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Royalties de petróleo e gás 
Um resumo da Luta 
Municipalista em 2010

Como é hoje?

O governo cobra royalties pela produção em terra e em mar, mais uma participação especial 
pela produção dos campos de petróleo mais produtivos.

Enquanto os royalties são cobrados com uma alíquota de 10% sobre o valor de produção, a 
participação especial funciona como um Imposto de Renda disfarçado, com alíquotas variando entre 
0% e 40% sobre a receita líquida de cada campo em média, a alíquota é de 20%.

Atualmente, o valor recolhido de participação especial já supera o valor dos royalties. Em 
2010, por exemplo, nossas projeções indicam que o governo vai arrecadar pelo menos R$ 13,3 bi-
lhões de participação especial de um total de R$ 23 bilhões.

Esse dinheiro é distribuído da seguinte forma: 40% ficam com a União, 56% ficam com Esta-
dos e Municípios produtores e confrontantes ou afetados por instalações de embarque e desembar-
que e 4% com o conjunto dos Estados e Municípios por meio do Fundo de Participação dos Estados 
(FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

tabela 1

Projeção para 2010 total União estados Municípios FPM/FPe

royalties de terra 929.591.180         110.141.908      488.085.369      331.413.903      

royalties de Mar 8.791.340.493      2.629.532.325   1.978.051.611   3.413.530.536   770.226.021   

Participação especial 13.369.079.536    6.684.539.768   5.347.631.814   1.336.907.954   

total 23.090.011.208    9.424.214.001   7.813.718.794   5.081.852.392   770.226.021    

1) o que muda com a emenda simon/ibsen?

Os recursos da produção em mar, que hoje são destinados apenas aos Estados e Municípios 
produtores/confrontantes, seriam redistribuídos entre todos por meio dos FPM/FPE. Ou seja, os FPM/
FPE, que hoje recebem R$ 770 milhões de royalties, passariam a receber cerca de R$ 13 bilhões. Ape-
nas os royalties de terra continuarão sendo distribuídos pela fórmula atual (ver tabela na última página).
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2)  essa mudança vale para as atuais concessões ou apenas para o regime de partilha 
do pré-sal?

Essa regra valeria para concessão e partilha a partir da sanção da lei, que foi aprovada no 
Congresso Nacional. No caso da partilha, entretanto, falta definir em lei qual é a fatia da União e 
quanto será distribuído para Estados e Municípios. Essa é uma lacuna do texto aprovado pelo Se-
nado. Ele diz que os royalties dos Estados e dos Municípios, pelo sistema de partilha, serão distri-
buídos meio a meio pelo FPE e pelo FPM, mas não diz qual é essa fatia. Essa fatia só está definida 
para a concessão, que são os 60% = 70% dos royalties e 50% da participação especial.

3) Quem ganha e quem perde com a emenda?

A princípio, apenas dois Estados (RJ e ES) e 154 Municípios perdem com a mudança, mas 
a emenda prevê que essas perdas serão cobertas pela União. Nossas projeções para 2011 são de 
que as perdas a serem ressarcidas pela União chegarão próximas a R$ 8 bilhões, mas é necessário 
regulamentar os termos desse ressarcimento.

4) há dúvida sobre a constitucionalidade da emenda simon/ibsen?

O artigo 20 da Constituição é claro ao dizer que o petróleo é um bem da União, mas o pará-
grafo primeiro também diz o seguinte:

§ 1º - É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação 

no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins 

de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, 

plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensa-

ção financeira por essa exploração. 

Alguns juristas interpretam que esse parágrafo garante uma compensação especial aos Es-
tados confrontantes com os campos de petróleo. Dessa forma, a lei não poderia deixar de reservar 
uma proporção especial dos royalties apenas para esses entes. Essa proporção não precisaria ser 
de 90%, como hoje, mas não poderia ser de 0%, como previsto na emenda Simon/Ibsen.

Por isso, nós da Confederação Nacional de Municípios (CNM) havíamos apresentado uma 
emenda que preservava uma fatia especial dos royalties a esses Estados e Municípios e redistri-
buía entre todos a participação especial, que é de onde vem atualmente a maior parte das receitas 
do petróleo. Essa participação especial, por se tratar de um Imposto de Renda disfarçado, deveria 
desde sempre estar sendo distribuída via FPE/FPE e não a apenas 29 Municípios brasileiros, como 
ocorre hoje.
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5) o veto presidencial

No final de dezembro de 2010, após a aprovação pela Câmara dos Deputados da redistribui-
ção dos royalties, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou o artigo 64 da referida lei, que trazia 
esse novo mecanismo de distribuição. O argumento principal para esse veto é de que o FPM e o 
FPE não tratam diferentemente Estados e Municípios produtores conforme o art. 20 da Constituição 
Federal e por isso esse artigo é considerado inconstitucional.

6) o novo projeto encaminhado ao Congresso nacional

Ao mesmo tempo, o Poder Executivo encaminhou um novo projeto de redistribuição dos 
royalties ao Congresso Nacional, ignorando a vontade da sociedade sobre a pulverização dos recur-
sos do atual regime de concessão e propondo uma divisão somente para os novos recursos advin-
dos do regime de partilha com o pré-sal.

7) A luta continua

Esse novo projeto encontra-se novamente no Congresso Nacional para discussões e a CNM 
já apresentou emendas trazendo de novo a distribuição dos recursos atuais oriundos do regime de 
concessão. Segundo cálculos de especialistas na área, o atual regime gerará nos próximos anos 
uma quantia fabulosa de recursos, podendo chegar em 2020 ao valor de R$ 53 bilhões, que seriam 
distribuídos a pouquíssimos Municípios e Estados, criando ilhas de prosperidade, enquanto a esma-
gadora quantidade de Municípios do País não poderia usufruir dessa riqueza que é da Nação.

Outra ação que a CNM capitaneará será a derrubada do veto presidencial do projeto já apro-
vado no Congresso Nacional, ou seja, a emenda Simon/Ibsen entrará em vigor ainda este ano para 
beneficiar a imensa maioria dos Municípios brasileiros.
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tabela 2

UF
estimado para 

2010
regra Atual

receberia em 2010 
pela regra do 

Congresso nacional

Aumento  
(redução) UF

estimado para 
2010

regra Atual

receberia em 2010 
pela regra do 

Congresso nacional

Aumento  
(redução)

AC 5.409.113            233.846.692                228.437.579      PB 7.571.968          327.351.191                319.779.223       

Al 34.058.320          310.429.344                276.371.024      Pe 10.910.250        471.671.717                460.761.468       

AM 151.422.218        337.751.425                186.329.208      Pi 6.832.781          295.394.649                288.561.869       

AP 5.394.883            233.231.486                227.836.603      Pr 4.558.771          197.084.707                192.525.936       

BA 146.396.387        759.108.724                612.712.337      rJ 6.249.210.394   104.427.826                (6.144.782.568)   

Ce 21.646.594          504.747.632                483.101.038      rn 149.136.839      414.983.596                265.846.756       

DF 1.091.310            47.179.476                  46.088.166        ro 4.451.885          192.463.825                188.011.940       

es 459.212.065        132.051.937                (327.160.127)    rr 3.922.358          169.571.321                165.648.963       

Go 4.495.367            194.343.622                189.848.255      rs 3.723.291          160.965.271                157.241.979       

MA 11.413.055          493.409.001                481.995.946      sC 2.023.555          87.482.314                  85.458.759         

MG 7.043.232            304.492.865                297.449.633      se 109.392.811      371.535.465                262.142.653       

Ms 2.106.091            91.050.510                  88.944.418        sP 7.960.547          68.356.239                  60.395.692         

Mt 3.649.136            157.759.363                154.110.228      to 6.862.190          296.666.075                289.803.885       

PA 9.663.987            417.793.330                408.129.343      total 7.429.559.400   7.375.149.605             (54.409.795)        
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simulação da Arrecadação de royalties dos estados em 2010 com a nova Proposta 
aprovada pelo Congresso nacional

tabela 3

UF
estimado para 

2010
regra Atual

receberia em 2010 
pela regra do 

Congresso nacional

Aumento  
(redução) UF

estimado para 
2010

regra Atual

receberia em 2010 
pela regra do 

Congresso nacional

Aumento  
(redução)

AC 3.282.926          35.481.848                  32.198.922         PB 20.361.089        220.062.564                  199.701.474       

Al 53.223.190        181.034.297                127.811.107       Pe 77.739.615        344.952.645                  267.213.030       

AM 95.400.622        171.566.527                76.165.905         Pi 16.624.447        179.676.955                  163.052.508       

AP 2.447.259          23.987.860                  21.540.601         Pr 43.216.223        467.080.744                  423.864.521       

BA 216.705.845      723.233.312                506.527.467       rJ 3.733.266.457   355.110.339                  (3.378.156.118)   

Ce 69.923.288        359.998.398                290.075.110       rn 192.742.064      256.067.274                  63.325.210         

DF 1.025.373          11.082.225                  10.056.852         ro 5.719.558          61.816.960                    56.097.402         

es 376.047.411      139.911.172                (236.136.239)      rr 3.936.364          42.544.203                    38.607.840         

Go 22.895.726        247.456.906                224.561.180       rs 85.453.169        472.484.053                  387.030.884       

MA 26.275.303        283.983.362                257.708.059       sC 55.162.291        283.065.934                  227.903.643       

MG 83.401.598        896.386.089                812.984.491       se 170.476.108      159.696.655                  (10.779.454)        

Ms 9.593.988          103.691.785                94.097.797         sP 258.522.397      993.653.769                  735.131.372       

Mt 11.654.186        125.958.390                114.304.204       to 8.925.380          96.465.470                    87.540.089         

PA 24.384.260        249.593.064                225.208.804       total 5.668.406.139   7.486.042.799               1.817.636.660    
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simulação da Arrecadação de royalties dos Municípios em 2010 com a nova Proposta 
aprovada pelo Congresso nacional
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Carta aos Senadores

Brasília, 24 de março de 2010.

Prezado(a) senador(a),

Há muitos anos a Confederação Nacional de Municípios (CNM) vem tentando abrir um de-
bate em torno das regras de distribuição de royalties entre Estados e Municípios. Acreditamos que 
um dos princípios que deve balizar o federalismo em nosso País é a busca da justiça fiscal e de um 
padrão de desenvolvimento regionalmente equilibrado, e as atuais regras de distribuição de royal-
ties não contribuem nesse sentido, ao contrário, acentuam as disparidades regionais e até mesmo 
intrarregionais.

Não é justo nem adequado que apenas um Estado, o Rio de Janeiro, concentre 75% das 
receitas de royalties destinadas pela legislação federal para Estados e Municípios. Também não é 
razoável que apenas 20 Municípios do Rio concentrem 86% dos R$ 2,9 bilhões destinados em 2009 
às prefeituras fluminenses. Entre o Município que mais recebe royalties no Estado do Rio de Janeiro 
(Campos dos Goytacazes) e o que menos recebe (Comendador Levy Gasparian), a diferença chega 
a 1.617 (um mil, seiscentas e dezessete) vezes! 

Na prática, os Municípios realmente impactados pela atividade petrolífera, onde ocorrem, por 
exemplo, as operações de embarque e desembarque, processamento e armazenamento de óleo e 
gás natural, não são os principais beneficiados pelas atuais regras de distribuição de royalties. Ao 
contrário, eles têm direito a apenas 23 centavos de cada real de royalties transferidos aos Municí-
pios. Os grandes beneficiários são os chamados municípios confrontantes, como se o fato de estar 
em uma determinada posição do litoral justificasse um privilégio especial.

Mesmo os Municípios localizados no litoral dos ditos Estados produtores não são igualmen-
te beneficiados, porque suas projeções ortogonais traçadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), a fim de verificar a área de confrontação de cada um, são influenciadas pela cur-
vatura da costa em cada localidade. Por conta disso, Campos dos Goytacazes/RJ recebe 145 vezes 
mais recursos do que a cidade vizinha de São Francisco de Itabapoana/RJ, embora as distâncias 
entre esses dois Municípios e os poços de petróleo da região sejam muito semelhantes.

Ou seja, estamos diante de um quadro de distribuição totalmente irracional, resultado de uma 
legislação ultrapassada – de 1985 –, concebida quando os royalties de petróleo eram uma fonte de 
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receita insignificante e a maior parte da produção de petróleo provinha de poços em terra. Para os 
dias de hoje, em que 90% da nossa produção de petróleo ocorre em mar, a mais de 200 quilômetros 
da costa, não podemos continuar reproduzindo o mesmo modelo e os mesmos conceitos.

Não é razoável falar em Estado ou Município produtor de petróleo, quando essa produção 
ocorre em alto mar. Muito menos é correto dizer que os royalties pertencem a determinados Estados 
e Municípios, uma vez que a Constituição é clara ao conferir à União a propriedade de todos os re-
cursos minerais do País, em terra ou mar.

A Constituição estabelece que a União deve compartilhar seus royalties com Estados e Mu-
nicípios, mas não determina que essa divisão seja feita exclusivamente com os chamados confron-
tantes. Tanto que na primeira legislação que tratou dos royalties de mar, em 1985, a fatia repartida 
entre todos os entes federados chegava a 20% e hoje é menor do que 4%.

Concordamos que a atividade petrolífera impacta de modo diverso as regiões do País, mas 
a legislação atual não se baseia em uma mensuração objetiva de tais impactos. Além disso, é im-
portante lembrar que a presença do capital petrolífero gera tanto efeitos negativos quanto positivos 
para as regiões mais próximas das áreas de produção. Por um lado, a indústria petrolífera produz 
adensamento populacional e exige investimentos adicionais em infraestrutura pelo poder público; 
por outro lado, ativa a economia regional, gera empregos e também amplia a base tributável de Es-
tados e Municípios.

Não podemos continuar perpetuando um sistema altamente concentrador das receitas de 
royalties que, além de injusto, tende a criar oásis de desperdício de recursos públicos e baixo esfor-
ço próprio de arrecadação. Compete ao Senado, responsável pelo equilíbrio federativo, aprimorar a 
legislação vigente, aproveitando o trabalho realizado pela Câmara dos Deputados, e dando continui-
dade às inovações que distribuem de forma mais equitativa e racional os royalties.

Entendemos necessária a manutenção de uma regra de transição entre o atual modelo e 
aquele que consideramos ideal. Nesse sentido, a CNM apresenta uma proposta de emenda ao pro-
jeto de conversão que trata da redistribuição dos royalties entre Estados e Municípios com o objetivo 
de minimizar os eventuais impactos financeiros negativos para qualquer ente da federação.

Nossa proposta prevê que, para os futuros contratos de partilha, sejam aplicadas regras de 
distribuição que assegurem parte das receitas de royalties apenas para os ditos Estados e Muni-
cípios produtores ou confrontantes e parte das receitas sendo distribuídas por meio dos fundos de 
participação (44% do total).

No entanto, nossa proposta mantém inalteradas as regras de distribuição dos royalties gera-
dos sob o regime de concessão, que privilegiam Estados e Municípios confrontantes. Para as parti-
cipações especiais instituídas em 1997 pela Lei do Petróleo, entretanto, são modificadas as atuais 
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regras de distribuição, determinando que a fração das receitas de Estados e Municípios seja repar-
tida de acordo com o FPE e o FPM.

Tal proposta introduz um pouco de justiça no atual sistema de repartição e sana um atentado 
que a Lei do Petróleo cometeu ao pacto federativo em 1997, na medida em que a participação es-
pecial por ela criada constitui-se uma espécie de Imposto de Renda especial sobre o lucro do setor 
petrolífero e não uma compensação tradicional ao estilo dos royalties. Dessa forma, tendo a caracte-
rística de um Imposto de Renda e representando um pagamento admirável sobre os lucros extraor-
dinários da atividade petrolífera, a participação especial deveria desde sua origem ter sido destinada 
ao FPM e ao FPE, como prevê a Constituição.

Além de não ser distribuída pelo FPM e pelo FPE, a participação especial é deduzida legal-
mente da base de cálculo do Imposto de Renda, produzindo perdas para os fundos de participação, 
já que 45% de toda receita de Imposto de Renda é destinada a tais fundos. Sendo assim, a maioria 
dos Estados e Municípios é duplamente prejudicada pela Lei do Petróleo no que se refere às regras 
da participação especial.

Atualmente, apenas 29 Municípios brasileiros recebem alguma receita proveniente de partici-
pações especiais, e um deles concentra mais de 50% dos recursos. Com a redistribuição proposta, 
apenas cinco Municípios do País e dois Estados sofreriam alguma perda de receita (ver tabela se-
guinte), mas tal perda seria rapidamente absorvida pela expansão natural da receita dos royalties. 
As perdas projetadas são de R$ 3,2 bilhões em 2011 e cairão para R$ 1,8 bilhão em 2014, conside-
rando como base de cálculo o ano de 2009.

De qualquer forma, nossa proposta prevê que, entre 2011 e 2014, as eventuais perdas des-
tes dois Estados e quatro Municípios sejam ressarcidas pela União.

O importante é que haja disposição política para negociar essas mudanças. Não podemos 
cometer o erro histórico de perder essa oportunidade, reproduzindo um modelo que se mostrou ina-
dequado para a federação brasileira e para a qualidade da política fiscal no País.

Paulo Ziulkoski
Presidente da CNM
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Esclarecimento à Sociedade

No dia 24 de março, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) apresentou ao Senado 
Federal uma proposta que busca conciliar os interesses de Estados e Municípios em relação à po-
lêmica que se estabeleceu sobre a questão da partilha das rendas do petróleo entre os entes fede-
rados.
 

Houve algumas reações contrárias à proposta, e os argumentos utilizados nas declarações 
indicam falta de compreensão do assunto, que de fato é complexo.
 
Assim, a CNM vem, por meio desta nota, esclarecer ponto a ponto as dúvidas apresentadas até o 
momento.

1) Os Municípios e o Estado do Rio de Janeiro perderão recurso. 

Não é verdade. A proposta construída pela CNM mantém as atuais regras de distribuição dos royal-
ties e altera apenas a distribuição dos recursos das chamadas participações especiais. Isso reduz o 
número de Municípios que “perderiam” recursos – de 177 para 5 – e Estados – Espírito Santo e Rio 
de Janeiro. 
Para evitar esse prejuízo, a emenda da CNM prevê que a União complementará a diferença para 
esses entes até 2014, em que os novos recursos dos royalties do pré-sal já estarão cobrindo essa 
diferença.
 

2) Desrespeito aos contratos em vigor. 

Não é verdade. Nenhuma proposta até o momento apresentada no Congresso Nacional promove 
qualquer alteração nos contratos firmados entre as empresas produtoras de petróleo e a União, 
através da Agência Nacional do Petróleo (ANP), ou seja, o valor a ser pago pelas empresas perma-
nece exatamente o mesmo. A emenda da CNM altera apenas a regra de distribuição dos recursos 
arrecadados entre os entes federados.

A distribuição da arrecadação em questão entre os entes federados não é regulada por contrato es-
pecífico e sim pela legislação vigente. A Constituição Federal, no art. 20, § 1º, garante aos Estados 
e Municípios participação no resultado da exploração de petróleo, mas não impede que a repartição 
entre os entes seja alterada. 
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Tanto é verdade que, ao longo do tempo, já ocorreram recorrentes mudanças na legislação que 
regula a distribuição de royalties. Originalmente, as indenizações pela exploração de petróleo foram 
instituídas pela Lei 20.004/1954, em que os royalties eram distribuídos apenas aos Estados, e estes 
deveriam repassar 20% aos Municípios. Quando se iniciou a produção em mar, inicialmente a União 
se apropriou de toda compensação. Essa distribuição foi várias vezes alterada até se chegar à atual 
forma, sem que, no entanto, essas mudanças tenham implicado quebra de contrato ou inconstitu-
cionalidade.

 
3) A emenda está retirando a compensação pelos impactos que ocorrem nos esta-
dos e Municípios produtores. 

Não é verdade. A emenda da CNM não altera as regras vigentes para redistribuição dos 
royalties já distribuídos aos Estados e Municípios. Os royalties, por conceito, têm o papel de realizar 
tais compensações. A emenda da CNM altera apenas a repartição das participações especiais, pois 
elas representam uma tributação sobre o lucro das empresas sobre os poços de petróleo mais ren-
táveis, o que se equivale ao Imposto de Renda. É importante ressaltar que o Imposto de Renda é 
base de cálculo da atual redistribuição para o Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do Fundo 
de Participação dos Municípios (FPM). Assim, na verdade, a regra vigente é que está retirando re-
cursos que por definição constitucional já pertenceriam a todos os Estados e Municípios.
 

4) Inconstitucionalidade do FPE. 

Não é verdade. Argumenta-se que a proposta constante da emenda de distribuição dos recursos 
entre os Estados está baseada em um critério inconstitucional. A emenda da CNM não cria nenhum 
novo critério e afirma apenas que se utilize as regras vigentes para o FPE, previstas na Constitui-
ção Federal. A decisão do STF que declarou que a lei que regulamenta atualmente o FPE deve 
ser revista pelo Congresso em até 3 anos não afeta a emenda da CNM, pois, quando o Congresso 
estabelecer as novas regras, automaticamente estas se aplicarão à redistribuição das participações 
especiais.
 

5) Confusão entre royalties e participação especial.

Conforme já salientamos, as regras sobre o pagamento dos tributos incidentes sobre a produção 
de petróleo são complexas, mas podemos separar em dois grandes grupos. Primeiro, royalties é o 
termo utilizado para designar a importância paga ao detentor ou proprietário ou um território, recurso 
natural, produto, marca, patente de produto, processo de produção, ou obra original, pelos direitos 
de exploração, uso, distribuição ou comercialização do referido produto ou tecnologia.  Segundo, 
temos as participações especiais, que, ao contrário dos royalties, não têm uma tradição ou conceito 
internacional definido, mas apenas a definição estabelecida pela Lei do Petróleo de 1997, a qual 
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estabelece a cobrança de uma sobrealíquota sobre a exploração de petróleo em poços muito rentá-
veis, ou seja, um tributo sobre o lucro das empresas que exploram petróleo; o equivalente à defini-
ção clássica do Imposto de Renda, que por sinal é base de cálculo do FPM e do FPE.

Com a proposta de redistribuir somente as participações especiais, a CNM está promovendo uma 
redistribuição de cerca de R$ 5 bilhões que, hoje, encontram-se concentrados em apenas 16 Muni-
cípios e 5 Estados da Federação e passarão a ser distribuídos para todos os 5.563 Municípios e os 
27 Estados.

Com esses esclarecimentos, esperamos contribuir para sanar as dúvidas existentes sobre o assunto 
e mostrar a preocupação da CNM com a construção de um pacto federativo mais justo para todos.
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redistribuição de royalties e participação especial
UF situação Atual (2009) emenda CnM (2011) Diferença Perdas nº Perdedores
AC 2.580.635 18.901.873 16.321.239 0 0
AL 50.977.579 138.878.722 87.901.143 0 0
AM 81.159.334 143.482.672 62.323.338 0 0
AP 1.928.906 12.925.350 10.996.443 0 0
BA 172.825.264 502.043.264 329.218.000 0 0
CE 58.929.277 233.318.566 174.389.288 0 0
DF 808.605 5.922.634 5.114.029 0 0
ES 216.376.993 286.034.184 69.657.192 -29.464.876 1
GO 17.930.213 131.329.946 113.399.733 0 0
MA 20.579.191 150.732.396 130.153.206 0 0
MG 65.315.212 475.878.884 410.563.672 0 0
MS 7.516.626 55.055.567 47.538.941 0 0
MT 9.127.565 66.854.897 57.727.333 0 0
PA 19.128.369 133.289.207 114.160.838 0 0
PB 21.361.088 124.143.484 102.782.396 0 0
PE 63.155.872 233.499.312 170.343.440 0 0
PI 12.702.347 93.038.409 80.336.063 0 0
PR 33.963.729 248.180.507 214.216.778 0 0
RJ 2.898.705.741 2.928.519.753 29.814.012 -439.385.397 4
RN 163.586.331 290.900.409 127.314.078 0 0
RO 4.486.956 32.864.736 28.377.780 0 0
RR 3.101.527 22.717.150 19.615.623 0 0
RS 73.217.905 299.340.053 226.122.148 0 0
SC 41.734.684 171.101.797 129.367.113 0 0
SE 142.098.649 232.951.164 90.852.516 0 0
SP 202.340.498 664.253.600 461.913.102 0 0
TO 6.997.792 51.255.369 44.257.576 0 0
Br 4.392.636.887 7.747.413.906 3.354.777.019 -468.850.273 5
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UF situação Atual (2009) emenda CnM (2011) Diferença Perdas nº Perdedores
AC 4.235.067 106.927.058 102.691.992 0 0
AL 29.269.505 162.589.700 133.320.196 0 0
AM 129.004.963 226.424.899 97.419.937 0 0
AP 4.223.925 106.645.754 102.421.828 0 0
BA 129.285.494 452.201.802 322.916.308 0 0
CE 18.467.650 241.992.298 223.524.648 0 0
DF 854.441 21.572.948 20.718.507 0 0
ES 293.937.487 213.426.211 -80.511.276 -80.511.276 1
GO 3.519.649 88.864.168 85.344.520 0 0
MA 8.935.855 225.612.655 216.676.800 0 0
MG 5.514.500 139.230.220 133.715.720 0 0
MS 1.648.965 41.633.102 39.984.137 0 0
MT 2.857.092 72.135.913 69.278.821 0 0
PA 7.566.421 191.037.176 183.470.755 0 0
PB 5.928.474 149.682.254 143.753.779 0 0
PE 8.542.183 215.673.220 207.131.038 0 0
PI 5.349.727 135.070.035 129.720.308 0 0
PR 3.639.868 90.212.816 86.572.948 0 0
RJ 4.610.066.341 1.981.927.092 -2.628.139.249 -2.628.139.249 1
RN 133.437.095 291.368.146 157.931.051 0 0
RO 3.485.605 88.004.626 84.519.021 0 0
RR 3.071.011 77.536.964 74.465.953 0 0
RS 2.915.152 73.601.823 70.686.671 0 0
SC 1.584.343 40.001.534 38.417.191 0 0
SE 86.614.960 232.950.998 146.336.038 0 0
SP 8.567.328 41.150.727 32.583.399 0 0
TO 5.372.753 135.651.398 130.278.645 0 0
Br 5.517.895.853 5.843.125.537 325.229.685 -2.708.650.525 2
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CARTA DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS AO 
PRESIDENTE LULA

Sr. Presidente,

O Congresso Nacional aprovou, na última quarta-feira, o projeto que estabelece novos cri-
térios para a distribuição dos royalties do petróleo e cria o regime de partilha de produção. Para os 
Municípios brasileiros, essa aprovação representa um importante marco para a construção do novo 
federalismo brasileiro, balizado na justiça fiscal e em um padrão de desenvolvimento regionalmente 
equilibrado.

No entanto, conforme está sendo amplamente divulgado pela mídia, V. Exª. tem a intenção 
de vetar o referido projeto, motivado, por um lado, pelos prejuízos financeiros que, supostamente, 
seriam causados aos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo; e, por outro, pela existência de 
uma possível inconstitucionalidade.

Primeiramente, é preciso esclarecer que o texto aprovado pelo Congresso Nacional não trará 
nenhum prejuízo aos Estados mencionados, nem contém qualquer vício que afete sua constitucio-
nalidade, uma vez que prevê um mecanismo de complementação, pela União, da receita auferida 
pelo Rio de Janeiro e Espírito Santo e, também, contém dispositivo garantindo a compensação fi-
nanceira de que trata o § 1º do art. 20 da Constituição Federal.

O fato inegável é que não podemos continuar perpetuando um sistema altamente concen-
trador das receitas de royalties que, além de injusto, tende a criar oásis de desperdício de recursos 
públicos, como se vê atualmente. 

A proposta aprovada pelo Congresso Nacional fará uma redistribuição horizontal mais justa 
e equitativa entre os Municípios brasileiros, o mesmo acontecendo entre os governos estaduais, fa-
zendo que exista na prática uma distribuição desses recursos, fomentando a redução das desigual-
dades regionais, que é um dos preceitos de seu governo.

Vale ressaltar que uma parte dos recursos provenientes da exploração de petróleo e gás pe-
las regras atuais já são distribuídas a todos os Municípios pelos critérios do Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM), através do Fundo Especial do Petróleo (FEP). O que na prática esse projeto 
propõe é aumentar a fatia destinada a esse fundo já existente.
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Confiamos no bom senso e no compromisso demonstrado por V. Exª., ao longo de seu gover-
no, com a melhoria da qualidade de vida da população brasileira, no sentido de que o projeto será 
sancionado sem vetos de qualquer natureza.

É esta a solicitação que lhe encaminham os Municípios de todo o Brasil.

Brasília, 7 de dezembro de 2010.

Paulo Ziulkoski
Presidente da CNM
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Congresso Nacional estabelece a nova distribuição 
igualitária dos royalties, agora só depende do 
Presidente Lula

Terminada a tramitação no Congresso Nacional da nova repartição, mais justa e igua-
litária, dos royalties e participações especiais do petróleo, a Confederação Nacional de Mu-
nicípios (CNM) vem a público apresentar as estimativas de arrecadação dos Municípios e 
dos Estados brasileiros com essas receitas no ano de 2010. 

Para estimar o valor que será repassado ao longo de todo o ano de 2010, a CNM uti-
lizou os valores efetivamente arrecadados entre janeiro e agosto de 2010, projetando a ar-
recadação para os demais meses. Apresentamos nas tabelas seguintes os montantes que 
serão arrecadados por Unidade da Federação e por esfera de governo, dadas as regras de 
distribuição vigentes, bem como, a título de comparação, simulamos qual seria a distribui-
ção de acordo com as regras aprovadas pelo Congresso Nacional.

Nossa conclusão é que, pelas novas regras, 5.399 Municípios teriam arrecadado 
nada menos que R$ 5,8 bilhões a mais, enquanto 25 Estados teriam auferido uma arreca-
dação adicional de R$ 6,4 bilhões. Esses resultados impressionantes são em razão da des-
concentração que o novo critério promove ao utilizar os coeficientes dos Fundos de Parti-
cipação dos Estados e dos Municípios como parâmetros de distribuição. A divisão desses 
recursos só depende agora do crivo do Presidente da República. 

Veja os comparativos a seguir. 
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UF estimado para 2010
regra Atual

receberia em 2010 pela 
emenda Pedro simon Aumento  (redução)

AC 3.282.926                            35.481.848                                           32.198.922                                   
AL 53.223.190                          181.034.297                                         127.811.107                                 
AM 95.400.622                          171.566.527                                         76.165.905                                   
AP 2.447.259                            23.987.860                                           21.540.601                                   
BA 216.705.845                        723.233.312                                         506.527.467                                 
CE 69.923.288                          359.998.398                                         290.075.110                                 
DF 1.025.373                            11.082.225                                           10.056.852                                   
ES 376.047.411                        139.911.172                                         (236.136.239)                               
GO 22.895.726                          247.456.906                                         224.561.180                                 
MA 26.275.303                          283.983.362                                         257.708.059                                 
MG 83.401.598                          896.386.089                                         812.984.491                                 
MS 9.593.988                            103.691.785                                         94.097.797                                   
MT 11.654.186                          125.958.390                                         114.304.204                                 
PA 24.384.260                          249.593.064                                         225.208.804                                 
PB 20.361.089                          220.062.564                                         199.701.474                                 
PE 77.739.615                          344.952.645                                         267.213.030                                 
PI 16.624.447                          179.676.955                                         163.052.508                                 
PR 43.216.223                          467.080.744                                         423.864.521                                 
RJ 3.733.266.457                     355.110.339                                         (3.378.156.118)                            
RN 192.742.064                        256.067.274                                         63.325.210                                   
RO 5.719.558                            61.816.960                                           56.097.402                                   
RR 3.936.364                            42.544.203                                           38.607.840                                   
RS 85.453.169                          472.484.053                                         387.030.884                                 
SC 55.162.291                          283.065.934                                         227.903.643                                 
SE 170.476.108                        159.696.655                                         (10.779.454)                                 
SP 258.522.397                        993.653.769                                         735.131.372                                 
TO 8.925.380                            96.465.470                                           87.540.089                                   

total 5.668.406.139                     7.486.042.799                                      1.817.636.660                              

simulação da Arrecadação de royalties dos 
Municípios em 2010 com a nova Proposta 

aprovada pelo Congresso nacional
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UF estimado para 2010
regra Atual

receberia em 2010 pela 
emenda Pedro simon Aumento  (redução)

AC 5.409.113                           233.846.692                                            228.437.579                              
AL 34.058.320                         310.429.344                                            276.371.024                              
AM 151.422.218                       337.751.425                                            186.329.208                              
AP 5.394.883                           233.231.486                                            227.836.603                              
BA 146.396.387                       759.108.724                                            612.712.337                              
CE 21.646.594                         504.747.632                                            483.101.038                              
DF 1.091.310                           47.179.476                                              46.088.166                                
ES 459.212.065                       132.051.937                                            (327.160.127)                             
GO 4.495.367                           194.343.622                                            189.848.255                              
MA 11.413.055                         493.409.001                                            481.995.946                              
MG 7.043.232                           304.492.865                                            297.449.633                              
MS 2.106.091                           91.050.510                                              88.944.418                                
MT 3.649.136                           157.759.363                                            154.110.228                              
PA 9.663.987                           417.793.330                                            408.129.343                              
PB 7.571.968                           327.351.191                                            319.779.223                              
PE 10.910.250                         471.671.717                                            460.761.468                              
PI 6.832.781                           295.394.649                                            288.561.869                              
PR 4.558.771                           197.084.707                                            192.525.936                              
RJ 6.249.210.394                    104.427.826                                            (6.144.782.568)                          
RN 149.136.839                       414.983.596                                            265.846.756                              
RO 4.451.885                           192.463.825                                            188.011.940                              
RR 3.922.358                           169.571.321                                            165.648.963                              
RS 3.723.291                           160.965.271                                            157.241.979                              
SC 2.023.555                           87.482.314                                              85.458.759                                
SE 109.392.811                       371.535.465                                            262.142.653                              
SP 7.960.547                           68.356.239                                              60.395.692                                
TO 6.862.190                           296.666.075                                            289.803.885                              

total 7.429.559.400                    7.375.149.605                                         (54.409.795)                               

simulação da Arrecadação de royalties dos 
estados em 2010 com a nova Proposta 

aprovada pelo Congresso nacional
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