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Como é hoje?

O governo cobra royalties pela pro-
dução em terra e em mar e ainda uma par-
ticipação especial sobre a 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 funcio-
na 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 par-

ticipação especial já supera o valor dos 
royalties. Em 2010, por exemplo, nossas 
projeções indicavam que o governo arre-
cadaria pelo menos R$ 13,3 bilhões de 
reais resultantes da participação especial 
que somou R$ 23 bilhões.

Esse dinheiro é distribuído da se-
guinte forma: 40% ficam com a União, 56% 
ficam com Estados e Municípios produto-
res e confrontantes ou afetados por insta-
lações de embarque e desembarque e 4% 
com o conjunto dos Estados e Municípios 
por meio do FPE/FPM.

Royalties de Petróleo e Gás 
Um resumo da Luta Municipalista em 2010

Finanças

Fevereiro/2011

Projeção para 2010 Total União Estados Municípios FPM/FPE
Royaties de Terra  929.591.180  110.141.908  488.085.369  331.413.903  770.226.021 

Royalties de Mar 8.791.340.493 2.629.532.325 1.978.051.611 3.413.530.536 

Participação Especial  13.369.079.536 6.684.539.768  5.347.631.814 1.336.907.954 

Total  23.090.011.209 9.424.214.001  7.813.768.794 5.081.852.393  770.226.021 
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O que mudaria com a emenda Simon/
Ibsen?

Os recursos da produção em mar, 
que hoje são destinados apenas aos Es-
tados e Municípios produtores/confron-
tantes, seriam redistribuídos entre todos 
por meio do FPM/FPE. Ou seja, o FPM/
FPE, que hoje recebem R$ 770 milhões 
de royalties, passaria a receber cerca de 
R$ 13 bilhões. Apenas os royalties de ter-
ra continuam sendo distribuídos pela fór-
mula atual. Ver tabela na última página.

Essa mudança valeria 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. No caso da par-
tilha, entretanto, faltava definir em lei qual 
será a fatia da União e quanto será distri-
buído para Estados e Municípios. Essa é 
uma lacuna do texto aprovado pelo Sena-
do. Ele diz que os royalties dos Estados 
e Municípios pelo sistema de partilha se-
riam distribuídos meio a meio pelo FPE/
FPM, mas não diz qual seria essa fatia. 
Essa fatia só está definida para a conces-
são, que são os 60% = 70% dos royalties 
e 50% da participação especial.

Quem ganharia e quem perderia com 
a emenda?

A princípio, apenas dois Estados (RJ 
e ES) e 154 Municípios perderiam com a 
mudança, mas a emenda previa que es-
sas perdas seriam cobertas pela União. 
Nossas projeções para 2011 seriam de 

que as perdas a serem ressarcidas pela 
União chegariam próximas a R$ 8 bilhões, 
mas seria necessário regulamentar os ter-
mos desse ressarcimento.

A dúvida sobre a constitucionalidade 
da Emenda Simon/Ibsen?

O artigo 20 da Constituição é cla-
ro ao dizer que o petróleo é um bem da 
União, mas o parágrafo 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, par-
ticipação no resultado da exploração 
de petróleo ou gás natural, de recur-
sos hídricos para fins de geração de 
energia elétrica e de outros recursos 
minerais no respectivo território, pla-
taforma continental, mar territorial ou 
zona econômica exclusiva, ou compen-
sação financeira por essa exploração 
(grifos nossos).

Alguns juristas interpretam que es-
se parágrafo garante uma compensação 
especial aos Estados confrontantes com 
os campos de petróleo. Dessa forma, a lei 
não poderia deixar de reservar uma parce-
la especial dos royalties para estes entes. 
Essa proporção não precisaria ser de 90%, 
como é hoje, mas não poderia ser de 0% 
como previsto na emenda Simon/Ibsen.

Por isso, nós da CNM havíamos 
apresentado uma emenda que preserva-
va uma fatia especial dos royalties a es-
tes Estados e Municípios e redistribuía 
entre todos a participação especial, que 
é de onde vem atualmente a maior parte 
das receitas do petróleo. Essa participa-
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ção especial, por se tratar de um imposto 
de renda disfarçado, deveria desde sem-
pre estar sendo distribuída via FPE/FPM 
e não a apenas 29 Municípios brasileiros, 
como ocorre hoje.

O veto presidencial:

No final de dezembro de 2010, após 
a aprovação pela Câmara da redistribui-
ção dos royalties, o então presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva vetou o artigo 64 da 
referida Lei, que trazia este novo meca-
nismo de distribuição, sob o argumento de 
que o FPM e o FPE não tratam diferen-
temente os Estados e Municípios produ-
tores conforme o art. 20 da Constituição 
Federal e por isso este artigo é conside-
rado inconstitucional.

O novo projeto encaminhado ao 
Congresso pelo governo:

Ao mesmo tempo, o Poder Execu-
tivo encaminhou um novo projeto de re-
distribuição dos royalties ao Congresso 
Nacional, ignorando a vontade da socie-
dade sobre a pulverização dos recursos 

do atual regime de concessão e propon-
do uma divisão somente para os novos 
recursos advindos do regime de partilha 
com o pré sal.

A luta continua:

Este novo projeto encontra-se no 
Congresso Nacional para discussões e a 
CNM já apresentou emendas que nova-
mente propõem a distribuição dos recur-
sos oriundos do regime de concessão. Se-
gundo cálculos de especialistas na área, 
o atual regime gerará nos próximos anos 
uma quantia fabulosa de recursos, poden-
do chegar em 2020 ao valor de R$ 53 bi-
lhões que seriam distribuídos a pouquís-
simos municípios e estados, criando ilhas 
de prosperidade, enquanto a esmagado-
ra maioria dos municípios do País e suas 
populações não poderão usufruir desta 
riqueza nacional.

Outra ação que a CNM capitaneará 
será a derrubada do veto presidencial do 
projeto já aprovado no Congresso, para 
que, a emenda Simon/Ibsen entre em vigor 
ainda neste ano, beneficiando a imensa 
maioria dos municípios brasileiros.
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Simulação da Arrecadação de Royalties dos ESTADOS em 2010
com a Nova Proposta aprovada pelo Congresso Nacional

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)

Simulação da Arrecadação de Royalties dos MUNICÍPIOS em 2010
com a Nova Proposta aprovada pelo Congresso Nacional

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 

G
ov

er
no

s 
Es

ta
du

ai
s

G
ov

er
no

s 
M

un
ic

ip
ai

s


