Política Energética - 

CNPE tem como competências, entre outras definidas na legislação, 

propor ao Presidente da República: 

I - o ritmo de contratação dos blocos sob o regime de 

partilha de produção, observando-se a política energética e o 

desenvolvimento e a capacidade da indústria nacional para o 

fornecimento de bens e serviços; 

II - os blocos que serão destinados à contratação direta 

com a Petrobras sob o regime de partilha de produção; 

III - os blocos que serão objeto de leilão para 

contratação sob o regime de partilha de produção; 

IV - os parâmetros técnicos e econômicos dos contratos 

de partilha de produção; 

V - a delimitação de outras regiões a serem classificadas 

como área do pré-sal e áreas a serem classificadas como estratégicas, 

conforme a evolução do conhecimento geológico; 

VI - a política de comercialização do petróleo destinado 

à União nos contratos de partilha de produção; e 
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VII - a política de comercialização do gás natural 

proveniente dos contratos de partilha de produção, observada a 

prioridade de abastecimento do mercado nacional. 

 

 

No tocante ao contrato de partilha de produção, o parágrafo único do artigo 

2° da Lei n.° 12.276/2010 determina que: “O contrato e sua revisão deverão ser 

submetidos à prévia apreciação do Conselho Nacional de Política Energética – 

CNPE”. Ademais, esta Lei determina que caberá ao CNPE propor ao Presidente da 

República os casos em que a Petrobras será contratada diretamente pela União para 

exploração e produção de petróleo, tendo em vista o interesse nacional e o atendimento 

dos demais objetivos da política energética, devendo propor, também, os parâmetros da 

contratação. (BRASIL, 2010).  

 

5.2.2 Ministério de Minas e Energia - MME 

 

O MME foi criado pela Lei n.° 3.782, de 22 de julho de 1960. Em 1990, foi 

extinto pela Lei n.° 8.028, sendo suas atribuições transferidas para o Ministério de 

Infraestrutura, o qual foi criado pela mesma Lei. Em 1992, o MME voltou a ser criado, 

por meio da Lei 8.422 (MME, 2011). 

 

A Lei n.° 9.478/97 faz referência à competência do MME para realizar 

estudos e planejamento setorial com os dados do acervo técnico sobre as bacias 

sedimentares brasileiras, mantido pela ANP. 

 

Em relação ao regime de partilha de produção, a Lei n.° 12.351/2010 destina 

um artigo exclusivo às competências do MME, as quais seguem transcritas abaixo: 

 

“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; 
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III - propor ao CNPE os seguintes parâmetros técnicos e 

econômicos dos contratos de partilha de produção: 

a) os critérios para definição do excedente em óleo da 

União; 

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

c) a participação mínima da Petrobras no consórcio 

previsto no art. 20, que não poderá ser inferior a 30% (trinta por 

cento); 

d) os limites, prazos, critérios e condições para o cálculo 

e apropriação pelo contratado do custo em óleo e do volume da 

produção correspondente aos royalties devidos; 

e) o conteúdo local mínimo e outros critérios 

relacionados ao desenvolvimento da indústria nacional; e 

f) o valor do bônus de assinatura, bem como a parcela a 

ser destinada à empresa pública de que trata o § 1o do art. 8o; 

IV - estabelecer as diretrizes a serem observadas pela 

ANP para promoção da licitação prevista no inciso II do art. 8o, bem 

como para a elaboração das minutas dos editais e dos contratos de 

partilha de produção; e 

V - aprovar as minutas dos editais de licitação e dos 

contratos de partilha de produção elaboradas pela ANP.” (BRASIL, 

2010) 

 

Ademais, a Lei em referência também define as seguintes atribuições ao 

MME de: i) promover, previamente à contratação, a avaliação do potencial das áreas do 

pré-sal e das áreas estratégicas, diretamente ou por meio da ANP; ii) celebrar os 

contratos de partilha de produção; iii) autorizar a cessão de direitos e obrigações 

relativos aos contratos de partilha; iv) estabelecer os requisitos técnicos, financeiros e 

jurídicos que o cessionário deverá atender. 

 

Em relação à cessão onerosa, apesar da Lei n.° 12.276/2010 não ter se 

referido ao MME, mas somente à União, este Ministério, junto ao MF, representa a 

União na celebração do contrato de cessão onerosa. 
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5.2.3 Agência Nacional do Petróleo – ANP 

 

A ANP foi criada pela Lei 9.478/97 e implantada por meio do Decreto n.° 

2.455/98, como órgão regulador da indústria do petróleo, vinculada ao Ministério de 

Minas e Energia, na forma de autarquia especial integrante da Administração Federal 

Indireta (ANP, 2011).  

 

A ANP é dirigida por uma Diretoria Colegiada, composta por um Diretor-

Geral e quatro Diretores, nomeados pelo Presidente da República, após aprovação dos 

nomes pelo Senado Federal. Os mandatos são de quatro anos, não coincidentes, 

podendo ser prorrogados por igual período (BRASIL, 1997).  

 

A ANP tem como finalidade a promoção da regulação, da contratação e da 

fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo. O artigo 8° 

da Lei n.° 9.478/97, alterado pela Lei n.° 12.351/2010, enumera as seguintes 

competências da ANP, relacionadas à exploração e produção de petróleo: 

 

“I - implementar, em sua esfera de atribuições, a política 

nacional de petróleo, gás natural e biocombustíveis, contida na 

política energética nacional, nos termos do Capítulo I desta Lei, com 

ênfase na garantia do suprimento de derivados de petróleo, gás 

natural e seus derivados, e de biocombustíveis, em todo o território 

nacional, e na proteção dos interesses dos consumidores quanto a 

preço, qualidade e oferta dos produtos; 

II - promover estudos visando à delimitação de blocos, 

para efeito de concessão ou contratação sob o regime de partilha de 

produção das atividades de exploração, desenvolvimento e produção; 

III - regular a execução de serviços de geologia e 

geofísica aplicados à prospecção petrolífera, visando ao 

levantamento de dados técnicos, destinados à comercialização, em 

bases não-exclusivas; 

IV - elaborar os editais e promover as licitações para a 

concessão de exploração, desenvolvimento e produção, celebrando os 

contratos delas decorrentes e fiscalizando a sua execução; 
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VII - fiscalizar diretamente e de forma concorrente nos 

termos da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, ou mediante 

convênios com órgãos dos Estados e do Distrito Federal as atividades 

integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos 

biocombustíveis, bem como aplicar as sanções administrativas e 

pecuniárias previstas em lei, regulamento ou contrato; 

VIII - instruir processo com vistas à declaração de 

utilidade pública, para fins de desapropriação e instituição de 

servidão administrativa, das áreas necessárias à exploração, 

desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural, construção de 

refinarias, de dutos e de terminais; 

IX - fazer cumprir as boas práticas de conservação e uso 

racional do petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis e 

de preservação do meio ambiente; 

X - estimular a pesquisa e a adoção de novas tecnologias 

na exploração, produção, transporte, refino e processamento 

XI - organizar e manter o acervo das informações e 

dados técnicos relativos às atividades reguladas da indústria do 

petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis;  

XII - consolidar anualmente as informações sobre as 

reservas nacionais de petróleo e gás natural transmitidas pelas 

empresas, responsabilizando-se por sua divulgação; 

XIV - articular-se com os outros órgãos reguladores do 

setor energético sobre matérias de interesse comum, inclusive para 

efeito de apoio técnico ao CNPE” (BRASIL, 1997) 

 

Em relação ao regime de partilha de produção, a ANP assumiu uma posição 

de assessoramento técnico ao MME no planejamento da outorga de blocos, por 

contratação direta ou mediante licitação. No que se refere à promoção de licitações e ao 

acompanhamento do contrato, reafirmaram-se as competências já estabelecidas na Lei 

n.° 9.478/97, como se pode comprovar pela transcrição do dispositivo da Lei n.° 

12.351/2010: 

 

“Art. 11. Caberá à ANP, entre outras competências 

definidas em lei: 
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I - promover estudos técnicos para subsidiar o Ministério 

de Minas e Energia na delimitação dos blocos que serão objeto de 

contrato de partilha de produção; 

II - elaborar e submeter à aprovação do Ministério de 

Minas e Energia as minutas dos contratos de partilha de produção e 

dos editais, no caso de licitação; 

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

8o desta Lei; 

IV - fazer cumprir as melhores práticas da indústria do 

petróleo;  

V - analisar e aprovar, de acordo com o disposto no 

inciso IV deste artigo, os planos de exploração, de avaliação e de 

desenvolvimento da produção, bem como os programas anuais de 

trabalho e de produção relativos aos contratos de partilha de 

produção; e 

VI - regular e fiscalizar as atividades realizadas sob o 

regime de partilha de produção, nos termos do inciso VII do art. 8o 

da Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997.” (BRASIL, 2010) 

 

Tanto em relação ao regime de concessão, quanto em relação ao regime de 

partilha de produção, a ANP apresenta autonomia contratual para propor cláusulas 

editalícias e contratuais, seja nos espaços não pré-normatizados pela lei, seja na sua 

integração ou interpretação, ainda que tenha que submeter à aprovação do MME no 

caso da partilha de produção (ARAGÃO, 2006). 

 

No tocante à cessão onerosa, a Lei n.° 12. 276/2010 estabeleceu como 

atribuições da ANP somente a obtenção do laudo técnico de avaliação das áreas, para 

subsidiar a União na negociação com a Petrobras, e a regulação e fiscalização das 

atividades a serem realizadas pela Petrobras com base na Lei em referência 

 

5.2.4 Pré-Sal Petróleo S.A. – PPSA 

 

A PPSA foi criada pela Lei 12.304/2010, como empresa pública, sob a 

forma de sociedade anônima, vinculada ao MME. Entretanto, sua implantação ainda não 

ocorreu. Neste ínterim, a ANP exercerá suas competências, podendo ainda delegá-las 



78 

 

por meio de ato do Poder Executivo, nos termos do artigo 63 da Lei 12.351/2010 

(BRASIL, 2010). 

 

De acordo com Oliveira (2010), a criação da PPSA foi inspirada no modelo 

regulatório norueguês, pois a Noruega possui uma NOC de capital misto, a Statoil, e 

uma outra NOC, 100% (cem por cento) estatal – Petoro – com competência para 

realizar a gestão financeira, incluindo contábil, do fundo State’s Direct Financial 

Interest (PETORO, 2011). Importante, mencionar que, por meio deste fundo o governo 

norueguês pode participar diretamente das atividades de E&P, como um operador 

comum, o que significa uma diferença em relação à PPSA. No entanto, quando for 

criado o fundo de que trata o parágrafo único do artigo 6° da Lei n.° 12.351/2010, a 

PPSA, se for a gestora deste, poderá se assemelhar, ainda mais, à Petoro (CAMPOS e 

SARTORI, 2010).   

 

A administração da PPSA caberá a um Conselho de Administração e a uma 

Diretoria Executiva. O Conselho de Administração será composto por cinco membros 

nomeados pelo Presidente da República, mas indicados, cada um, pelo MME; 

Ministério da Fazenda - MF; Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - 

MPOG; Casa Civil e pelo diretor-presidente da PPSA, respectivamente. O período de 

gestão dos conselheiros é de quatro anos, permitida a recondução. Já os membros da 

Diretoria Executiva serão nomeados pelo Presidente da República, indicados pelo 

MME. O número de diretores e o prazo de gestão serão definidos no Estatuto da PPSA. 

A PPSA também terá um Conselho Fiscal, cujo funcionamento e atribuições serão 

previstos no Estatuto, e seus membros serão eleitos por Assembléia Geral. O Conselho 

Fiscal será composto por três conselheiros titulares e três suplentes, sendo dois titulares 

e dois suplentes indicados pelo MME e um titular e um suplente pelo MF, com período 

de gestão de quatro anos, admitida uma recondução (BRASIL, 2010). 

 

O objeto da PPSA é gerir os contratos de partilha de produção celebrados 

pelo MME e gerir os contratos de comercialização de petróleo. No entanto, a PPSA não 

assumirá os riscos e não responderá pelos custos e investimentos referentes às 

atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento, produção e desativação das 
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instalações de exploração e produção, decorrentes dos contratos de partilha de 

produção, conforme determina o § 2° do artigo 8° da Lei n.° 12.351/2010.. 

 

O artigo 4° da Lei n.° 12.404/2010 enumera as seguintes competências da 

PPSA, relacionadas à exploração e produção de petróleo: 

 

I - praticar todos os atos necessários à gestão dos 

contratos de partilha de produção celebrados pelo Ministério de 

Minas e Energia, especialmente:  

a) representar a União nos consórcios formados para a 

execução dos contratos de partilha de produção;  

b) defender os interesses da União nos comitês 

operacionais;  

c) avaliar, técnica e economicamente, planos de 

exploração, de avaliação, de desenvolvimento e de produção de 

petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, bem 

como fazer cumprir as exigências contratuais referentes ao conteúdo 

local;  

d) monitorar e auditar a execução de projetos de 

exploração, avaliação, desenvolvimento e produção de petróleo, de 

gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos;  

e) monitorar e auditar os custos e investimentos 

relacionados aos contratos de partilha de produção; e  

f) fornecer à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 

e Biocombustíveis (ANP) as informações necessárias às suas funções 

regulatórias;  

III - analisar dados sísmicos fornecidos pela ANP e pelos 

contratados sob o regime de partilha de produção;  

IV - representar a União nos procedimentos de 

individualização da produção e nos acordos decorrentes, nos casos 

em que as jazidas da área do pré-sal e das áreas estratégicas se 

estendam por áreas não concedidas ou não contratadas sob o regime 

de partilha de produção; e 

V - exercer outras atividades necessárias ao 

cumprimento de seu objeto social, conforme definido no seu estatuto. 
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Parágrafo único.  No desempenho das competências 

previstas no inciso I, a PPSA observará, nos contratos de partilha de 

produção, as melhores práticas da indústria do petróleo. (BRASIL, 

2010) 

 

A participação da PPSA integrará o consórcio do PSA46, como representante 

da União, e indicará a metade dos integrantes do comitê operacional, órgão responsável 

pela administração do consórcio. A PPSA ainda indicará o presidente do comitê 

operacional, o qual terá poder de veto e voto de qualidade. 

 

No tocante ao regime de concessão e ao de cessão onerosa, a PPSA não 

apresenta nenhuma atribuição.  

 

5.2.5 Petrobras 

 

Como já exposto de forma detalhada no Capítulo III, a Petrobras foi criada 

por meio da Lei n.° 2.004/53, como sociedade por ações, para exercer o monopólio da 

União referente às atividades de pesquisa, lavra, refinação, comércio e transporte de 

petróleo.  

 

A Lei n.° 2.004/53 foi revogada pela Lei n.° 9.478/97, que definiu o status 

da Petrobras como sociedade de economia mista, vinculada ao MME. Esta Lei 

determinou que a União mantivesse o controle acionário da Petrobras com propriedade 

e posse de, no mínimo, cinqüenta por cento das ações, mais uma ação, do capital 

votante.  

 

A Lei n.° 9.478/97 estabeleceu como objeto da Petrobras a pesquisa, a lavra, 

a refinação, o processamento, o comércio e o transporte de petróleo, devendo exercer 

tais atividades em caráter de livre competição e em função das condições de mercado, 

encerrando-se, assim, o exercício do monopólio pela Petrobras. A Lei em referência 

autorizou a Petrobras a praticar qualquer das atividades integrantes de seu objetivo 

social fora do território nacional. Ademais, a Petrobras e suas subsidiárias foram 

                                                 
4646 No PSA sempre haverá um consórcio constituído no mínimo pela Petrobras e PPSA. 
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autorizadas a formar consórcios com empresas nacionais e estrangeiras, na condição ou 

não de líder, com o objetivo de expandir atividades, reunir tecnologias e ampliar 

investimentos aplicados à indústria do petróleo (LEITE, 2007). 

 

A Lei n.° 9.478/97 assegurou à Petrobras os direitos de exploração e 

produção em relação aos blocos e campos em atividade exploratória ou em produção, 

determinando que a ANP celebrasse contratos de concessão com a Petrobras, 

dispensada a licitação (BRASIL, 1997). A partir de então, a Petrobras poderia participar 

das futuras licitações de blocos exploratórios em igualdade de condições com os demais 

concorrentes, somente sendo-lhe assegurada preferência no caso de empate de oferta, 

quando concorrendo isoladamente. 

 

Em relação ao regime de partilha de produção, a Lei n.° 12.351/2010 definiu 

a Petrobras como operadora de todos os blocos contratados, assegurando-lhe uma 

participação mínima no consórcio de 30% (trinta por cento), nos casos em que houver 

licitação. Esta Lei permitiu a contratação direta da Petrobras para a realização de 

estudos exploratórios necessários à avaliação das áreas do pré-sal e das áreas 

estratégicas, e ainda para celebração dos contratos de partilha, dispensada a licitação 

(BRASIL, 2010) 

 

A Lei n.° 12.351/2010 permitiu que a Petrobras participasse da licitação 

para outorga de PSA em iguais condições de concorrência, quando ela pretender 

aumentar a sua parcela de 30% (trinta por cento) no consórcio. Quando não participar 

da licitação, a Petrobras deverá aderir às regras do edital e à proposta vencedora. 

(BRASIL, 2010). 

 

O artigo 30 da Lei n.° 12.351/2010 estabelece as seguintes competências da 

Petrobras como operadora do PSA: 

 

“I - informar ao comitê operacional e à ANP, no prazo 

contratual, a descoberta de qualquer jazida de petróleo, de gás 

natural, de outros hidrocarbonetos fluidos ou de quaisquer minerais; 



82 

 

II - submeter à aprovação do comitê operacional o plano 

de avaliação de descoberta de jazida de petróleo, de gás natural e de 

outros hidrocarbonetos fluidos, para determinação de sua 

comercialidade; 

III - realizar a avaliação da descoberta de jazida de 

petróleo e de gás natural nos termos do plano de avaliação aprovado 

pela ANP, apresentando relatório de comercialidade ao comitê 

operacional; 

IV - submeter ao comitê operacional o plano de 

desenvolvimento da produção do campo, bem como os planos de 

trabalho e de produção, contendo cronogramas e orçamentos; 

V - adotar as melhores práticas da indústria do petróleo, 

obedecendo às normas e aos procedimentos técnicos e científicos 

pertinentes e utilizando técnicas apropriadas de recuperação, 

objetivando a racionalização da produção e o controle do declínio 

das reservas; e 

VI - encaminhar ao comitê operacional todos os dados e 

documentos relativos às atividades realizadas.” (BRASIL, 2010) 

 

No tocante ao regime de cessão onerosa, a Lei n.° 12.226/2010 instituiu a 

Petrobras como única contratada, dispensada a licitação (BRASIL, 2010). 

 

5.2.6 Empresas de Petróleo 

 

O regime regulador misto da área do pré-sal permite, atualmente, a 

participação das empresas de petróleo, nacionais ou internacionais, somente como 

contratadas sob o regime de partilha, visto que para a área do pré-sal não é mais 

permitido celebrar contratos de concessão e o contrato de cessão onerosa foi celebrado 

exclusivamente com a Petrobras. 

 

Os contratos de concessão celebrados pelas empresas de petróleo, antes da 

vigência do regime regulador misto, serão conservados, conforme dispõe a Resolução 

CNPE n.° 6 de 8 de novembro de 2007, que determinou a alteração do marco legal, mas 

resguardou os direitos adquiridos, conforme transcrição a seguir: 
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“Art. 3° Determinar a rigorosa observação dos direitos 

adquiridos e atos jurídicos perfeitos, relativos às áreas concedidas ou 

arrematadas em leilões da ANP. 

Art. 4° Determinar ao Ministério de Minas e Energia que 

avalie, no prazo mais curto possível, as mudanças necessárias no 

marco legal que contemplem um novo paradigma de exploração e 

produção de petróleo e gás natural, aberto pela descoberta da nova 

província petrolífera, respeitando os contratos em vigor.” (CNPE, 

2007) 

 

Atualmente, vinte e quatro empresas petrolíferas detêm direitos de 

exploração e produção para a área do pré-sal, quatro nacionais e vinte pertencentes a 

grupos internacionais. O Anexo deste estudo traz a relação dos blocos e campos que 

estas empresas exploram na área do pré-sal e suas respectivas participações. 

 

Para se tornarem contratadas sob o regime de partilha de produção, as 

empresas de petróleo interessadas em explorar e produzir na área do pré-sal deverão 

participar de um processo licitatório, vencendo quem oferecer ao Estado brasileiro a 

maior parcela de óleo excedente. Estas empresas farão parte de um consórcio 

obrigatório, composto pela PPSA, representando a União, que não irá participar dos 

investimentos na operação, e pela Petrobrás que pela Lei n.° 12.351/2010 terá, sempre, 

participação mínima de 30% (trinta por cento) no PSA. A Petrobras e as empresas que 

vencerem a licitação terão a representação de 50% (cinqüenta por cento) no consórcio 

(ANP, 2011).  

 

5.3 IPAS VIGENTES PARA OPERAÇÃO NA ÁREA DO PRÉ-SAL 

 

O regime regulador misto brasileiro adota três tipos de IPA: i) contrato 

de concessão; ii) contrato de partilha de produção e iii) contrato de cessão onerosa. 

 

Os dois primeiros tipos são adaptações de duas formas puras, já expostas 

no Capítulo V, o terceiro tipo, segundo Lucchesi (2011), trata-se de “uma 

modalidade com características distintas que está sendo implantada no Brasil”. No 
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entanto, estes três tipos de IPAs são formas híbridas, já que apresentam traços 

básicos das formas puras dos IPAs (RIBEIRO, 2003). 

 

5.3.1 Contrato de Concessão Brasileiro 

 

Segundo Ribeiro (2003), o contrato de concessão brasileiro é uma 

formulação híbrida que incorpora características de outros tipos de contrato 

adotados pela indústria do petróleo, tal como o contrato de serviço de risco e o 

contrato de participação na produção. Isto porque no contrato de concessão 

brasileiro existe a obrigatoriedade de se realizar o programa exploratório mínimo, 

devendo o concessionário assumir o risco de perder o investimento caso não ocorra 

uma descoberta comercial, tal como no contrato de serviço de risco. A semelhança 

com o contrato de participação se observa em relação à participação variável do 

Estado em razão do volume de produção, visto que o contrato de concessão 

brasileiro prevê a cobrança da participação especial progressiva para campos 

produtivos. 

 

O artigo 23 da Lei n.° 9.478/97 estabelece que os contratos de concessão 

serão celebrados após a realização de um procedimento licitatório, no qual serão 

ofertados os direitos de exercer as atividades de exploração, desenvolvimento e 

produção de petróleo, vinculados a uma área específica, denominada ‘bloco’. Tais 

direitos de explorar, lavrar e prospectar a atividade petrolífera em determinado 

bloco constituirão o objeto do contrato de concessão (ARAGÃO, 2006). 

 

O contrato de concessão somente poderá ser celebrado com empresas 

constituídas sob as leis brasileiras, com sede e administração no Brasil47, que 

tenham atendido, previamente, os requisitos técnicos, econômicos e jurídicos 

estabelecidos pela ANP48 (BRASIL, 1997). 

 

A vigência do contrato de concessão brasileiro é dividida em duas fases: 

a de exploração e a de produção. A primeira tem duração variável, definida pela 

                                                 
47 Artigo 5° da Lei n.° 9.478/97 
48 Artigo 25 da Lei n.° 9.478/97 
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ANP no edital da licitação, podendo durar até nove anos, com possibilidade de 

prorrogação de acordo com as condições estabelecidas no contrato. A segunda fase 

tem duração de 27 anos, contados a partir da declaração de comercialidade, que 

também pode ser prorrogada ou rescindida pelo concessionário, desde que este 

notifique a ANP com antecedência mínima de seis meses (RIBEIRO, 2003). 

 

A fase de exploração é dividia em dois períodos e as durações de cada 

período são estabelecidas pela ANP. No primeiro período, o concessionário deve 

realizar um programa exploratório mínimo49. 

 

Somente após o cumprimento integral deste programa, o concessionário 

poderá passar para o segundo período, no qual deverá realizar ao menos a perfuração de 

um poço exploratório. Se neste período se realizar alguma descoberta, o concessionário 

deverá submeter à ANP a avaliação de descoberta.e se ela for comercial, declarar sua 

comercialidade. 

 

Importante destacar que após a conclusão do período exploratório, a área 

inicialmente determinada como bloco poderá ser modificada, pois está previsto em 

todos os contratos de concessão a possibilidade de se devolver parte do bloco ao final 

do período de exploração e de se reter somente a área do bloco onde serão realizadas as 

atividades de desenvolvimento, que, em caso de sucesso, se tornará um campo 

(ARAGÃO, 2006). 

 

O contrato de concessão outorga direitos exclusivos de perfuração e 

produção, além da propriedade dos hidrocarbonetos produzidos a partir do ponto de 

medição, bem como seus direitos de comercialização. Outra prerrogativa é o direito de 

exportar, desde que haja autorização da ANP (RIBEIRO, 2003). 

 

Dentre as obrigações do concessionário estabelecidas no contrato de 

concessão brasileiro, está a de cumprir compromissos de conteúdo local50, nas fases de 

                                                 
49 O programa exploratório mínimo foi um critério de julgamento incorporado a partir da 

Quinta Rodada de Licitações. O vencedor da licitação se obriga a cumprir o número de unidades de 
trabalho ofertadas na licitação.  



86 

 

exploração e de desenvolvimento e de produção. Dessa forma, o suprimento de bens e 

serviços deverá ser realizado de forma a garantir igualdade de oportunidades ao 

fornecedor nacional, tendo o concessionário a obrigação de cumprir o percentual de 

conteúdo local ofertado na licitação (PEDROSA JR. et al, 2008) 

 

No que se refere às participações governamentais, o contrato de concessão 

brasileiro prevê as seguintes modalidades: i) bônus de assinatura, sendo o seu 

pagamento uma condição para a celebração do contrato; ii) royalties, exigido após o 

início da produção; iii) participação especial, cobrada nos casos de grande volume de 

produção ou de grande rentabilidade; iv) pagamento pela ocupação ou retenção de área, 

devido a partir do início da vigência do contrato51  (BRASIL, 1997). 

 

O contrato de concessão brasileiro ainda prevê, quando o bloco está 

localizado em terra, o pagamento aos proprietários da terra de participação equivalente, 

em moeda corrente, a um percentual variável entre cinco décimos por cento e um por 

cento da produção de petróleo52 (BRASIL, 1997). 

 

Segundo Ribeiro (2003), o contrato de concessão obriga o concessionário a 

adotar medidas para conservação dos reservatórios e de outros recursos naturais, 

adotando as melhores práticas da indústria internacional do petróleo, e a executar todas 

as operações assumindo os riscos e custos da atividade. O concessionário ainda está 

obrigado a notificar a ANP sobre o desenvolvimento das operações e sobre qualquer 

dano e prejuízo decorrente destas. 

 

Antes do término do prazo da concessão, o concessionário está obrigado a 

realizar as atividades de desativação das operações, tamponando e abandonando os 

poços. Deverá também retirar equipamentos e instalações, podendo a ANP exigir a 

reversão dos bens (ANP, 2009). 

 

                                                                                                                                               
50 O conteúdo local foi um critério de julgamento das dez licitações realizadas na ANP. Os 

concessionários ofertavam um percentual de conteúdo local a ser cumprido em cada fase. Sendo assim, 
essas exigências têm variado a cada Rodada de Licitações. 

51 Para maiores informações sobre participações governamentais na indústria do petróleo, 
ver: GUTMAN, (2007)  
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O contrato de concessão brasileiro poderá ser transferido, desde que seu 

objeto e as condições contratuais sejam mantidos. O novo concessionário deverá ser 

avaliado técnica, financeira e juridicamente pela ANP, a qual ainda deverá autorizar 

prévia e expressamente a transferência53 (BRASIL, 1997). 

 

O contrato de concessão obriga a realização do procedimento de 

individualização da produção, quando a jazida se estender além dos limites do bloco 

para quais os direitos exploratórios foram concedidos. No entanto, esse tema será o 

objeto de análise detalhada no Capítulo VI. 

 

No tocante à natureza jurídica do contrato de concessão brasileiro, Ribeiro 

(2003) afirma que poucas questões ensejaram tanta controvérsia nos anos pós-1997. 

Segundo esta autora, “a matéria é controvertida, pois se nos contratos administrativos 

vige o princípio da supremacia do interesse público, indaga-se se seria possível ao 

Estado – representado pela ANP – alterar, unilateralmente, as normas que vigem no 

contrato, ou ainda denunciá-lo, também de forma unilateral.” Toshio Mukai e 

Alexandre Aragão se posicionam pela natureza privada do contrato de concessão. Este 

último justifica sua posição pelo fato de as concessões petrolíferas não apresentarem 

como objeto a delegação de serviços públicos, mas sim a atividade econômica 

monopolizada pelo Estado, o que, segundo ele, não impede que o contrato preveja 

obrigações e poderes publicistas, como, por exemplo, a reversão de bens (ARAGÃO, 

2006). No entanto, a simples previsão de obrigações e poderes publicistas em um 

contrato de concessão é considerado por Smith et al (2010) como razão para caracterizar 

a natureza jurídica pública do contrato, tal como exposto no Capítulo IV. Nesta linha se 

posiciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro, que considera o contrato de concessão 

petrolífero atípico, chamado de contrato de concessão de uso de bens públicos 

(RIBEIRO, 2003). 

 

                                                                                                                                               
52 Determinação do artigo 52 da Lei n.° 9.478/97 
53 Artigo 29 da Lei n.° 9.478/1997 
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5.3.2 Contrato de Partilha de Produção Brasileiro 

 

Apesar de o regime de partilha de produção ter sido instituído em dezembro 

de 2010, por meio da publicação da Lei n.° 12.351/2010, nenhum contrato de partilha 

de produção brasileiro foi celebrado até o momento. Dessa forma, a análise deste IPA se 

dará a partir da legislação vigente, em bases hipotéticas. 

 

A outorga de direitos de exploração e produção na área do Pré-sal e em 

áreas estratégicas será realizada mediante a celebração de contrato de partilha de 

produção, estruturado na forma que determina a Lei n.° 12.351/2010. A outorga poderá 

se realizada por contratação direta da Petrobrás, propondo o CNPE os parâmetros do 

contrato, ou por meio de licitação, sendo resguardada à Petrobrás a participação mínima 

de 30% (trinta por cento) no contrato, podendo esta participar do certame para ampliar 

sua participação, em condições de igual concorrência. Em ambas as hipóteses, a 

Petrobrás será a operadora, por definição do artigo 4° da Lei n.° 12.351/2010.  

 

Entretanto, antes da outorga, a Lei n.° 12.351/2010 permite que o MME, 

diretamente ou por meio da ANP, promova a avaliação do potencial das áreas do Pré-sal 

e das áreas estratégicas, podendo, para tanto, contratar diretamente a Petrobras para 

realizar os estudos exploratórios.  

 

O artigo 29 da Lei n.° 12.351/2010 determina como cláusula essencial do 

contrato a definição do bloco. No entanto, é importante esclarecer que para o contrato 

de partilha, cabe a mesma argumentação desenvolvida para o contrato de concessão 

(ARAGÃO, 2006): os direitos de explorar e produzir em um bloco determinado 

localizado na área do Pré-sal ou em áreas estratégicas constitui o objeto do contrato de 

partilha de produção. Dessa forma, parte do bloco poderá ser devolvida ao longo dos 

períodos exploratórios, sem que se modifique o objeto do contrato.  

 

O contrato de partilha de produção brasileiro tem vigência limitada a 35 

anos, dividida em duas fases: i) a de exploração, que inclui as atividades de avaliação de 

eventual descoberta de petróleo, para determinação de sua comercialidade e ii) a de 

produção, que inclui as atividades de desenvolvimento.  
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O prazo de duração e as condições de prorrogação da fase de exploração 

serão estipulados no contrato, bem como o programa exploratório mínimo que a 

contratada deverá cumprir nesta fase.  

 

O contratado sob regime de partilha de produção deverá assumir todos os 

riscos das atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento e produção, arcando 

com os custos e investimentos necessários à execução do contrato de partilha de 

produção54. Caso realize uma descoberta comercial e inicie a produção, o contratado 

terá direito a recuperar tais custos em espécie, excluídos os pagamentos das 

participações governamentais. O contrato de partilha de produção apresentará os limites, 

prazos, critérios e condições para a apropriação do custo em óleo. 

 

A produção será partilhada entre a União, representada pela PPSA, e o 

contratado. Este receberá o reembolso dos custos em óleo e ainda parte da produção 

restante, denominada excedente em óleo. O excedente em óleo é definido pelo artigo 2°, 

III da Lei n.° 12.351/2010 como  

 

“parcela da produção de petróleo, de gás natural e de 

outros hidrocarbonetos fluidos a ser repartida entre a União e o 

contratado, segundo critérios definidos em contrato, resultante da 

diferença entre o volume total da produção e as parcelas relativas ao 

custo em óleo, aos royalties devidos e, quando exigível, à 

participação de que trata o art. 43” (participação dos proprietários 

da terra)    

 

O percentual do excedente em óleo que caberá a União será proposto pelo 

CNPE55, quando a Petrobras for contratada diretamente, ou será o critério do julgamento 

da licitação, proposto pelo vencedor do certame. 

 

                                                 
54 O parágrafo único do artigo 6° da Lei n.° 12.351 prevê a possibilidade da União, por 

intermédio de fundo específico, participar dos investimentos nas atividades de exploração, avaliação, 
desenvolvimento e produção, assumindo os riscos correspondentes a sua participação. 

55 De acordo com o inciso IV do art. 9°da Lei n.° 12.351/2010, o CNPE irá propor tal 
parâmetro ao Presidente da República, a quem caberá a decisão final.  
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O contrato de partilha da produção brasileiro exige a constituição de um 

consórcio formado pela PPSA e Petrobrás, quando esta for contratada diretamente, ou 

pela PPSA, Petrobras e pelo licitante vencedor, quando for realizada licitação. A 

administração do consórcio será realizada pelo seu comitê operacional. Este será 

composto por representantes da PPSA, que indicará o seu presidente e metade dos seus 

membros, e pelos representantes da Petrobrás e do licitante vencedor, se houver. 

 

O artigo 24 da Lei n.° 12.351/2010 enumera as seguintes competências do 

comitê operacional: 

 

“I - definir os planos de exploração, a serem submetidos 

à análise e à aprovação da ANP; 

II - definir o plano de avaliação de descoberta de jazida 

de petróleo e de gás natural a ser submetido à análise e à aprovação 

da ANP; 

III - declarar a comercialidade de cada jazida 

descoberta e definir o plano de desenvolvimento da produção do 

campo, a ser submetido à análise e à aprovação da ANP; 

IV - definir os programas anuais de trabalho e de 

produção, a serem submetidos à análise e à aprovação da ANP; 

V - analisar e aprovar os orçamentos relacionados às 

atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento e produção 

previstas no contrato; 

VI - supervisionar as operações e aprovar a 

contabilização dos custos realizados; 

VII - definir os termos do acordo de individualização da 

produção a ser firmado com o titular da área adjacente, observado o 

disposto no Capítulo IV desta Lei; e 

VIII - outras atribuições definidas no contrato de 

partilha de produção.” 

 

Diante do rol de competências do comitê operacional e considerando que o 

seu presidente será indicado pela PPSA, o qual terá poder de veto e voto de qualidade; é 

possível perceber o grande poder da PPSA na administração do contrato de partilha de 
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produção brasileiro, mesmo não assumindo nenhum risco, nem conduzindo as 

operações.  

 

Quando ocorrer a licitação, por força do artigo 15 da Lei n.° 12.351/2010, o 

edital deverá apresentar o percentual mínimo do excedente em óleo da União; o 

programa exploratório mínimo e os investimentos estimados correspondentes; o 

conteúdo local mínimo e o valor do bônus de assinatura, que deverão ser cumpridos 

pelo contratado. Quando ocorrer a contratação direta da Petrobrás, tais parâmetros serão 

propostos pelo CNPE. 

 

Em relação às participações governamentais, o contrato de partilha de 

produção brasileiro prevê apenas duas modalidades: i) bônus de assinatura, que deve ser 

pago no ato da assinatura do contrato e não pode ser reembolsado pelo óleo em custo, e 

ii) royalties, que também não pode ser incluído no cálculo do custo em óleo. Há ainda a 

participação devida aos proprietários da terra, quando os blocos estratégicos se 

localizarem em terra, de até 1% do valor da produção de petróleo. 

 

O contrato de partilha da produção é mais rigoroso que o contrato de 

concessão em relação à proteção ambiental, visto que exige a apresentação obrigatória 

de inventário periódico sobre as emissões de gases que provocam efeito estufa; a 

apresentação de um plano de contingência relativo a acidentes por vazamento de 

petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos e seus derivados; a realização obrigatória 

de auditoria ambiental de todo o processo operacional de retirada e distribuição de 

petróleo e gás oriundos do Pré-sal e, após a extinção do contrato, a prática de atos de 

recuperação ambiental determinados pelas autoridades competentes. 

 

Após o término do contrato de partilha de produção, o contratado deve 

realizar a devolução e desocupação das áreas sob contrato, inclusive para a retirada de 

equipamentos e instalações que não sejam objeto de reversão e, ainda, para a reversão 

de bens. O contratado ainda deve reparar ou indenizar os danos decorrentes de suas 

atividades. 

 



92 

 

O contrato de partilha de produção poderá ser cedido, desde que haja prévia 

e expressa autorização do MME, após ser ouvida a ANP. No entanto, as seguintes 

condições devem ser observadas: i) o objeto contratual e suas condições não podem ser 

alterados; ii) o cessionário deverá ser avaliado técnica, econômica e juridicamente, a 

partir de critérios estabelecidos pelo MME, e iii) os demais consorciados deverão 

exercer o direito de preferência, na proporção de suas participações no consórcio. 

No tocante à individualização da produção, o procedimento é obrigatório 

para jazidas que se estenderem além dos limites do bloco e a ANP deve aprovar os 

acordos celebrados. Os detalhes deste procedimento serão tratados com profundidade no 

Capítulo VI. 

 

O artigo 32 da Lei n.° 12.351/2010 enumera as hipóteses de extinção do 

contrato de partilha de produção, quais sejam: i) pelo vencimento do prazo; ii) por 

acordo entre as partes; iii) pelos motivos de Resolução previstos no contrato; iv) após o 

término da fase exploratório, sem que seja realizada nenhuma descoberta comercial; v) 

pelo exercício do direito de desistência, após se cumprir todo o programa exploratório 

mínimo ou pagar o valor correspondente à parcela não cumprida e vi) pela recusa em 

firmar o acordo de individualização da produção.  

 

A natureza jurídica do contrato de partilha da produção ainda não foi 

debatida pelos operadores do Direito do Petróleo, no entanto é bem provável que se 

instaure a mesma polêmica relacionada à natureza jurídica do contrato de concessão. 

 

5.3.3 Contrato de Cessão Onerosa 

 

Dentre as formas puras de IPA, não há nenhuma que se aproxime da 

estrutura do contrato de cessão onerosa. Segundo afirma Lucchesi (2010), trata-se de 

uma modalidade diferente de IPA, que institui um terceiro regime fiscal adotado pelo 

Brasil. Sendo assim, pode-se considerar o contrato de cessão onerosa como um IPA 

tipicamente brasileiro. 

 

Como antes destacado, a Lei n° 12.276/2010 autorizou a União a ceder 

onerosamente à Petrobras o exercício das atividades de pesquisa e lavra de petróleo em 
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áreas não concedidas localizadas no Pré-sal até o limite de produção de cinco bilhões de 

barris equivalentes de petróleo, dispensada a licitação, mediante a efetivação do 

pagamento, prioritariamente, em títulos da dívida pública mobiliária federal. 

Adicionalmente, a Lei em referência autorizou a União a subscrever ações do capital 

social da Petrobras e a integralizá-las com títulos da dívida pública federal.  

Em 3 de setembro de 2010 a União, representada pelo MME e pelo MF, a 

Petrobrás, como cessionária, e a ANP, na qualidade de reguladora e fiscalizadora, 

celebraram o contrato de cessão onerosa, que apresentou como objeto a cessão onerosa 

à cessionária do exercício das atividades de pesquisa e lavra de petróleo localizados na 

área do Pré-sal, limitando a produção à cinco bilhões de barris equivalentes de petróleo. 

 

A área delimitada para o exercício dos direitos cedidos onerosamente foi 

estabelecida no Anexo I do contrato, apresentando seis blocos definitivos, quais sejam: 

Florim; Franco; Sul de Guará; Entorno de Iara; Sul de Tupi; Nordeste de Tupi; e um 

contingente: Peroba, como garantia de se alcançar o volume máximo de produção do 

objeto do contrato (SOUSA, 2011). A execução de atividades no bloco contingente 

deverá ser requerida durante a revisão do contrato, desde que comprovado que o total 

dos volumes recuperáveis contidos nos blocos definitivos seja inferior a cinco bilhões 

de barris. A estimativa dos volumes de barris de petróleo equivalente para cada um dos 

blocos observa-se na Tabela 3 a seguir: 

 

Tabela 3 - Volumes e Valores da Cessão Onerosa 

ÁREA DO 

CONTRATO 

VOLUME DA CESSÃO 

ONEROSA  

(MILHÕES DE BARRIS DE 

ÓLEO EQUIVALENTES - 

BOE) 

VALOR DO 

BARRIL 

(US$/BOE) 

VALOR DA CESSÃO 

ONEROSA 

(US$) 

Florim 467 9,0094 4.207.389.800,00 

Franco 3.058 9,0400 27.644.320.000,00 

Sul de Guará 319 7,9427 2.533.721.300,00 

Entorno de Iara 600 5,8157 3.489.420.000,00 

Sul de Tupi 128 7,8531 1.005.196.800,00 

Nordeste de Tupi 428 8,5357 3.653.279.600,00 

Peroba - - - 
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TOTAL 5.000  42.533.327.500,00 

Taxa de câmbio   1,7588 

Valor em Reais 

(R$) 

  74.807.616.407,00 

Fonte: Anexo II do Contrato de Cessão Onerosa (ANP, 2010) 

 

O valor incial do contrato, como se observa na Tabela 3, foi ajustado em R$ 

74.807.616.407,00 (setenta e quatro bilhões, oitocentos e sete milhões, seiscentos de 

dezesseismil, quatracentos e sete reais).  A Petrobras efetivou o pagamento com os 

recursos captados na venda de ações ordinárias e preferenciais, por meio de um 

processo público de capitalização, da seguinte forma: R$ 67,8 bilhões em Letras 

Financeiras do Tesouro – LFTs, as quais a União utilizou para integralizar sua 

participação no aumento de capital da empresa e R$ 7 bilhões em dinheiro (SOUSA, 

2011 e LUCCHESI, 2011).  

 

O prazo de vigência do contrato de cessão onerosa é de 40 anos, podendo 

ser prorrogado por mais cinco anos, a pedido da cessionária, nos termos do contrato.  

 

O contrato de cessão onerosa apresenta duas fases: i) de exploração, que 

inclui as atividades de avaliação e ii) de produção, que inclui as atividades de 

desenvolvimento. A fase de exploração tem duração máxima de quatro anos para a 

execução das atividades do Programa de Exploração Obrigatório, definido no contrato, 

e de eventuais trabalhos adicionais. O não cumprimento deste Programa ensejará a 

cobrança de multa à Petrobras, no valor de até duas vezes das atividades listadas no 

contrato para o bloco, no caso de atraso superior a vinte quatro meses (SOUSA, 2011). 

É admitida a prorrogação desta fase  por mais dois anos. A fase de produção terá início 

após a entrega da declaração de comercialidade.  

 

A cessionária, Petrobras, é obrigada a assumir, em caráter exclusivo, todos 

os investimentos, custos e riscos relacionados à execução das operações. Caso realize 

uma descoberta comercial, a cessionária terá direito à propriedade do petróleo 

produzido, sendo apropriados no ponto de medição da produção. No entanto, os seus 

direitos estão limitados à produção de 5 bilhões de barris de óleo equivalente. 
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Em relação ao conteúdo local, a cessionária está obrigada a atender o 

percentual mínimo de 37% durante a fase de exploração, e de 65% na fase de produção, 

devendo a cessionária observar as exigências de percentuais mínimos de conteúdo local 

de itens e subitens especificados no Anexo IV do contrato. Todavia, para a etapa de 

desenvolvimento, o contrato estabelece um percentual progressivo, da seguinte forma: i) 

55% para os módulos que iniciarem a produção até 2016; ii) 58% para os módulos que 

iniciarem a produção entre 2017 e 2019; e iii) 65% para os módulos que iniciarem a 

produção a partir de 2020. 

 

No tocante às participações governamentais, somente os royalties serão 

devidos sobre o produto da lavra no valor de 10% da produção, pagos mensalmente à 

União a partir do início da produção. Entretanto, o contrato obriga a cessionária a 

realizar despesas qualificadas como pesquisa e desenvolvimento em valor equivalente à 

0,5% (meio por cento) da receita bruta anual da produção. 

 

Concluída a produção dos cinco bilhões de barris ou extinto o contrato por 

decurso do prazo ou por qualquer outro motivo, a cessionária deverá submeter à ANP 

relatório de devolução de campos. Caso este indique a possibilidade de exaustão de 

produção durante a vigência do contrato, a cessionária deverá apresentar um programa 

de desativação das instalações, propondo a forma de tamponamento e abandono de 

poços, a desativação das intalações e a remoção de plantas e equipamentos. No que se 

refere aos bens empregados pela cessionária, o regime geral do contrato de cessão 

onerosa é a não reversão dos bens, podendo ocorrer em carácter excepcional para 

assegurar a continuidade das operações ou quando forem passíveis de utilização de 

interesse público.   

 

O artigo 1° da Lei n° 12.276/2010 estabelece que o contrato de cessão 

onerosa é intransferível, vedando, assim, a possibilidade de cessão. 

 

A individualização da produção será obrigatória sempre que a jazida se 

estender para além da área do contrato. Como a área do contrato de cessão onerosa está 
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integralmente localizada no polígono do Pré-sal, deverão ser adotadas as disposições da 

Lei n.° 12.351/201056. Este tema será tratado com maior profundidade no Capítulo VI. 

 

A Lei n.° 12.276/2010 previu a possibilidade de revisão do contrato, a ser 

realizada após a entrega da declaração de comercialidade (SOUSA, 2011). O contrato 

de cessão onerosa define que a revisão poderá ter como resultado a renegociação dos 

seguintes itens: i)valor do contrato; ii) volume máximo; iii) prazo de vigência e iv) 

percentuais mínimos de conteúdo local, constantes do Anexo IV. A revisão está 

condicionada ao cumprimento integral do Programa de Exploração Obrigatório e à 

prévia apreciação do CNPE. 

 

O contrato de cessão onerosa foi estruturado a partir do contrato de 

concessão da Décima Rodada de Licitações, adequando-se a este as determinações da 

Lei n.° 12.276/2010. Dessa forma, pode se dizer que o contrato de cessão onerosa é uma 

forma híbrida do contrato de concessão, visto que outorga direitos de propriedade sobre 

o óleo produzido e exige o pagamento de royalties, características essenciais do contrato 

de concessão. Nesta linha, observa-se que a natureza jurídica destes dois IPAs 

brasileiros será semelhante. 

 

Entretanto, Luiz Vicente Sanches Lopes (2011) relata que já se afirmou ser 

o contrato de cessão onerosa “um regime muito específico, muito peculiar”, “um 

contrato que se assemelha longinquamente com o de concessão, mas não se confunde 

com o de concessão”. Isto porque, segundo Marques Neto (2010),  o arranjo de risco do 

contrato de cessão é bastante distinto do arranjo de risco do contrato de concessão. Na 

concessão, uma empresa petrolífera ou até mesmo a Petrobrás, caso não tenha realizado 

nenhuma descoberta comercial após a conclusão do período exploratório, deverá 

finalizar o contrato. Já no contrato de cessão onerosa, como a Petrobras recebeu o 

direito de explorar e produzir até o limite de 5 bilhões de barris de petróleo, se esta 

empresa não conseguir produzir todo este volume, deverá haver um ajuste por meio da 

revisão do contrato, visto que a cessão onerosa somente estará concluída quando houver 

                                                 
56 O parágrafo único do artigo 7° da Lei 12.276/2010 determina que a competência 

regulatória e fiscalizadora da ANP em relação à Petrobras, no contrato de cessão onerosa, abrangerão os 
termos de individualização da produção a serem assinados entre a Petrobras e os concessionários dos 
blocos localizados na área do Pré-sal. 
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o atingimento dos 5 bilhões de barris, até mesmo porque a Petrobras pagou 

antecipadamente por estes barris.  

 

De acordo com Abritta (2010), a origem do contrato de cessão onerosa seria 

o Código Civil. Para este autor, ocorreu a inovação da aplicação do instituto da cessão 

onerosa previsto no Código Civil. Sendo assim, Abritta (2010) sustenta que a cessão 

onerosa é um instrumento por meio do qual a União exerceu o seu monopólio de 

exploração e produção, ao mesmo tempo, capitalizou a empresa que ela detém o 

comando específico, especializada na exploração do petróleo.   

 

Exposto o regime regulatório misto brasileiro, é possível adentrar na análise 

da individualização da produção no contexto brasileiro, abordando os problemas 

práticos advindos da convivência dos três diferentes IPAs vigentes na área do Pré-sal. 
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VI. O PROCESSO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO NA ÁREA DO 

PRÉ-SAL E OS POTENCIAS PROBLEMAS PRÁTICOS ADVINDOS DA 

CONVIVÊNCIA DOS TRÊS IPAS. 

 

6.1 O INSTITUTO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO (‘UNITIZATION’) 

 

Antes de se adentrar na análise do instituto da individualização da produção, 

cabe ressaltar que o termo ‘unitização’ também é utilizado pela doutrina, tal como o faz 

Ribeiro (2005); Pereira (2008); Bucheb (2008); Baleroni e Pedroso Júnior (2009), 

Araújo (2009) e Bittencourt (2010). Isto porque o termo adotado em inglês é unitization, 

o qual foi traduzido para o português como unitização. E, ainda, pode-se encontrar a 

expressão ‘unificação’, adotada por Martins (1997) e Appi e Andrade (2000). 

 

Como já exposto no Capítulo II, nos primórdios da indústria do petróleo, era 

adotada a Regra da Captura57. O movimento para se adotar a individualização 

compulsória surgiu com Henry Doherty, nos EUA, ao defender que a Regra da Captura 

incentivava uma produção predatória que causava desperdício de capital e de força de 

trabalho, além de levar ao excesso de oferta de petróleo, causando a queda dos preços 

(DAINTITH, 2010) 

 

De acordo com Duval et al (2009), unitization é a operação conjunta e 

coordenada de um reservatório de óleo e gás realizada por empresas signatárias de 

diferentes IPAs, os quais regem este mesmo reservatório. Para estes autores, a 

concepção deste instituto surgiu para assegurar a recuperação eficiente do petróleo e 

proteger os direitos de todos os proprietários e operadores detentores de direitos de E&P 

sobre o reservatório comum. 

 

Para Taverne (1999), a individualização da produção é cabível, quando um 

reservatório de petróleo contínuo se estende além de uma fronteira estabelecida por um 

                                                 
57 A Regra da Captura confere o direito de propriedade do petróleo produzido a quem 

detém os direitos de E&P da área em que se localiza o poço por meio do qual se produziu o petróleo, 
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contrato e em direção a uma área sob diferente contrato, com o objetivo de definir a 

melhor maneira de desenvolver e explotar o reservatório compartilhado, de forma a 

beneficiar todas as partes. 

 

No entendimento de Bucheb ( 2007): 

 

“A discussão acerca da individualização da produção 

surge quando uma jazida de petróleo ou gás natural se estende por 

dois ou mais blocos contíguos, cujos direitos de exploração e 

produção pertencem a concessionários
58

 diferentes (...). Devido à 

característica migratória do petróleo e do gás natural, os 

hidrocarbonetos inicialmente situados num bloco fluirão e serão 

produzidos através de um poço perfurado num bloco contíguo.” 

 

Weaver e Asmus (2006) sustentam que a individualização da produção é 

reconhecida como o melhor método para produção de petróleo de forma eficiente e 

justa, pelas seguintes razões: 

 

i. evita o desperdício econômico de perfurações desnecessárias e 

construções de instalações que poderiam ocorrer caso vigorasse a 

Regra da Captura; 

ii. permite o compartilhamento da infra-estrutura de desenvolvimento, 

reduzindo os custos da produção por meio de economias de escala e 

eficiências operacionais; 

iii. maximiza a recuperação final do petróleo presente no reservatório 

comum, visto que conta com as melhores informações técnicas, tanto 

nas operações da produção primária, quanto nas operações de 

recuperação aprimoradas; 

                                                                                                                                               

mesmo que a projeção em superfície do reservatório do qual se produziu o petróleo se estenda além das 
fronteiras desta área (BUCHEB, 2007) 

58 A obra deste autor é anterior à publicação do novo marco regulatório, por isso a restrição 
aos concessionários. 
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iv. propicia que todos os detentores de direitos de E&P sobre o 

reservatório comum recebam uma participação justa em relação à 

produção, e 

v. minimiza o uso da superfície da área, bem como os impactos sobre a 

área, considerando que evita perfurações e instalações 

desnecessárias. 

 

Segundo Owen Anderson (1984), a individualização da produção é 

geralmente um processo lento e complexo, que se inicia com a formação de um comitê 

operacional constituído pelas empresas que possuem direitos de E&P sobre a jazida 

compartilhada. Este comitê irá analisar a viabilidade da individualização da produção 

sob os aspectos técnicos e econômicos e determinará qual o melhor método para se 

alcançar uma recuperação avançada, que resulte na maximização da recuperação de 

hidrocarbonetos da jazida e assegure um lucro razoável. 

 

Weaver e Asmus (2006) dividem a individualização da produção em três 

estágios: i) a celebração de um pré-acordo após a descoberta ou avaliação de um 

reservatório comum, antes da declaração de comercialidade; ii) a celebração do acordo 

de individualização da produção (AIP), geralmente coincidente com um plano de 

desenvolvimento acordado entre as partes; e iii) a realização da redeterminação das 

participações, tal como estabelecido no acordo de individualização da produção, quando 

se obtém mais dados sobre o reservatório, a partir do desenvolvimento e da produção. 

 

O primeiro estágio se inicia quando as partes reconhecem e aceitam que há 

um reservatório de petróleo compartilhado por elas, que se estende além e através das 

fronteiras das áreas sobre as quais possuem direitos de E&P, sendo necessária a 

individualização da produção. Para firmarem o pré-acordo, Taverne (1999) entende ser 

preciso considerar os seguintes fatores: 

 

i. os limites, a extensão e a configuração do reservatório cuja produção 

será individualizada;  

ii. as características minerais e as condições mecânicas da rocha 

reservatório, bem como as características do petróleo contido nela;  
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iii. a definição do volume de petróleo que será dividido entre as partes 

detentoras de direitos de E&P;  

iv. a forma em que o reservatório deveria ser dividido (cálculo das 

participações iniciais);  

v. o período programado para a realização das redeterminações dos 

limite do reservatório, do volume total de petróleo do reservatório e 

das participações;  

vi. o operador único;  

vii. o esboço do plano de desenvolvimento; e  

viii. a divisão ou não-divisão dos custos do pré-acordo. 

 

De acordo com David (1996), o estágio do pré-acordo envolve a celebração 

de pelo menos um e provavelmente vários contratos preliminares, por meio dos quais as 

partes irão viabilizar a avaliação do reservatório. O primeiro deles é o acordo de 

confidencialidade em relação aos dados adquiridos pelas partes, para proporcionar o 

compartilhamento das informações sobre o reservatório; entretanto, a propriedade dos 

dados permanece com a parte que os adquiriu, que por meio do acordo de 

confidencialidade, assegura que, embora os dados sejam divulgados às outras partes, 

estas não poderão fazer uso destes que extrapolem a esfera da individualização da 

produção. A aquisição de novos dados, de forma conjunta, também fomentará a 

celebração de outros contratos, tais como o joint well e joint studies agreement, 

traduzidos, respectivamente, como acordo de perfuração conjunta e acordo de estudos 

conjuntos.  

 

O segundo estágio é complexo, visto que consiste na formulação de um 

documento: o acordo de individualização da produção – AIP. Este abordará aspectos 

jurídicos, técnicos e econômicos relacionados ao desenvolvimento de um reservatório 

cujos direitos de E&P são detidos por diferentes empresas, que os receberam do HC por 

meio de diferentes IPAs (DUVAL et al, 2009).  

 

O AIP é um acordo entre os proprietários dos direitos de E&P de um único 

reservatório de petróleo, por meio do qual, tais proprietários definem, entre si, os 

direitos e obrigações na explotação comum do reservatório, cujas atividades de E&P 
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serão conduzidas por um único operador, independente das fronteiras estabelecidas 

pelos diferentes IPAs e dos diferentes termos contratuais estabelecidos em cada um 

destes (DAVID, 1996). 

 

Para Taverne (1999), o AIP apresenta como princípio básico o fato de os 

custos, as obrigações, a produção de óleo e de gás natural e outros benefícios da 

explotação conjunta serem partilhados entre os detentores de direitos sobre o 

reservatório comum proporcionalmente as suas respectivas participações. 

 

Os principais dispositivos do AIP, segundo Duval et al (2009) e Taverne 

(1999), são: 

 

i. Partes: O acordo deverá apresentar todas as empresas petrolíferas e 

os IPAs de que são signatárias, individualmente ou na forma de 

consórcio; 

ii. Definições: os termos específicos serão definidos, utilizando, quando 

possível, das mesmas definições adotadas nos JOAs; 

iii. Objetivo e escopo: estes devem ser a explotação da área 

individualizada de forma conjunta, em que as partes irão dividir 

custos, obrigações, a produção de óleo e gás natural e outros 

benefícios na proporção de sua participação definida no AIP; 

iv. Área individualizada: definida quando as partes identificam os 

limites do reservatório compartilhado, sujeito a possíveis correções. 

Esta definição não precisa ser realizada por meio de coordenadas 

geográficas, mas pode ser baseada em características técnicas das 

estruturas da sub-superfície que constituem o depósito de petróleo; 

v. Duração: Esta deverá ser estabelecida conforme a duração dos IPAs, 

incluindo suas prorrogações; 

vi. Participações: constituem as respectivas percentagens do 

reservatório possuídas por cada parte que detém direitos de E&P 

sobre a área individualizada. É geralmente calculada conforme a 

porção de hidrocarbonetos in place de cada parte, entretanto pode ser 

calculada conforme as estimativas de recursos recuperáveis. Derman 
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e Melsheirman (2010) sustentam que a participação não é 

determinada apenas pelo volume de petróleo in place, mas também 

por fatores adicionais, tais como a proporção de óleo para gás, a 

qualidade do petróleo e do gás, o tempo de produção, a localização 

do reservatório sobre a estrutura, e custo relacionado a questões 

como a pré-unitização, os investimentos e a infra-estrutura.. Importa 

ressaltar que a participação de qualquer uma das partes é derivada de 

um IPA subjacente para a área contratada, que por sua vez também 

define percentuais de participação de cada empresa que o integra. O 

IPA é composto, geralmente, por duas ou mais IOC e uma NOC, 

sendo assim, após definido a participação de cada IPA no AIP, esta 

participação deve ser dividida no âmbito do IPA conforme o 

percentual de cada empresa que o integra;  

vii. Comitê Operacional: órgão decisório, composto por representantes 

devidamente designados pelas partes, responsável pela supervisão e 

condução da explotação do reservatório compartilhado, tal como no 

comitê operacional do JOA. As principais tarefas do Comitê 

Operacional são i) supervisionar a implementação do plano de 

desenvolvimento de acordo com o estabelecido no AIP; adjudicar os 

contratos mais importantes; iii) supervisionar as redeterminações de 

acordo com as regras e procedimentos estabelecidos no AIP. Os 

poderes do comitê operacional devem estar bem definidos, visto que 

ele somente poderá atuar sobre a área individualizada, decidindo 

sobre os métodos de operação, a perfuração de poços, a taxa de 

produção, as despesas até determinado valores, a remoção do 

operador, auditorias e outras questões operacionais. 

viii. Operador da Área Individualizada: o qual tem o direito e a obrigação 

exclusiva de conduzir as operações sobre a área individualizada, 

obedecendo às disposições do AIP e sob a supervisão do comitê 

operacional. 

ix. Data de início da vigência: é importante defini-la, especialmente 

quando o desenvolvimento das parcelas que compõem a área 

individualizada está sendo realizado em descompasso. Dessa forma, 
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é possível perceber se um grupo de contratados ou de 

concessionários gastou muito mais recursos com o desenvolvimento 

da área do que o outro e um ajuste deve ser feito entre as partes para 

que se possa equalizar os custos, o que deverá levar em conta o 

período de vigência do AIP. 

x. Plano de Desenvolvimento e Despesas: Para a jazida compartilhada 

é necessário submeter um Plano de Desenvolvimento específico, 

diferente dos Planos de Desenvolvimento submetidos para cada 

campo em que a jazida compartilhada encontra-se localizada. O 

Plano de Desenvolvimento específico apresenta a forma como serão 

conduzidas as operações para definição da área a ser individualizada 

e para a explotação desta, bem como estima o volume de 

hidrocarbonetos in place para a futura produção. Plano de 

Desenvolvimento também define as despesas de cada parte de 

acordo com o seu percentual de participação na área individualizada, 

sendo possível definir ajustes para compensar qualquer desigualdade 

no desenvolvimento da área em referência entre as partes que 

compõem o AIP. 

xi. Redeterminação: Os percentuais iniciais de cada parte podem ser 

recalculados posteriormente, quando mais dados técnicos e 

geológicos forem obtidos. Este procedimento é nomeado pela 

doutrina de redeterminação. Esta pode ser realizada várias vezes 

durante as etapas de desenvolvimento e produção, podendo as partes 

definir um cronograma de redeterminação ou marcos no 

desenvolvimento do reservatório para sua realização. É importante 

especificar em qual critério se baseará a redeterminação, se no 

volume de reserva in situ, se nas reservas recuperáveis ou se em um 

critério que contemple os dois primeiros. No entanto, como a 

redeterminação é um procedimento dispendioso, demorado e 

controverso (algumas partes ganharão uma maior parcela do 

reservatório outras perderam parte deste), alguns AIPs estabelecem 

uma cláusula de não redeterminação; 
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xii. Operações Exclusivas: no contexto das redeterminações, cada parte 

deve ter o direito de realizar por sua conta e risco atividades sísmicas 

e perfurações dentro dos limites da área individualizada, com o 

objetivo de obter mais dados para subsidiar a redeterminação. 

xiii. Divisão da Produção: a produção advinda da área individualizada 

deverá ser dividida conforme o percentual de participação de cada 

parte integrante do AIP, durante toda a vigência do acordo. Os 

‘liftings’ cumulativos serão regulados pelo cronograma de ‘lifting’ 

definido no AIP, o que poderá ser alterado de tempos em tempos 

para lidar como o “over-lifting’ e o ‘under-lifting’ 

xiv. Pagamento das participações governamentais: cada parte deverá 

arcar com o pagamento das participações governamentais e dos 

tributos nos termos dos respectivos IPAs, tal como se o petróleo 

fosse produzido somente na área definida no IPA. 

xv. Procedimento Contábil Conjunto: geralmente se estabelecem os 

mesmo procedimentos contábeis adotados no JOA. Devem 

considerar o fato de que diferentes parcelas da área individualizada 

podem estar em diferentes estágios de exploração ou 

desenvolvimento; assim, ao se celebrar o AIP, mecanismos de ajuste 

entre as partes devem ser previstos para resolver essa questão.  

xvi. Operações Não-Individualizadas: o acordo poderá prever a utilização 

das instalações para o desenvolvimento e produção de áreas externas 

à área individualizada, desde que mediante remuneração. Este 

procedimento é muito útil quando a área individualizada é cercada 

por reservatórios pequenos e independentes. 

xvii. Cessão e Retirada: cada parte tem o direito de transferir parcial ou 

totalmente seus direitos de E&P. O AIP deve tratar das condições da 

transferência, estabelecendo a obrigação do cedente por sua 

participação até ser efetivada a transferência. Pode ser voluntária, 

escolhendo a parte cedente para quem irá ceder, desde que haja 

aprovação das outras partes, ou compulsória, devendo ceder para as 

outras partes do AIP, quando a parte cedente estiver inadimplente 

em relação às suas obrigações ou resolver se retirar. 
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xviii. Aprovação: inserindo como condição a aprovação pela autoridade 

competente do HC, inclusive para as redeterminações. 

 

O terceiro estágio da individualização da produção pode ocorrer ou não, a 

critério das partes do AIP. Como as participações iniciais são definidas em um clima de 

incerteza, em muitos casos, antes de o reservatório ser desenvolvido e ter alcançado um 

histórico de produção razoável, faz-se necessário estabelecer um ajuste dos percentuais 

de participação, uma vez que informações adicionais foram obtidas. Esse ajuste pode, 

ainda, contemplar o aumento da área individualizada. O critério de definição das 

participações pode ser mantido ou alterado, a depender dos dados disponíveis. Estes 

deverão ser disponibilizados a todas as partes, incluindo os utilizados pelos especialistas 

externos ao AIP. As partes deverão definir no AIP, ainda, se os efeitos da 

redeterminação serão retroativos ou não. Caso se permita a retroatividade, as 

compensações poderão ser feitas a partir da alteração temporária das participações, 

permitindo o pagamento das diferenças em espécie (SMITH et al, 2010).  

 

O processo de redeterminação envolve extensivas revisões de dados 

técnicos e é coordenado, geralmente, pelo operador da área individualizada. No entanto, 

se as partes não concordarem com a proposta do operador, podem exigir a contratação 

de especialistas em redeterminações, podendo haver litígios ou arbitragens. Portanto, as 

redeterminações podem resultar em volumosos custos, o que leva à restrição do número 

de redeterminações definido no AIP. É freqüente a previsão nos AIPs de apenas uma ou 

duas redeterminações, devendo ocorrer somente quando houver um volume substancial 

de dados capaz de fundamentar as alterações nas participações59. É importante ressaltar 

que a realização de redeterminação no estágio final da produção deve ser evitada, visto 

que os pequenos ganhos com o ajuste não justificarão os custos (SMITH et al, 2010). 

 

Em relação aos IPAs, Weaver e Asmus (2006) apontam os seguintes efeitos 

da individualização da produção: 

 

                                                 
59  A maioria dos AIPs prevê poucas redeterminações, devido o alto custo e a complexidade 

do processo (WEAVER and ASMUS, 2006). 
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i. A parcela de produção individualizada, bem como os custos 

correspondentes serão alocados em cada bloco; 

ii. Geralmente, o óleo em custo, o óleo excedente e os royalties 

continuam a ser calculados no âmbito do bloco, utilizando as 

parcelas da produção individualizadas e os custos correspondentes 

em cada bloco. Este efeito merece destaque principalmente quando a 

individualização da produção envolver IPAs diferentes, tal como na 

área do Pré-Sal em que poderá haver processos envolvendo contratos 

de concessão, PSA e contratos de cessão onerosa. Em tal hipótese, 

no bloco que estiver sob o contrato de concessão, os royalties e a 

participação especial deverão ser cobrados, no bloco sob o PSA o 

óleo em custo, o óleo excedente e os royalties serão devidos, e no 

bloco sob cessão onerosa, somente os royalties serão pagos. Nos 

casos em que a área para a qual a jazida se estende ainda não estiver 

sob a regência de um IPA ou os direitos de E&P do bloco adjacente 

pertencerem inteiramente à NOC, a individualização da produção 

deverá ser concluída com a outorga dos direitos de E&P desta área 

ou deste bloco para as empresas petrolíferas que detêm os direitos de 

E&P das áreas já sob IPAs, replicando os parâmetros adotados nos 

IPAs para a recuperação de custos, divisão do óleo excedente e para 

os royalties60; 

iii. Tributos, se cobrados por bloco, devem continuar a ser cobrados, 

mas deve-se utilizar como base de cálculo as participações que 

cabem ao bloco, para fins de definição de receitas e despesas; 

iv. As obrigações de conteúdo local continuam a ser calculadas tendo 

como base o bloco; 

v. Qualquer programa de trabalho mínimo remanescente deverá ser 

realizado tendo como base o bloco 

 

                                                 
60 Importante ressaltar que, no Brasil, a outorga dos direitos de E&P da área não concedida 

ou não partilhada não poderá ser atribuída às empresas petrolíferas que detém os direitos das áreas já sob 
IPA. Isto porque o artigo 23 da Lei 9.478/97 determina que a outorga deverá ser precedida por licitação 
ou poderá ser realizada por meio de contratação direta da Petrobras como dispõe o artigo 12 da Lei n.° 
12.351/2010. 
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Cabe, ainda, destacar a importância da individualização da produção por 

evitar o desperdício físico de óleo e gás natural, que causaria o abandono precoce do 

reservatório, visto que este não seria lucrativo nos estágios futuros, levando a um 

desperdício econômico em montantes volumosos. Desperdícios econômicos e físicos, 

ambos representam impactos econômicos diretos sobre os recursos do país, na forma de 

redução das receitas advindas da produção, que seria menor em razão da diminuição da 

taxa de recuperação, conseqüentemente levando à redução do valor pago a título de 

participação governamental ou reduzindo a participação governamental na produção, 

nos IPAs em que essa situação é cabível (SMITH et al, 2010) 

 

Weaver e Asmus (2006) classificam a individualização da produção em 

duas categorias: i) a individualização da produção em um único país, quando a área a 

ser individualizada se localiza integralmente em um único país, sendo regida 

exclusivamente pelas leis deste país; e ii) a individualização da produção 

transfronteiriça, quando o reservatório a ser individualizado se estende além das 

fronteiras de um país. Geralmente, na primeira categoria, os processos de 

individualização da produção envolvem somente uma espécie de IPA, concessão, PSA 

ou contratos de risco. Já a segunda categoria, é mais provável que os processos de 

individualização da produção envolvam espécies de IPAS diferentes. Sendo assim, 

como este estudo se presta a analisar os processos de individualização na área do Pré-

sal, onde se encontram três espécies de IPAs, a análise comparativa da Seção 6.3 se dará 

em relação à segunda categoria, abordando os casos clássicos de individualização da 

produção transfronteiriça. 

 

6.2 A REGULAMENTAÇÃO BRASILEIRA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO 

 

O artigo 27 da Lei n.° 9.478/97 foi a primeira regulamentação explícita da 

individualização da produção no Brasil. Isto porque, no período anterior, como a 

Petrobras exercia com exclusividade as atividades de E&P, não era necessário tratar da 

individualização da produção. Esse dispositivo determinava a obrigatoriedade de os 

concessionários celebrarem um acordo de individualização da produção quando os 

campos se estendessem por blocos vizinhos, onde atuassem concessionários distintos. 

Ademais, estabelecia a competência da ANP para definir como os direitos e obrigações 
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seriam apropriados, com base em laudo arbitral, quando as partes não chegavam a um 

acordo (BRASIL, 1997). 

 

O artigo 67 da Lei n.° 12.351/2010 revogou o artigo 27 da Lei n.° 9.478/97, 

estabelecendo, no Capítulo IV da nova Lei, nova regulamentação para a 

individualização da produção, de forma muito mais detalhada do que a regulamentação 

da Lei n.° 9.478/97. 

 

A Lei 12.351/2010 define individualização da produção como: 

“procedimento que visa à divisão do resultado da 

produção e ao aproveitamento racional dos recursos naturais da 

União, por meio da unificação do desenvolvimento e da produção 

relativos à jazida que se estenda além do bloco concedido ou 

contratado sob o regime de partilha de produção” (BRASIL, 2010) 

 

O artigo 33 da Lei n° 12.351/2010 estabelece que a individualização da 

produção deve ser instaurada “quando se identificar que a jazida se estende além do 

bloco concedido ou contratado sob o regime de partilha de produção” (BRASIL, 2010). 

 

Desta leitura já se depreende a primeira alteração trazida pela Lei n.° 

12.351/2010, a substituição do termo campo por jazida, de forma apropriada, pois 

somente a jazida61 pode se estender pelo bloco, os campos são definidos dentro das 

fronteiras estabelecidas no bloco, cujos direitos de E&P foram outorgados por meio de 

um IPA. 

 

Outra mudança significativa é a exclusão da exigência de concessionários 

distintos, o que se interpreta como a instauração da obrigatoriedade de se realizar o 

procedimento de individualização da produção mesmo quando a jazida se estender por 

blocos cujos direitos de E&P são detidos por mesma empresa ou consórcio. Esta 

hipótese já era considerada aplicável à individualização da produção por Bucheb (2007), 

no entanto a ANP não exigia nenhuma ação dos concessionários neste sentido. 

                                                 
61 Definida pelo inciso XI do artigo 6° da Lei n.° 9.478/97 como “reservatório ou depósito 

já identificado e possível de ser posto em produção” (BRASIL, 1997). 
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O dispositivo em referência também estabelece a obrigatoriedade do 

concessionário ou do contratado sob regime de partilha de produção, mas por analogia 

pode-se incluir ainda a Petrobras, quando cessionária, de informar à ANP que a jazida 

em exploração será objeto de individualização da produção, devendo o prazo para a 

celebração do acordo ser estabelecido pela ANP, observadas as diretrizes do CNPE. 

 

A Lei n.° 12.351, em seu artigo 34, estabeleceu a competência da ANP para: 

i) regular os procedimentos e diretrizes para a elaboração do AIP, indicando as 

informações mínimas que o acordo deveria trazer, e ii) acompanhar as negociações do 

acordo, tal como se observa pela transcrição do dispositivo (BRASIL, 2010): 

 

“Art. 34. A ANP regulará os procedimentos e as 

diretrizes para elaboração do acordo de individualização da 

produção, o qual estipulará: 

I - a participação de cada uma das partes na jazida 

individualizada, bem como as hipóteses e os critérios de sua revisão; 

II - o plano de desenvolvimento da área objeto de 

individualização da produção; e 

III - os mecanismos de solução de controvérsias. 

Parágrafo único.  A ANP acompanhará a negociação 

entre os interessados sobre os termos do acordo de individualização 

da produção.” 

 

O artigo 35 do diploma em referência determina que o AIP deverá indicar o 

operador da respectiva jazida. Sendo assim, aduz-se que o operador do AIP poderá ser 

diferente dos indicados nos IPAs dos blocos que contêm a jazida compartilhada. Esta 

ressalva faz-se importante pelo fato de que, no PSA brasileiro, a Petrobras é a operadora 

obrigatória, por força do artigo 4° da Lei n.° 12.351/2010. Como para a individualização 

da produção, o artigo 35 da mesma Lei não fez nenhuma exigência, entende-se que, 

mesmo em se tratando de um bloco sob o regime de partilha de produção, o operador do 

AIP poderá ser outra companhia, que não a Petrobras. 

 

No tocante às áreas ainda não contratadas, ou seja, cujos direitos de E&P 

ainda não foram outorgados por meio de IPAs, a Lei n.° 12.351/2010 dirime as dúvidas 
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que pairavam na Lei n.° 9.478. O artigo 36 estabelece a competência da PPSA, agindo 

como representante da União e subsidiada pelas avaliações da ANP62, para celebrar o 

AIP com as demais partes envolvidas, quando a jazida compartilhada estiver, ao menos 

parcialmente, localizada na área do Pré-sal ou em área estratégica. Quando a jazida 

compartilhada estiver integralmente fora da área do Pré-sal ou da área estratégica, a 

competência para celebrar o AIP caberá à ANP, conforme estabelece o artigo 37. Em 

ambos os casos, o AIP celebrado com a PPSA ou com a ANP obrigarão o futuro 

contratado ou concessionário. Entretanto, este dispositivo precisa ser analisado com 

cautela, visto que a Administração Pública não se presta à maximização dos lucros, mas 

sim à proteção do interesse público. Sendo assim, após a outorga da área não contratada, 

as partes privadas poderiam realizar ajustes, desde que não houvesse prejuízo ao 

patrimônio público. É razoável permitir o mínimo de autonomia da vontade das partes, 

desde que as alterações ao Acordo não provoquem dano ao interesse público e desde 

que autorizadas pela ANP. Dessa forma, parâmetros como conteúdo local, participações 

governamentais deveriam ser mantidos, mas os percentuais de participação das partes e 

definição do operador, por exemplo, poderiam ser alterados.  

 

Merece destaque o §2° do artigo 36, por estabelecer que o regime de 

exploração e produção a ser adotado nas áreas cujos direitos de E&P ainda não foram 

outorgadas independe do regime vigente nas áreas adjacentes. Dessa forma, mesmo que 

a jazida compartilhada esteja localizada parcialmente em uma área sob concessão, a 

área não contratada poderá ser declarada como estratégica, devendo adotar o regime de 

partilha. Este dispositivo contradiz o entendimento de Weaver e Asmus (2006), exposto 

na seção anterior, pois estes sustentam que para as áreas ainda não outorgadas deveriam 

ser replicados os parâmetros das áreas adjacentes63. 

 

Ainda em relação às áreas ainda não contratadas, durante a negociação do 

acordo entre as empresas privadas e a União, representada pela PPSA ou pela ANP, a 

Petrobras poderá ser contratada pela ANP para realizar as atividades de avaliação da 

jazida compartilhada, como dispõe o artigo 38 da Lei em comento. 

                                                 
62 O § 1° do artigo 36 da Lei n° 12.351/10 determina que a ANP deverá fornecer à PPSA 

todas as informações necessárias para o acordo de individualização da produção. 
63 Lopes (2011) interpreta este dispositivo de forma diferente. A seção 6.5 discorrerá com 

maiores detalhes sobre o entendimento deste autor. 
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Os AIPs deverão ser aprovados pela ANP previamente e esta terá o prazo de 

até 60 (sessenta) dias para se manifestar, após o recebimento do acordo. A regulação de 

todo este procedimento deverá ser publicada pela ANP, mediante resolução. 

 

A Lei n.° 12.351/2010 pôs fim ao imbróglio do parágrafo único do artigo 27 

da Lei n.° 9.478/97, ao substituir o termo ‘laudo arbitral’ por ‘laudo técnico’. Isto 

porque o dispositivo da Lei n.° 9.478/97 determinava que, quando as partes não 

chegassem a um acordo, a ANP determinaria, com base em laudo arbitral, como os 

direitos e obrigações seriam equitativamente apropriados. A expressão ‘laudo arbitral’ 

provocava uma ambigüidade, podendo ser interpretada como arbitragem ou como 

decisão administrativa. Estabeleceu-se, assim, uma divergência de opiniões 

doutrinárias, como relata Bucheb (2007) em sua obra, entendendo alguns autores que o 

dispositivo recomendava a arbitragem e outros que entendiam que a arbitragem 

obrigatória era flagrantemente inconstitucional. O artigo 40 da Lei n.° 12.351/2010 

resolveu o dilema, por meio da seguinte redação: 

 

“Art. 40.  Transcorrido o prazo de que trata o § 2o do 

art. 33 e não havendo acordo entre as partes, caberá à ANP 

determinar, em até 120 (cento e vinte) dias e com base em laudo 

técnico, a forma como serão apropriados os direitos e as obrigações 

sobre a jazida e notificar as partes para que firmem o respectivo 

acordo de individualização da produção. 

Parágrafo único.  A recusa de uma das partes em firmar 

o acordo de individualização da produção implicará resolução dos 

contratos de concessão ou de partilha de produção.” 

 

Este dispositivo ainda incluiu uma nova hipótese de término do IPA: a 

recusa em firmar o AIP. No entanto, não está claro se a simples recusa de uma das 

partes que comporia um eventual consórcio levaria à resolução ou se somente a recusa 

de todas as partes deste consórcio provocaria o fim do contrato de concessão ou de 

partilha de produção. Na primeira situação, as demais partes poderiam assumir os 

direitos de E&P da parte que está se retirando, desde que houvesse tal previsão no AIP 

ou no JOA do consórcio e, ainda, desde que qualificadas tecnicamente. Entretanto, 

evidencia-se um excessivo rigor por parte do legislador, visto que a jazida 
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compartilhada pode representar somente uma parte do contrato e a recusa em firmar o 

AIP faria com que o consórcio perdesse os direitos sobre as demais áreas, que poderiam, 

inclusive, já estar em produção. 

 

Por fim, o artigo 41 da Lei n.° 12.351/2010 dispõe que o desenvolvimento e 

produção da jazida ficarão suspensos até a aprovação do AIP pela ANP, podendo esta, 

no entanto, autorizar a continuidade das operações, em condições previamente 

definidas. 

 

Até o momento, a ANP não expediu nenhuma regulamentação sobre o tema. 

Contudo, a Portaria ANP n.° 174, de 2 de junho de 2008, constituiu um Grupo de 

Trabalho específico para elaborar a regulamentação da individualização da produção 

 

Todas as minutas do contrato de concessão elaboradas pela ANP 

apresentaram uma cláusula específica sobre individualização da produção. Até a Quinta 

Rodada, tal cláusula era intitulada ‘Produção Unificada’. A partir da Sexta Rodada 

adotou-se a expressão ‘Unificação de Operações’ para o título desta cláusula. Apesar do 

título, exigia-se a celebração do acordo de individualização da produção, à exceção das 

minutas da Sexta e da Sétima Rodada, que exigiam um ‘acordo de unificação das 

operações’. 

 

Para Bucheb (2007), apesar de a cláusula sobre a individualização da 

produção ter sofrido alterações ao longo das Rodadas de Licitações, a sua estrutura 

básica foi mantida em todos os contratos de concessão. Para este autor há três gerações 

de contratos de concessão: uma para os contratos da Primeira até a Quarta Rodada; 

outra para a Quinta Rodada e ainda outra para a Sexta Rodada em diante. As diferenças 

mais notáveis se observam na regra que prevê a possibilidade de avaliação conjunta de 

descoberta por concessionários vizinhos, presente nos contratos da Terceira e Quarta 

Rodada e na regra que determina a assinatura de novo contrato de concessão, após a 

celebração do AIP e aprovação da ANP, com validade exclusiva para a área 

individualizada, presente nos Contratos da Sexta a Oitava Rodada (BUCHEB, 2010).  
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Como a Lei n.° 9.478/97 não trazia uma regulamentação muito detalhada, a 

cláusula do contrato de concessão sobre a individualização da produção foi elaborada de 

forma mais pormenorizada. Assim, estabeleceu-se o procedimento para a celebração do 

Acordo, definindo como início a comunicação do concessionário à ANP a partir da 

constatação da extensão da jazida64 e como término a aprovação do AIP pela ANP.  

 

Estas minutas do contrato de concessão anteciparam algumas das 

disposições explicitadas na Lei n.° 12.351/2010, tal como a utilização do termo jazida, 

ao invés de campo; a previsão da celebração do AIP pela ANP, nos casos de a jazida se 

estender por áreas ainda não outorgadas; as informações mínimas que deveriam constar 

do acordo; o acompanhamento das negociações pela ANP; e a previsão de suspensão de 

operações. A partir da Quinta Rodada, também se previu a hipótese de rescisão, caso 

uma das partes se recuse a firmar o acordo. Sendo assim, não haverá muitos conflitos 

entre os dispositivos dos contratos de concessão já celebrados e a nova regulação da 

individualização da produção estabelecida na Lei n.° 12.351/2010. 

 

A próxima seção tratará dos AIPs já celebrados pela ANP, nos termos da 

Lei n.° 9.478/97 e dos contratos de concessão. 

 

6.3 ACORDOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO APROVADOS PELA ANP  

 

A experiência brasileira com os processos de individualização da produção 

é bem recente, tendo sido aprovados pela ANP apenas quatros AIPs. Isto se explica, 

pelo fato de a individualização da produção ter sido regulada apenas em 1997, com a 

Lei do Petróleo, conforme exposto na seção anterior (antes disso não haveria razão para 

se regular este procedimento, visto que a exploração e produção de petróleo eram 

realizadas unicamente pela Petrobras, no exercício do monopólio da União). Ademais, 

os primeiros contratos celebrados com outras empresa petrolíferas, na Primeira Rodada, 

em 1999; na Segunda Rodada, em 2000; na Terceira Rodada, em 2001; definiam a 

duração do período exploratório em até nove anos. Sendo assim, é natural que as 

                                                 
64 O prazo para esta comunicação varia de acordo com a Rodada em que o contrato de 

concessão foi celebrado. Até a Quarta Rodada este prazo era “no momento em que o Concessionário 
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descobertas de jazidas compartilhadas por empresas petrolíferas distintas, que fomente a 

celebração de tais acordos, sejam recentes (ANP, 1999; ANP, 2000 e ANP, 2001)  

 

Sobre os primeiros AIPs firmados no Brasil, sustenta Araújo (2009) que: 

 

“as primeiras experiências demonstram que os contratos 

de unitização representam uma quebra de paradigma e rotinas com as 

quais a indústria brasileira do petróleo se acostumara a apoiar os 

seus processos negociais. Com efeito, diante dessa nova modalidade 

contratual vigente no país, as empresas atuantes no upstream 

brasileiro são chamadas a pensar e inovar em busca de novos 

processos negociais e arranjos contratuais, novas formas de 

contabilidade e nova sistemática de recolhimento das participações 

governamentais, exigidos pelos acordos de unitização. Os primeiros 

contratos confirmam, dessa forma, a complexidade técnica do 

processo, as dificuldades contratuais e o embate de interesses 

comerciais, que se traduzem concretamente na necessidade de 

mobilizar profissionais de diferentes áreas (E&P, Financeiro, 

Jurídico) das empresas envolvidas, retratando assim a perspectiva 

multifacetada dos termos contratuais negociados.” 

 

Ainda sob o entendimento de Araújo (2009), pode-se dizer que as primeiras 

experiências foram um aprendizado tanto para as empresas petrolíferas, quanto para a 

ANP, em relação ao instituto da individualização da produção, pois, apesar da difundida 

experiência internacional, o contexto brasileiro apresenta especificidades 

concorrenciais, regulatórias e geológicas. Relata este autor, que as negociações dos 

primeiros acordos apresentaram uma duração média de um ano e meio a dois anos, 

período muito menor que a média internacional, e para a elaboração da minuta, o 

modelo de AIP da Association of International Petroleum Negociators (AIPN), é 

utilizado como referência. 

 

                                                                                                                                               

tomar conhecimento de tal extensão”; nas Rodadas Quinta e Sexta, o prazo era de 72 horas, e da Sétima 
Rodada em diante o prazo era de 10 dias. 
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O modelo internacional da AIPN para Unitization e Unit Operating 

Agreement apresenta 21 artigos, que dispõem: i) da definição; ii) da data de início e de 

término; iii) do escopo; iv) da constituição e dos efeitos individualização da produção; 

v) das participações; vi) das operações não individualizadas e o uso das instalações; vii) 

da definição do operador; viii) do comitê operacional; ix) dos programas de trabalho e 

orçamento; x) das omissões; xi) da disposição da produção; xii) do abandono de 

operações; xiii) da manutenção, xiv) rescisão, devolução, validade, prorrogações e 

renovações; xv) da cessão; xvi) da retirada; xvii) das relações entre as partes e da 

tributação; xviii) dos dados compartilhados; xix) da força maior; xx) das notificações; 

xxi) da lei aplicável e resolução de disputas; xxii) das disposições gerais. Além destes 

artigos, a minuta da AIPN ainda apresenta 17 anexos, que detalham as participações; a 

área individualizada; o procedimento contábil da área individualizada; os procedimentos 

de abandono de poço; os procedimentos para redeterminação; as alterações do contrato; 

as despesas com o pré-acordo; dos dados e das instalações já existentes; dos JOAs já 

celebrados; dos IPAs existentes; do plano de desenvolvimento da área individualizada e 

do programa de trabalho e orçamento prévio; dos procedimentos de lifting; e do acordo 

para disposição da produção (AIPN, 2006). 

 

O primeiro AIP brasileiro foi firmado entre Petrobras e Repsol YPF, em 

relação à jazida de Caratinga, compartilhada entre os campos de Albacora e Albacora 

Leste, da Bacia de Campos, sendo aprovado por meio da Resolução de Diretoria n.° 

823/2007, de 28 de dezembro de 2007. Nesta Resolução, a Diretoria Colegiada da ANP 

aprovou o AIP, com a condição de retirada da cláusula que permitia a alteração das 

participações sem autorização da ANP, firmando a posição de que as redeterminações 

precisariam também da aprovação da ANP. Ademais, a Diretoria Colegiada convalidou 

a decisão da Superintendência de Desenvolvimento e Produção de autorizar o início da 

produção da área (ANP, 2007).  

 

Este AIP era composto dez cláusulas, que tratavam das definições; do 

objeto; da vigência; do operador; das participações na jazida comum; das 

redeterminações; do plano de desenvolvimento; das notificações; da lei aplicável e 

resolução de conflitos da arbitragem e das disposições finais. As participações da jazida 

foram definidas da seguinte forma: 13% para o campo de Albacora e 87% para o 
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Campo de Albacora Leste, resultando em 91,3% para a Petrobras e 8,7% para a Repsol 

YPF. De acordo com Araújo (2009), um ponto importante a se destacar é o fato de que, 

apesar de os campos de Albacora e Albacora Leste apresentarem outras jazidas em 

produção, apenas a jazida de Caratinga, compartilhado entre eles, foi objeto do AIP. 

Dessa forma, apesar de a Lei n.° 9.478/97 estabelecer a obrigatoriedade da 

individualização da produção por bloco, desde a primeira experiência brasileira já se 

praticava o conceito de individualização por jazida, tal como define a Lei n.° 

12.351/2010. 

 

Em 2011, a Petrobras e a Repsol, esta já associada à NOC chinesa 

SINOPEC, fizeram a primeira redeterminação, redefinindo as participações da seguinte 

forma: 20% para o campo de Albacora e 80% para o Campo de Albacora Leste. O 

Termo Aditivo, no entanto, ainda está sob a análise da ANP. 

 

A Resolução de Diretoria n.° 737 de 7 de outubro de 2008, aprovou o 

segundo AIP brasileiro, em relação a dois campos localizados no litoral sul do Estado 

do Espírito Santo, na área denominada Parque das Conchas, quais sejam: Mangangá, 

cuja concessão era detida exclusivamente pela Petrobras, e Nautilus, cuja concessão foi 

outorgada ao consórcio constituído pela Petrobras, pela indiana, ONGC e pela Shell, 

sendo esta última a operadora (ANP, 2008).  

 

O segundo AIP brasileiro é composto por doze cláusulas, que tratam das 

definições; do objeto; da vigência; do operador; da participação no intervalo unificado; 

das participações governamentais; do plano de desenvolvimento; das demais operações; 

da alteração da área unificada ou do intervalo unificado; das notificações; da lei 

aplicável e resolução de conflitos e das disposições finais. Novamente o objeto do AIP 

foi uma jazida, ratificando o conceito de individualização da produção por jazida 

(ARAÚJO, 2009)  

 

Neste AIP as participações foram definidas pelas partes, não pelos IPAs, 

pois à Petrobras, como detentora de direitos nos dois campos, foi atribuído um 

percentual global, de 67,5%, à Shell o percentual de 25,0% e à ONGC, 7,5% (ANP, 

2008). É importante destacar que, para as individualizações da produção que ocorrerem 
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na área do pré-sal e envolverem IPAs diferentes, esta metodologia não poderá ser 

utilizada, tendo em vista que os regimes fiscais estabelecidos em cada IPA serão 

distintos; sendo assim, uma mesma empresa terá que recolher participações 

governamentais diferentes, em função das determinações de cada IPA. Então, é 

importante especificar o percentual de participação na jazida de cada IPA e, 

posteriormente repartir tal percentual para cada uma das partes que o compõem, a fim 

de delimitar as obrigações de cada uma das partes. 

 

O terceiro AIP brasileiro foi aprovado pela Diretoria Colegiada através da 

Resolução de Diretoria n.° 472 de 2 de junho de 2009, referente aos campos de 

Camarupim e Camarupim Norte, localizados na Bacia do Espírito Santo. A concessão 

de Camarupim foi outorgada exclusivamente à Petrobras, e a de Camarupim Norte, ao 

consórcio firmado pela Petrobras e pela El Paso. Segundo Araújo (2009), este processo 

de individualização da produção pode ser considerado emblemático, seja pelo tipo do 

campo, pela celeridade das negociações ou pelos procedimentos adotados. Tratava-se de 

um campo de gás não-associado, cujo processo de individualização da produção era 

realizado em concomitância ao lançamento do Plano de Antecipação da Produção de 

Gás – Plangás, que visava aumentar a oferta de gás no Brasil. Esse fator, associado ao 

fato de a Petrobras ser concessionária em ambos os campos, contribuiu para imprimir 

celeridade na celebração do acordo. 

 

Sobre a negociação deste acordo, Araújo (2009) relata que: 

 

“Devido à maior complexidade dos campos em 

negociação, as questões contratuais foram discutidas ponto a ponto, a 

fim de minorar a chance de conflitos, o que resultou em minúcias 

técnicas que estão esmiuçadas em mais de 100 páginas de contrato e 

em 11 anexos técnicos, fixando, dentre os pontos, a fórmula de 

cálculo das participações e as especificações de softwares de uso 

comum. Outro ponto que chama a atenção no procedimento 

contratual foi um prévio entendimento entre as partes, aprovado pela 

ANP, em que elas manifestaram o desejo de unificar os blocos, 

concordando com a realização de algumas atividades antes que o 

acordo de unitização tenha sido de fato concluído.” 
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Este AIP apresenta dez cláusulas, que tratam: das definições; da data e prazo 

de vigência; do objeto do acordo para individualização da produção; da criação e efeitos 

da área unitizada e das participações governamentais; das participações nas áreas 

adjacentes, das participações na área unitizada e das redeterminações; do operador; da 

força maior; das comunicações; da legislação aplicável e da resolução de disputas; e das 

disposições gerais. As participações foram definidas da seguinte forma: 75,6773% para 

a Petrobras e 24,3227% para a El Paso. 

 

O quarto AIP brasileiro foi celebrado entre Petrobras e Potióleo, empresa 

nacional, integrante do Grupo Aurizônia Empreendimentos, referente aos Campos de 

Lorena e Pardal, ambos campos maduros onshore localizados na Bacia do Portiguar, no 

Rio Grande do Norte.  

 

Este AIP apresenta dez cláusulas, quais sejam: definições; objeto; vigência; 

operador; participações na jazida unificada; participações governamentais, participações 

de terceiros e servidões; plano de desenvolvimento; notificações; regime jurídico; e 

disposições finais. À Petrobras, concessionária do Campo de Lorena, foi estabelecida a 

participação de 73,9% e a Potióleo, concessionária do Campo de Pardal, foi estabelecida 

a participação de 26,1%. 

  

É importante observar que os AIPs submetidos à ANP não apresentam 

cláusulas apontadas como principais pela doutrina (DUVAL et al, 2009; TAVERNE, 

1999), ou definidas no modelo da AIPN, tais como as que tratam do comitê operacional; 

das operações exclusivas; da divisão da produção; do procedimento contábil conjunto; 

das operações não individualizadas; da cessão e da retirada; do abandono de operações; 

do compartilhamento de dados, do programa de trabalho e orçamento. 

 

Constata-se, dessa forma, que os AIPs celebrados no Brasil seguiram a 

recomendação de Bucheb (2007), o qual sugere que se inclua no acordo somente as 

informações exigidas por lei, por regulamento da ANP ou pelo contrato de concessão, 

devendo se tratar das demais avenças em contratos privados complementares. Assim se 

explicaria o fato de as minutas de acordos até então submetidas à ANP serem bastante 

enxutas, bem distintas da complexidade do modelo de AIP proposto pela AIPN, adotado 
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internacionalmente. Contudo, seria necessária uma análise mais apurada para avaliar a 

necessidade de se inserir no AIP informações de caráter privado, sem interesse para a 

atuação da ANP, que demandariam maior tempo de análise, implicando maior custo 

para as partes. 

 

Em relação à participação da ANP nos processos de individualização da 

produção acima expostos, aduz Araújo (2009) que sua atuação reguladora tem se 

mostrado positiva, contribuindo para a celebração do acordo entre as partes, visto que o 

processo de aprovação dos AIPs pela ANP tem se alongado por um período de alguns 

meses, tendo esta solicitado pequenos ajustes. No entanto, faz-se importante averiguar 

se a celeridade na análise dos processos seria a única medida para avaliar a atuação da 

ANP. 

 

6.4 A EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL NOS PROCESSOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO 

DA PRODUÇÃO ENVOLVENDO MAIS DE UM IPA  

 

A principal peculiaridade dos processos de individualização da produção 

que serão realizados na área do Pré-sal é a possibilidade de estes processos envolverem 

mais de um IPA. Dessa forma, o desafio a ser enfrentado, neste caso, é elaborar um AIP 

para uma jazida sujeita a diferentes determinações e condições para explotação, 

podendo, estas, conflitarem entre si, sem deixar, no entanto, de atender às provisões de 

cada um dos IPAs. 

 

Esta situação de convivência de mais de um IPA na área que deverá ser 

individualizada, sendo esta área contida, integralmente, nos limites de uma nação, não 

encontra referência em nenhum outro país. Entretanto, apresenta similaridade com os 

processos de individualização da produção que ocorrem em jazidas que se estendem 

além das fronteiras de um país, denominados cross-boundary unitizations 

(individualizações da produção transfronteiriças), os quais envolvem duas ou mais 

regulamentações nacionais, apresentando, geralmente, regimes fiscais distintos. 

 

Neste sentido, o acordo de individualização da produção do campo de Frigg, 

localizado no Mar do Norte, entre o Reino Unido e a Noruega, é apontado por Duval et 
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al (2009) como o mais completo e compreensível conjunto de disposições que 

balizaram uma individualização transfronteiriça. 

 

O AIP foi assinado em 10 de maio de 1976 pelo Reino Unido e pela 

Noruega. Entretanto, antes de sua celebração, foram firmados vários outros acordos 

preliminares, visando delimitar bem as fronteiras e regulamentar a explotação comum 

dos campos de petróleo localizados entre estes dois países. Estes acordos precursores 

evidenciaram a importância de se estabelecer previamente um arcabouço normativo 

próprio para a individualização da produção (DUVAL et al, 2009). 

 

Duval et al (2009) ilustra o procedimento adotado pelos países em 

referência por meio dos seguintes dispositivos: 

 

i. Lei do Petróleo da Noruega: determina que a individualização da 

produção seja obrigatória para os depósitos de petróleo que se 

estenderem por duas ou mais áreas sob concessão, com diferentes 

concessionários, ou pela plataforma continental de outros países, 

devendo ser celebrado um acordo para definir o método mais 

eficiente para explotação do depósito de petróleo e sua possível 

produção, armazenamento e transporte. 

ii. Acordo para delimitação da plataforma continental: estabelece os 

limites entre o Reino Unido, a Irlanda do Norte e a Noruega e define 

a obrigatoriedade de se firmarem acordos para explotação eficiente 

dos recursos minerais cujos depósitos se estenderem além das 

fronteiras. 

iii. Acordo entre o Reino Unido e a Noruega relativo à explotação do 

reservatório de Frigg: define a jazida individualizada e a nomeia 

como ‘Frigg Gas’; exige que as empresas que detêm direitos sobre a 

jazida celebrem um AIP; exige a definição dos limites e da estimativa 

de reserva da jazida, com a indicação do percentual que se encontra 

em cada país; requer a aprovação do AIP pelos dois países; exige a 

definição de um operador para a área individualizada; prevê que o 

Governo de cada país poderá tributar, conforme sua legislação 

tributária, a produção aferida pelos seus licenciados, nos limites da 

parcela da jazida que se encontra em seu país. 
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Importante destacar esse último aspecto do Acordo entre o Reino Unido e a 

Noruega relativo à explotação do reservatório de Frigg, pois ele apresenta grande 

contribuição para os AIPs que serão celebrados na área do Pré-sal, no que se refere ao 

pagamento das participações governamentais. Este dispositivo determina que caberá a 

cada Governo receber os tributos previstos em sua legislação na proporção dos limites 

do seu país na jazida. Dessa forma, qualquer produção originária da porção da jazida 

externa aos limites do país não deverá ser tributada. Esta provisão se estende, ainda, 

para os lucros aferidos pelo operador da área unitizada, assim somente o HC que 

concedeu a outorga dos direitos de E&P sob a jazida individualizada para o operador da 

área unitizada poderá tributar os lucros deste (BOTCHWAY, 2003). 

 

Atualmente, o Reino Unido, por meio do Department of Energy & Climate 

Change – DECC, e a Noruega, através do Norwegian Petroleum Directorate 

disponibilizam um Guia para o desenvolvimento das jazidas de óleo e gás 

transfronteiriças, estabelecendo os procedimentos para os casos futuros (DEEC, 2011).  

 

Além do caso emblemático do Mar do Norte discutido acima, ONG (1999) 

faz referência a outros processos de individualização da produção transfronteiriça, 

negociados previamente entre Estados soberanos por meio de acordos internacionais, 

tais como: i) o Acordo de Cooperação ente Indonésia e Austrália para a Zona em Aberto 

do Timor, celebrado em 1989, visando delimitar as fronteiras marítimas destes países; 

ii) o Acordo entre Malásia e Vietnã, firmado em 1992, com o objetivo de estabelecer as 

regras para que suas NOCs – Petronas da Malásia e Petrovietnam do Vietnã – 

firmassem um acordo comercial para exploração e explotação dos recursos petrolíferos 

em uma área, objeto de sucessivas disputas entre estes países, localizada na plataforma 

continental do Golfo da Tailândia; e iii) os Acordos entre Malásia e Tailândia, firmados 

em 1979 e 1990, para estabelecer a regra do desenvolvimento conjunto para explotação 

de reservatório de petróleo compartilhado. No entanto, como não se conhecem em 

detalhes os termos dos AIPs celebrados entre as empresas petrolíferas (estes termos não 

são públicos), não é possível trazer as contribuições de tais experiências para o caso 

brasileiro. Finalmente, Bucheb (2010) ainda cita os seguintes exemplos de 

individualização da produção transfronteiriça: Malásia e Brunei (Campo de Farley 

Barain – 1974), Reino Unido e Noruega (Campos de Statfjord e Murchison – 1979); 
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Reino Unido e Holanda (Campo de Markham – 1992); Nigéria e Guiné Equatorial 

(Campo de Ekanga/Zafiro – 2002); Austrália e Timor Leste (Campo de Sunrise e 

Trobadour – 2003). Sendo assim, verifica-se um grande número de casos internacionais 

que se estudados mais profundamente poderão gerar importantes contribuições para os 

processos de individualização da produção brasileiros. 

 

6.5 POTENCIAIS PROBLEMAS PRÁTICOS DO PROCESSO DE INDIVIDUALIZAÇÃO 

DA PRODUÇÃO NA ÁREA DO PRÉ-SAL E AS POSSÍVEIS SOLUÇÕES 

 

Como exposto no Capítulo V, a área do Pré-Sal estará sujeita a três tipos de 

IPAs: contrato de concessão, contrato de partilha de produção e contrato de cessão 

onerosa. Assim, quando uma jazida do Pré-Sal se localizar em uma área sob a vigência 

de dois ou mais tipos de IPAs ou em uma área outorgada e outra não, e, ainda, se 

localize parte na área do Pré-Sal e parte em área externa ao Pré-sal, alguns problemas 

práticos surgirão no processo de individualização da produção e esta seção se destina a 

abordá-los, sem, no entanto, ter a pretensão de esgotá-los. 

 

Para melhor discorrer sobre os problemas práticos observados no processo 

de individualização da produção, faz-se necessário analisar de forma separada os 

processos que irão envolver mais de um tipo de IPA e os processos que irão envolver 

uma área outorgada e outra não. 

 

 

6.5.1 A Convivência de Três Tipos de IPA na Área do Pré-Sal e as 

Implicações para o Processo de Individualização da Produção 

 

A área do pré-sal tal como delimitada na Lei n.° 12.351/2010 apresenta um 

regime regulador misto, sendo encontrados nesta área contratos de concessão, que 

representam 28% da área do pré-sal (LIMA, 2011) e contratos de cessão onerosa, que 

representam 2,46% da área do pré-sal65, o restante, aproximadamente 69,5%, deverá 

ficar sob a vigência dos contratos de partilha de produção, por força da Lei em 
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referência, tal como se observa na Tabela 4. Dessa forma, o maior desafio regulatório 

nos processos de individualização da produção que envolvam áreas sob a vigência de 

IPAs diferentes é conciliar os regimes quando da celebração do AIP, de forma a 

observar, no que couber, as disposições dos IPAs vigentes e elaborar regramentos para 

quando não for possível cumprir as regras dos IPAs de forma separada. 

 

Tabela 4 - Participação de cada IPA na área do Pré-sal 

 

Concessão  Cessão Onerosa  Partilha de Produção  

28%   2,46%  69,5% (provável)  

55 Blocos/Campos  7 Campos  -  
 

 

 

Ao considerar a hipótese de uma jazida se estender por três blocos, um sob a 

vigência do contrato de concessão, outro sob a vigência do contrato de cessão onerosa e 

o terceiro sob a vigência de um contrato de partilha de produção, tal como ilustrado na 

Figura 7, diante da obrigatoriedade de celebração do AIP, configura-se uma conexão 

contratual66, ou seja, a necessidade de se utilizar dos diversos contratos para a realização 

de uma mesma operação econômica67. 

                                                                                                                                               
65 Informação obtida a partir da coleta de dados no Sistema de Gerenciamento de 

Exploração e Produção  -SIGEP - da ANP 
66 Para mais informações sobre conexão contratual ou contratos conexos, ver Konder 

(2006) 
67 Bittencourt (2010) defende que para os casos de conexão contratual entre IPAs diferentes 

deve se escolher pela prevalência de um em detrimento do outro. No entanto, não é essa a solução 
indicada pela doutrina, como já apresentado neste estudo, mas sim a manutenção de ambos os regimes 
para as obrigações divisíveis e o estabelecimento de regras específicas para as obrigações indivisíveis.  
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Figura 7 – Jazida Compartilhada sob a vigência de três IPAs 

 

 

 

Sobre esta conexão contratual, envolvendo regimes diferentes, Bucheb 

(2010) afirma que tal situação já ocorria no Brasil quando somente era permitido 

celebrar contratos de concessão, pois se observavam diferenças regulatórias ao longo de 

cada Rodada de Licitação promovida pela ANP. É este o caso das individualizações da 

produção dos Campos de Camarupim (Rodada Zero) e Camarupim Norte (Terceira 

Rodada); e Lorena (Rodada Zero) e Pardal (Quarta Rodada). 

 

Diante deste quadro, visando a celebração do AIP, Bucheb (2010) alerta 

para a necessidade de se diferenciar as obrigações divisíveis, passíveis de cumprimento 

fracionado, e as obrigações indivisíveis, que somente podem ser cumpridas por inteiro. 

Da mesma forma se posicionou David e Lopes (2011) em Parecer da Procuradoria 

Federal junto à ANP (Parecer n.° 094/2011/PF-ANP/PGF/AGU), defendendo a 

manutenção dos regimes autônomos para as obrigações divisíveis e a edição de uma 

regulamentação específica pelo órgão regulador para as obrigações indivisíveis, tal 

como se pode observar a seguir: 

 

“os regimes fiscais devem ser aplicados de forma 

independente (e proporcional) para cada parcela da jazida unitizada, 

respeitando-se as características originais dos contratos envolvidos, 

admitindo-se, apenas para as normas contratuais relacionadas às 

obrigações que necessitem ser cumpridas por inteiro, definição de 

regramento específico pelo órgão regulador à luz do interesse 
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público, da função social do contrato, das melhores práticas da 

indústria do petróleo, dos princípios da preservação dos contratos e 

da proporcionalidade.” 

 

Em relação às obrigações indivisíveis, o primeiro e mais complexo 

problema a ser enfrentado é a definição de percentuais e regras para o cumprimento do 

conteúdo local. Isto porque tal problema se apresenta até mesmo quando a 

individualização da produção envolver somente contratos de concessão, quando estes 

forem de Rodadas de Licitação diferentes. E além da diferença dos dispositivos 

contratuais, ainda há a diferença de percentuais, visto que estes são ofertados na 

Licitação e constituem critério de julgamento da oferta. Bucheb (2008) aponta três 

alternativas para o seu cumprimento: i) adotar o menor compromisso definido nos IPAs 

envolvidos; ii) adotar o maior compromisso ou iii) adotar um valor intermediário, de 

acordo com uma regra de ponderação. 

 

A primeira alternativa não parece atender melhor ao interesse público, visto 

que haveria a maior perda, entre as três alternativas propostas, no cumprimento do 

conteúdo local. A segunda alternativa é defensável tendo em vista que o Pré-sal é uma 

área estratégica e que o aumento do conteúdo local se aplicaria somente à jazida 

compartilhada. A terceira alternativa, entre as propostas por Bucheb (2008), também é 

razoável pois gera o menor impacto no contrato anteriormente acordado, sendo menos 

provável de ser contestada. No entanto a definição de um regulamento específico para o 

cumprimento do conteúdo local nos casos de individualização da produção parece ser o 

mais recomendável, como sustentado por David e Lopes (2011). Contudo, esta questão 

somente poderá ser abordada com profundidade após a definição das regras do contrato 

de partilha de produção. 

 

No que se refere à definição das participações governamentais no AIP, tal 

como exposto na seção 6.1, Weaver e Asmus (2006) sustentam o cálculo por IPA, 

proporcional às participações. No entanto, o regime brasileiro apresenta algumas 

peculiaridades que fogem à abordagem destes autores. O problema surgirá na conexão 

do contrato de concessão e do contrato de partilha de produção. Isto porque, a 

participação especial, específica para o contrato de concessão, é devida sobre a receita 
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bruta da produção, deduzidos os royalties, os investimentos na exploração, os custos 

operacionais, a depreciação e os tributos, conforme o § 1° do artigo 50 da Lei n.° 

9.478/97. Os procedimentos para a apuração da participação especial são definidos pela 

Portaria ANP n.° 10, de 13 de janeiro de 1999, que estabelece o que pode ser deduzido 

da receita bruta da produção. Por outro lado, o custo em óleo, específico do contrato de 

partilha da produção, será calculado de forma diferente, por força dos dois parágrafos 

do artigo 42 da Lei n.° 12.351/2010 que vedam a inclusão dos royalties e do bônus de 

assinatura no cálculo do custo em óleo, participações governamentais dedutíveis na 

apuração da participação especial. Sendo assim, após a regulamentação do 

procedimento para pagamento do custo em óleo, deverá ser elaborado uma 

regulamentação específica para a apuração da participação especial e do custo em óleo 

para os processos de individualização da produção que envolvam contratos de 

concessão e contratos de partilha de produção. 

 

Ainda sobre custo em óleo, Derman e Melsheimer (2010) levantam outro 

problema para a conexão entre contrato de concessão e contrato de partilha de produção. 

Segundo estes autores no contrato de concessão, como não há recuperação de custos, o 

operador tende a economizar mais nos gastos, visando aumentar sua lucratividade. Já no 

PSA, o operador tende a ser menos eficiente, pois o seu custo será recuperável (gold 

plating68). Dessa forma, as decisões conjuntas sobre o desenvolvimento da jazida 

compartilhada poderá apresentar mais conflitos, no entanto a PPSA tem a competência 

de atuar justamente no monitoramento dos gastos no PSA, visando imprimir a mesma 

eficiência do contrato de concessão, assim como o operador da jazida compartilhada. . 

 

A condução de operações é outra obrigação indivisível. No entanto, o artigo 

35 da Lei n.° 12.351/2010 já antecipou a solução, ao prever a possibilidade de se indicar 

no AIP um novo operador para a jazida compartilhada, que poderá ser diferente dos 

operadores das áreas envolvidas. Importante ressaltar que, apesar do artigo 4° da Lei em 

referência determinar que a Petrobras será operadora obrigatória nos contratos de 

partilha e do inciso VI do artigo 2° deste mesmo diploma legal definir operador como a 

                                                 
68 Realização de investimentos desnecessários e não-econômicos, induzidos pelo baixo 

investimento líquido. 
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Petrobras, o artigo 35 traz uma exceção para os processos de individualização da 

produção. 

 

Derman e Melsheimer (2010) fazem uma extensa análise sobre o problema 

da definição da área a ser individualizada na área do Pré-sal, ao considerar as 

características geológicas e o número de blocos envolvidos, e ainda as alternativas 

propostas no modelo de AIP da AIPN: i) por reservatório; ii) por horizonte 

estratigráfico; iii) por profundidade ou iv) por toda a profundidade. No entanto, não nos 

parece cabível tal questionamento, visto que o artigo 33 da Lei n.° 12.351/2010 

estabelece que o procedimento de individualização da produção deverá ser instaurado 

por jazida. Entretanto, não há porque se impedir que um único AIP contemple mais de 

uma jazida, desde que as participações sejam definidas para cada uma delas. 

 

Pode-se apontar, também, como um problema da conexão contratual, a 

definição da vigência do AIP. Isto porque, provavelmente, os IPAs terão vigências 

distintas, pois mesmo que tenham sido celebrados na mesma data, os períodos 

exploratórios podem ser diferentes. Para este caso, os contratos de concessão já preveem 

a possibilidade de a ANP uniformizar as vigências, concedendo, a seu exclusivo 

critério, a extensão de prazo do contrato que apresentar menor vigência. Faz-se 

necessário, assim, que a ANP no procedimento a ser elaborado estenda a aplicação desta 

regra para os casos de individualização da produção que envolver contrato de partilha 

da produção e contrato de cessão onerosa. 

 

6.5.2 O Processo de Individualização da Produção na Área do Pré-Sal 

Envolvendo Área não Concedida ou Não Partilhada 

 

Em relação à extensão de uma jazida para áreas cujos direitos de E&P ainda 

não foram outorgados, faz-se importante relatar que este problema já se apresentava 

antes da alteração do marco regulatório e era tratado pelo contrato de concessão. Até a 

Quinta Rodada de Licitações, os contratos previam que a ANP deveria agir como se 

concessionária fosse. Da Sexta à Décima Rodada de Licitações, os contratos de 

concessão estabelecem que a ANP deve negociar o AIP com a finalidade exclusiva de 

definir e constituir as bases contratuais do acordo. 
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Para os casos em que a jazida se estender para área não concedida ou não 

partilhada, tal como ilustrado na Figura 6, Weaver e Asmus (2006) orientam que se 

conclua a individualização da produção com a outorga dos direitos de E&P desta área. 

No entanto, a Lei n.° 12.351/2010 estabelece uma diretriz oposta em seu artigo 36, 

determinando que a PPSA celebre o AIP com os interessados quando a jazida estiver 

localizada na área do Pré-sal e este acordo deverá obrigar os futuros concessionários ou 

contratados sob o regime de partilha de produção. 

 

Figura 8 – Jazida Compartilhada sob a vigência de três IPAs 

 

 

O primeiro problema a ser enfrentado é a ausência de contrato para a área 

não concedida ou não partilhada. Para a área do Pré-sal o regime a ser adotado é o de 

partilha de produção, mas na ausência de contrato não há que se falar em custo em óleo 

ou óleo excedente no AIP. Weaver e Asmus (2006) recomendam que se adotem os 

mesmos parâmetros adotados no IPA da área sob contrato, o que pode ser uma solução 

para a definição de conteúdo local, do operador e da vigência do AIP. No entanto, como 

é provável que a alíquota de royalty seja maior para os contratos de partilha de 

produção69, esta participação governamental terá que ser diferenciada no AIP. O § 2° do 

artigo 36 da Lei n.° 12.351/2010 permite que se adote para tais casos um regime de 

produção independente do regime vigente nas áreas adjacentes. Sendo assim, poderá se 

definir uma regulamentação específica, não vinculada aos tipos de IPAs adotados na 

área do Pré-sal, para o período em que a área permanecer sob o controle da União. 

 

                                                 
69 O Projeto de Lei do Senado n.° 448/2011 propõe a alíquota de 15%. 
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A obrigatoriedade do futuro concessionário ou contratado sob o regime de 

partilha de produção ter que seguir os termos e condições do AIP celebrado pela PPSA 

é outro problema que se apresenta, já que interfere na esfera negocial das partes. Como 

informam Derman e Melsheimer (2010), o processo de definição das participações é 

longo, complexo e de alto custo, visto que cada parte deseja maximizar o seu interesse, 

contando, para isso, com sofisticados modelos numéricos. É sabido que a União não 

conta com essa expertise para definir da melhor forma sua participação no reservatório, 

podendo, entretanto, contratar uma consultoria especializada, desde que apresente 

dotações orçamentárias para tanto. No entanto, é bem possível que a União, 

representada pela PPSA, não realize tal atividade com máxima eficiência. Sendo assim, 

é razoável que se permita ao futuro concessionário ou contratado sob regime de partilha 

de produção fazer as adequações necessárias no AIP, desde que não prejudique o 

interesse público, e, ainda, desde que aprovadas pela ANP. Ademais, aduzem David e 

Lopes (2011) que os AIPs, quando a União não é parte, são contratos privados, 

incidindo sobre eles o princípio da autonomia da vontade. 

 

Sobre a avaliação em área adjacente não concedida ou não partilhada, 

Bittencourt (2010) questiona quem poderia realizar esta operação, sendo a resposta 

essencial para as negociações do AIP. O artigo 38 da Lei n.° 12.351/2010 resolve esta 

questão ao permitir a contratação direta da Petrobras para realizar as atividades de 

avaliação. Outra possibilidade é a União, por intermédio de um fundo específico criado 

por lei, participar dos investimentos nas atividades de exploração e avaliação, tal como 

determina o parágrafo único do artigo 6° da Lei 12.351/2010. Estes dispositivos 

introduzem exceções ao art. 23 da Lei n.° 9.478/97, alterado pela Lei n.° 12.351/2010, 

que determina que as atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo 

deverão ser exercidas mediante contratos de concessão, precedidos de licitação, ou 

contratos de partilha de produção, conforme legislação específica. Assim, é possível 

inferir que fica afastada a possibilidade do detentor de direitos da área sob a regência do 

IPA executar atividades de avaliação na área sem outorga.  

 

Outro problema que se destaca é a forma como a União receberá sua parcela 

da produção e se deverá arcar com os custos desta produção. Sobre a primeira questão, 

David e Lopes (2011) afirmam que o artigo 45 da Lei n.° 12.351/2010 parece indicar 
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que a parcela da União deverá ser entregue em espécie, a qual será comercializada pela 

Petrobrás, após ser contratada diretamente pela PPSA. No que se refere à segunda 

questão, parece razoável que os investimentos da fase de desenvolvimento e produção 

sejam rateados, na proporção da participação, para evitar o enriquecimento sem causa 

da União. Já os custos exploratórios não seriam rateados, visto que configuram o risco 

do empreendimento e segundo David e Lopes (2011) é vedado à União correr risco e, 

por conseqüência, assumir custos de exploração. O pagamento deveria ser realizado em 

espécie, sendo compensado da parcela de produção devida à União. 

 

É importante se questionar, ainda, sobre a necessidade de se elaborar uma 

minuta padrão de AIP, discutida em audiência pública, e se seria necessário incluir 

todas as cláusulas indicadas no modelo da AIPN ou se somente as relacionadas ao 

interesse público. 

 

Por fim, conclui-se que para os casos em que a jazida se estender para área 

cujos direitos de E&P ainda não foram outorgados, a solução mais razoável seria 

suspender as atividades no bloco onde se constatou a extensão da jazida e outorgar os 

direitos de E&P da área não concedida ou não partilhada o mais breve possível, 

podendo, para isso, se valer da previsão do artigo 12 da Lei n.° 12.351/2010 que permite 

a contratação direta da Petrobras. 
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VII. CONCLUSÃO 

 

Esta dissertação analisou o regime regulatório misto brasileiro vigente e as 

suas implicações para o processo de individualização da produção na área do Pré-sal. 

Foram identificados os principais problemas a serem enfrentados na celebração do AIP 

que envolver mais de um tipo de IPA ou que envolver uma área cujos direitos de 

exploração e produção não foram outorgados. As possíveis soluções práticas também 

foram propostas. Por meio da realização deste trabalho também se evidenciaram os 

futuros estudos que serão necessários para o prosseguimento da análise do impacto dos 

três tipos de IPA nos processos de individualização da produção na área do Pré-sal. 

 

7.1 RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

Esta dissertação analisou as características dos IPAs que integram o regime 

regulador misto brasileiro à luz das Leis que compõem o novo marco regulatório, 

concluído em 2010. Foram ressaltados os pontos de cada contrato relevantes para a 

celebração dos AIPs, tal como: o cumprimento do conteúdo local; as participações 

governamentais; as regras para celebração dos acordos de individualização da produção 

e os prazos de duração de cada contrato. 

 

As novas regras para os processos de individualização da produção trazidas 

pela Lei n.° 12.351/2010 também foram abordadas em detalhes, em uma análise 

comparativa com a regulamentação anterior da Lei n.° 9.478/97, e com as cláusulas do 

contrato de concessão. Por meio da exposição das novas regras foi possível iniciar a 

análise dos prováveis problemas a serem enfrentados na celebração dos AIPs que 

envolvessem mais de um IPA ou uma área ainda não concedida ou contratada.  

 

A experiência internacional na celebração de AIPs envolvendo IPAs 

diferentes foi apresentada por meio da análise da individualização da produção do 

campo de Frigg, localizado no Mar do Norte, entre Reino Unido e Noruega. Esta análise 

trouxe importante contribuição para o caso brasileiro, no que se refere ao pagamento das 

participações governamentais. De fato, no Acordo celebrado para o Campo de Frigg foi 
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estabelecido que caberia a cada Governo receber os tributos previstos em sua legislação 

na proporção dos limites do seu país na jazida. Dessa forma, foi confirmada a 

possibilidade de se cobrar as participações governamentais de forma divisível, na 

proporção da participação de cada IPA na jazida compartilhada. 

 

Pela análise dos impactos que os três IPAs vigentes na área do Pré-sal 

causarão ao processo de individualização da produção, foi possível identificar os 

seguintes problemas para a celebração dos AIPs: 

 

Cumprimento do Conteúdo Local: a definição, no AIP, de uma única 

regra e um único percentual para o cumprimento do conteúdo local apresenta-se como 

um grande desafio. Isto ocorre, porque se trata de uma obrigação indivisível. Ademais, é 

provável que os diferentes tipos de IPA que regerão a área do Pré-sal estabeleçam regras 

diferentes. Além disso, ainda existem as diferenças de regras de conteúdo local entre os 

contratos de concessão já celebrados, bem como é alta a probabilidade de se ter 

diferentes percentuais entre tais contratos, tendo em vista que o conteúdo local é um 

critério de julgamento de oferta nas Rodadas de Licitações para outorga de contratos de 

concessão. 

 

A solução que parece melhor resolver tal imbróglio é a publicação, pela 

ANP, de um regulamento específico para o cumprimento do conteúdo local nos casos 

de individualização da produção que envolver IPAs com regras e percentuais diferentes 

entre eles. No entanto, a literatura levantada e analisada neste estudo apresenta outras 

três alternativas: i) adoção do menor compromisso definido nos IPAs envolvidos; ii) 

adoção do maior compromisso ou iii) adoção de um valor intermediário, de acordo com 

uma regra de ponderação. A primeira alternativa é a opção de maior perda, entre as três 

alternativas propostas, para o cumprimento do conteúdo local, por isso não deve ser a 

que melhor atende ao interesse público. A segunda alternativa pode ser sustentada tendo 

em vista que o Pré-sal é uma área estratégica e que o aumento do conteúdo local se 

aplicaria somente à jazida compartilhada. A terceira alternativa também é razoável, pois 

gera o menor impacto no contrato anteriormente acordado, sendo menos provável de ser 

contestada. 
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Pagamento das Participações Governamentais: é um problema tendo em 

vista que os IPAs que estarão vigentes na área do Pré-sal podem estabelecer diferentes 

tipos de participações governamentais – a participação especial somente será cobrada no 

contrato de concessão – e as regras também podem ser diferentes – é provável que se 

estabeleça um percentual para os royalties de 15% no PSA. No entanto, como se trata de 

obrigação divisível, Weaver e Asmus (2006) recomendam que se observem as 

disposições de cada IPA separadamente. É também o que se observa em relação ao 

Campo de Frigg. 

 

Contudo, o caso brasileiro traz uma especificidade. Quando a celebração de 

um AIP envolver o PSA e o contrato de concessão, a apuração dos custos para fins de 

pagamento da participação especial e cobrança do custo em óleo será um problema. Isto 

ocorre, porque, tendo em vista as legislações vigentes, já se é possível identificar 

diferenças nos critérios de apuração dos custos entre estes dois IPAs. Sendo assim, a 

apuração dos custos deverá ser tratada de forma única, sendo a melhor solução a 

definição de um regulamento único para os casos de individualização da produção que 

envolvam PSA e contrato de concessão  

 

Gold Plating: outro problema identificado com a conexão do PSA e do 

contrato de concessão se refere à tendência de o contratado sob o regime de partilha de 

produção ser menos eficiente nos seus gastos, tendo em vista que o seu custo será 

recuperado. Tal tendência é oposta a do concessionário, que tende a economizar mais 

nos gastos, visando aumentar sua lucratividade, visto que não irá receber qualquer 

reembolso. A solução para este caso parece já ter sido pensada pelo legislador, ao 

propor a criação da PPSA e estabelecer sua competência para monitorar e auditar os 

custos e investimentos relacionados aos PSAs. Além disso, o PSA também deverá 

apresentar um limite de recuperação de custos, como determina o inciso V do artigo 29 

da Lei n.° 12.351/2010. Importante ressaltar que este problema também se aplica para 

os contratos de concessão de campos produtivos, com incidência de participação 

especial, pois, tendo em vista que esta participação governamental é calculada a partir 

da receita líquida, há o incentivo em se ampliar o custo para pagar um valor menor de 

participação especial. 
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Definição do Operador: tendo em vista que a condução das operações 

também é indivisível, este se configura outro ponto de conflito. Apesar de a Lei n.° 

12.351/2010 definir a Petrobras como operador obrigatório para o PSA, o artigo 35 

deste mesmo diploma legal traz uma solução, ao possibilitar a indicação de um operador 

diferente no AIP, que conduzirá as operações exclusivamente para a jazida 

compartilhada. 

 

Definição da área individualizada: Considerando as características 

geológicas e o número de blocos envolvidos, e ainda as alternativas propostas no 

modelo de AIP da AIPN, a literatura levantada e analisada neste estudo aponta diversas 

alternativas para se definir a área individualizada, quais sejam: i) por reservatório; ii) 

por horizonte estratigráfico; iii) por profundidade ou iv) por toda a profundidade. No 

entanto, a solução já está determinada no artigo 33 da Lei n.° 12.351/2010, que 

estabelece que o procedimento de individualização da produção deverá ser instaurado 

por jazida. É razoável, entretanto, que se permita incluir em um único AIP mais de uma 

jazida, desde que as participações sejam definidas para cada uma delas. 

 

Definição da vigência do AIP: trata-se de outra questão indivisível, de 

solução menos complicada. Isto ocorre, porque os contratos de concessão já outorgados 

estabelecem uma diretriz que poderá ser estendida para o procedimento geral de 

individualização da produção. Tais contratos permitem à ANP uniformizar as vigências, 

concedendo, a seu exclusivo critério, a extensão de prazo do contrato que apresentar 

menor vigência, para que este alcance o de maior vigência. 

 

 

Ausência de contrato para a área não concedida ou não partilhada: Este 

é um problema relevante, pois como não há regras contratuais e o procedimento sobre 

individualização da produção ainda não foi publicado, é grande a incerteza para a 

celebração do AIP nestas condições. O § 2° do artigo 36 da Lei n.° 12.351/2010 permite 

que se adote para tais casos um regime de produção independente do regime vigente nas 

áreas adjacentes. No entanto, esta Lei também estabelece que para a área do Pré-sal o 

regime a ser adotado é o de partilha de produção, mas na ausência de contrato não há 

que se falar em custo em óleo ou óleo excedente no AIP. Sendo assim, a área adjacente, 
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enquanto seus direitos de E&P não forem outorgados, será regida exclusivamente pelo 

AIP, que poderá prever dispositivos de diferentes regimes.  

Neste sentido, a literatura levantada e analisada neste estudo recomenda que 

se adotem os mesmos parâmetros adotados no IPA da área sob contrato. Esta pode ser 

uma solução para a definição de conteúdo local, do operador e da vigência do AIP, mas 

não para o pagamento das participações governamentais, pois é provável que a alíquota 

de royalty seja maior para os contratos de partilha de produção. Sendo assim, esta 

participação governamental terá que ser diferenciada no AIP. O recomendável é que 

também se defina uma regulamentação específica para este caso.  

 

Obrigatoriedade do futuro concessionário ou contratado cumprir o AIP 

celebrado pela PPSA: O art. 36 da Lei n.° 12.351/2010 estabelece que o futuro 

concessionário ou contratado sob o regime de partilha de produção deverá obedecer os 

termos e condições definidos no AIP celebrado pela PPSA. No entanto, este dispositivo 

se configura um problema, à medida que interfere no princípio da autonomia da 

vontade. Ademais, como sustentam David e Lopes (2011), os AIPs, quando a União não 

é parte, são contratos privados. Sendo assim, faz-se necessário interpretar esse 

dispositivo com razoabilidade e permitir que sejam acordadas entre as parte algumas 

modificações, desde que não prejudiquem o interesse público e que sejam aprovadas 

pela ANP. 

 

Avaliação em área adjacente não concedida ou não partilhada: O 

problema neste ponto seria referente a quem poderia realizar esta operação, sendo a 

resposta essencial para as negociações do AIP. O artigo 38 da Lei n.° 12.351/2010 

resolve esta questão ao permitir a contratação direta da Petrobras para realizar as 

atividades de avaliação, sendo uma exceção ao art. 23 da Lei n.° 9.478/97. Dessa forma, 

parece ter esse artigo descartado a possibilidade do detentor de direitos da área sob a 

regência do IPA executar as atividades de avaliação na área não concedida ou não 

contratada. 

 

Parcela da produção devida à União: Este problema se refere à forma 

como será destinada à União sua parcela da produção, se em espécie ou em moeda. Para 

David e Lopes (2011) o artigo 45 da Lei n.° 12.351/2010 indica que a parcela da União 
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deverá ser entregue em espécie, a qual será comercializada pela Petrobrás, após ser 

contratada diretamente pela PPSA.  

 

Forma de participação da União nos investimentos de exploração e 

produção: este é outro problema que certamente se colocará no momento de celebração 

do AIP com a União. No que se refere ao reembolso dos custos de exploração, David e 

Lopes (2011) têm razão, ao sustentar que é vedado à União correr risco e, por 

conseqüência, assumir custos de exploração. No entanto, para os custos de 

desenvolvimento e produção, parece razoável que tais investimentos sejam rateados 

pela União, na proporção de sua participação, para evitar o seu enriquecimento sem 

causa. Este pagamento deveria ser realizado em espécie, sendo compensado da parcela 

de produção devida à União. 

 

Por fim, faz-se importante ressaltar que tais problemas e suas respectivas 

soluções foram propostos a partir de uma análise hipotética. Isto ocorre, porque nenhum 

AIP envolvendo mais de um tipo de IPA ou envolvendo área não concedida ou 

contratada foi celebrado no Brasil. Dessa forma, as soluções apontadas podem não ser 

as mais indicadas, quando se estiver diante de uma situação fática. Como exemplo 

pode-se citar a solução indicada para a escolha do operador para a jazida compartilhada. 

A Lei n.° 12.351/2010 traz a possibilidade de se indicar um operador para a jazida 

compartilhada diferente dos operadores dos IPAs envolvidos. No entanto, isto pode ser 

inviável na prática, pois a jazida compartilhada fará parte de um campo que poderá 

apresentar outras jazidas, podendo a explotação de todas estas ser realizada por uma 

única instalação, conduzida por um único operador. Sendo assim, a nomeação de outro 

operador para conduzir as operações de somente uma jazida, ainda que permitida na 

Lei, pode não ter como se realizar na prática. 

 

7.2 RECOMENDAÇÕES DE ESTUDOS FUTUROS 

 

Esta dissertação abordou os impactos da convivência dos três tipos de IPA 

que estarão vigentes na área do Pré-sal sobre os processos de individualização da 

produção. Também foi abordado o caso da celebração do AIP envolvendo uma área não 

concedida ou contratada. A partir de tais abordagens foram identificados os potenciais 
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problemas e propostas soluções. No entanto, para uma análise mais aprofundada é 

necessário que se analisem os termos contratuais do PSA brasileiro e o procedimento de 

individualização da produção a ser publicado pela ANP, bem como seus regulamentos 

específicos. Sendo assim, após a publicação de tais normas, será possível avaliar e 

propor melhores soluções para a definição do conteúdo local; para a apuração do custo 

em óleo e participação especial; para a definição do regime a ser adotado na área não 

concedida ou não partilhada. 

 

Outra análise que poderá ser realizada com maior profundidade no futuro se 

refere à mensuração da eficiência da ANP nos processos de aprovação dos AIPs. A 

partir da avaliação de suas interferências, solicitações e prazos de análise, será possível 

identificar se sua conduta é eficiente ou não.  

 

Outra análise que se faz relevante, mas que somente poderá ser realizada 

após a implementação da PPSA e a celebração dos primeiros PSA, se refere ao 

desempenho da PPSA nos processos de negociação dos AIPs que envolverem o PSA.  

 

De forma geral, é importante verificar se tais problemas de fato ocorreram e 

se as soluções propostas foram adotadas. Cabe, ainda,analisar futuramente os outros 

problemas que deverão surgir com a prática da celebração dos AIPs sob as condições 

analisadas nesta dissertação, a despeito da tentativa de previsão antecipada de 

problemas a que se destinou este trabalho. 
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ANEXO - RELAÇÃO DOS BLOCOS E CAMPOS DO PRÉ-SAL E DAS 

RESPECTIVAS EMPRESAS PETROLÍFERAS QUE DETÉM OS DIREITOS DE 

EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO 

 

EMPRESAS DE PETRÓLEO QUE ATUAM NA ÁREA DO PRÉ-SAL 

BACIA BLOCO/CAMPO RODADA FASE COMPANHIA % 

Campos BM-C-14 3 Exploração  
Petróleo Brasileiro S.A. 50% 

Total E&P Brasil 50% 

Campos BM-C-25 4 Exploração  Petróleo Brasileiro S.A. 100% 

Campos C-M-101 6 Exploração  

Anadarko E&P Ltda 30% 

SK Brasil70 20% 

BP Energy 25% 

IBV Brasil Petróleo 25% 

Campos C-M-103 6 Exploração  

Petróleo Brasileiro S.A. 60% 

Shell Brasil Ltda. 20% 

Inpex 20% 

Campos C-M-151 6 Exploração  

Petróleo Brasileiro S.A. 60% 

Shell Brasil Ltda. 20% 

Inpex 20% 

Campos C-M-202 6 Exploração  
Anadarko E&P Ltda 50% 

Ecopetrol Óleo e Gás 50% 

Campos C-M-401 7 Exploração  Petróleo Brasileiro S.A. 100% 

Campos C-M-403 7 Exploração  Petróleo Brasileiro S.A. 100% 

Campos C-M-471 7 Exploração  

BP Energy 30% 

Maersk 20% 

Petróleo Brasileiro S.A. 50% 

Campos C-M-473 7 Exploração  

BP Energy 30% 

Maersk 20% 

Petróleo Brasileiro S.A. 50% 

Campos C-M-499 9 Exploração  
OGX Petróleo e Gás Ltda. 30% 

OGX Campos 70% 

Campos C-M-535 7 Exploração  
Petróleo Brasileiro S.A.* 65% 

BP Energy 35% 

Campos C-M-539 7 Exploração  

Repsol Brasil S.A.* 35% 

Petróleo Brasileiro S.A. 30% 

Statoil Brasil  35% 

Campos C-M-592 9 Exploração  
OGX Petróleo e Gás Ltda.* 30% 

OGX Campos 70% 

                                                 
70 Em março de 2011, a ANP aprovou a mudança de controle acionário da SK Brasil, 

assumido pelo grupo Maersk. 
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Campos C-M-593 9 Exploração  

Petróleo Brasileiro S.A.* 47,5% 

Ecopetrol Óleo e Gás 15% 

Petrogal Brasil AS 37,5% 

Campos C-M-61 6 Exploração  

BP Energy* 40% 

SK Brasil 27% 

Anadarko E&P Ltda 33% 

Campos C-M-621 9 Exploração  
OGX Petróleo e Gás Ltda.* 30% 

OGX Campos 70% 

Campos C-M-622 9 Exploração  
Sonangol Starfish O&G S.A.* 30% 

Sonangol P&P 70% 

Santos BM-S-10 2 Exploração  

Petróleo Brasileiro S.A.* 65% 

BG E&P Brasil Ltda 25% 

Partex Brasil 10% 

Santos BM-S-11 2 Exploração  

Petróleo Brasileiro S.A.* 65% 

Petrogal Brasil AS 10% 

BG E&P Brasil Ltda 25% 

Santos BM-S-17 3 Exploração  Petróleo Brasileiro S.A. 100% 

Santos BM-S-21 3 Exploração  
Petróleo Brasileiro S.A.* 80% 

Petrogal Brasil AS 20% 

Santos BM-S-22 3 Exploração  

Esso Exploração Santos Ltda.* 40% 

Petróleo Brasileiro S.A. 20% 

Hess Brasil 40% 

Santos BM-S-24 3 Exploração  
Petróleo Brasileiro S.A.* 80% 

Petrogal Brasil AS 20% 

Santos BM-S-8 2 Exploração  

Petróleo Brasileiro S.A.* 66% 

Shell Brasil Ltda. 20% 

Petrogal Brasil AS 14% 

Santos BM-S-9 2 Exploração  

Petróleo Brasileiro S.A.* 45% 

BG E&P Brasil Ltda 30% 

Repsol 25% 

Santos FLORIM Cessão Onerosa Exploração  Petróleo Brasileiro S.A. 100% 

Santos FRANCO Cessão Onerosa Exploração  Petróleo Brasileiro S.A. 100% 

Santos GUARA_SUL Cessão Onerosa Exploração  Petróleo Brasileiro S.A. 100% 

Santos IARA_ENT Cessão Onerosa Exploração  Petróleo Brasileiro S.A. 100% 

Santos PEROBA Cessão Onerosa Exploração  Petróleo Brasileiro S.A. 100% 

Santos S-M-1358 5 Exploração  Petróleo Brasileiro S.A. 100% 

Santos S-M-172 6 Exploração  
Petróleo Brasileiro S.A.* 75% 

Repsol Brasil S.A.  25% 

Santos S-M-239 6 Exploração  Petróleo Brasileiro S.A. 100% 

Santos S-M-322 6 Exploração  
Petróleo Brasileiro S.A.* 60% 

Shell Brasil Ltda. 40% 

Santos S-M-324 6 Exploração  Petróleo Brasileiro S.A. 100% 

Santos S-M-330 6 Exploração  
Petróleo Brasileiro S.A.* 75% 

Repsol Brasil S.A. 25% 
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Santos S-M-405 7 Exploração  Petróleo Brasileiro S.A. 100% 

Santos S-M-415 6 Exploração  Petróleo Brasileiro S.A. 100% 

Santos S-M-417 6 Exploração  Petróleo Brasileiro S.A. 100% 

Santos S-M-506 7 Exploração  

Repsol Brasil S.A.* 40% 

Petróleo Brasileiro S.A. 35% 

CVRD 12,5% 

Woodside 12,5% 

Santos S-M-508 7 Exploração  
BG E&P Brasil Ltda* 40% 

Petróleo Brasileiro S.A. 60% 

Santos S-M-518 7 Exploração  
Shell Brasil Ltda.* 80% 

Total E&P Brasil 20% 

Santos S-M-619 7 Exploração  
Petróleo Brasileiro S.A.* 80% 

Repsol Brasil S.A. 20% 

Santos S-M-623 7 Exploração  

Petróleo Brasileiro S.A.* 60% 

BG E&P Brasil Ltda. 20% 

Repsol Brasil S.A. 20% 

Santos S-M-673 7 Exploração  

Repsol Brasil S.A.* 40% 

Petróleo Brasileiro S.A 35% 

CVRD 12,5% 

Woodside 12,5% 

Santos S-M-674 7 Exploração  

Repsol Brasil S.A.* 40% 

Petróleo Brasileiro S.A 35% 

CVRD 12,5% 

Woodside 12,5% 

Santos S-M-675 7 Exploração  

Repsol Brasil S.A.* 40% 

Petróleo Brasileiro S.A 35% 

CVRD 12,5% 

Woodside 12,5% 

Santos S-M-731 9 Exploração  
Petróleo Brasileiro S.A.* 60% 

CVRD 40% 

Santos S-M-789 7 Exploração  

Repsol Brasil S.A.* 40% 

Petróleo Brasileiro S.A 35% 

CVRD 12,5% 

Woodside 12,5% 

Santos S-M-791 9 Exploração  

Petróleo Brasileiro S.A.* 40% 

Maersk 30% 

CVRD 30% 

Santos S-M-792 9 Exploração  

Petróleo Brasileiro S.A.* 40% 

Maersk 30% 

CVRD 30% 

Santos TUPI_NE Cessão Onerosa Exploração  Petróleo Brasileiro S.A. 100% 

Santos TUPI_SUL Cessão Onerosa Exploração  Petróleo Brasileiro S.A. 100% 

Santos LULA 2 Produção 
Petróleo Brasileiro S.A. 65% 

BG E&P Brasil Ltda 25% 
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Petrogal Brasil AS 10% 

Campos JUBARTE 0 Produção Petróleo Brasileiro S.A. 100% 

Campos MARLIM 0 Produção Petróleo Brasileiro S.A. 100% 

Campos VOADOR 0 Produção Petróleo Brasileiro S.A. 100% 

Campos BARRACUDA 0 Produção Petróleo Brasileiro S.A. 100% 

Campos CARATINGA 0 Produção Petróleo Brasileiro S.A. 100% 

Campos MARLIM LESTE 0 Produção Petróleo Brasileiro S.A. 100% 

Campos FRADE 0 Produção 

Petróleo Brasileiro S.A. 30% 

Chevron Brasil Upstream 51,74% 

Frade Japão Petróleo 18,26% 

 


