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RESUMO  
 

 

FABRÍCIO, André Rodrigues. O objetivo constitucional de desenvolvimento e o 

instrumento jurídico-normativo do Conteúdo Local na indústria petrolífera. Natal: UFRN, 

2014, 189 fls. Dissertação. Natal, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2014. 

 

O Estado brasileiro desenvolveu a política de Conteúdo Local como ação regulatória inserida 

na dinâmica do setor petrolífero para, garantindo a preferência à indústria nacional, conseguir 

desenvolvê-la dentro do seu território. Com base nessa realidade, o presente trabalho se propõe 

a analisar a política de Conteúdo Local perante o objetivo constitucional de desenvolvimento 

conforme disposto na Constituição Federal de 1988. Para tanto, aplicar-se-á o método 

hipotético-dedutivo, para, indicando a Política de Conteúdo Local como meio hipotético de 

ação estatal que busca o desenvolvimento, possa ser criticada através das lacunas nela 

existentes, algo a ser tratado através do método dialético de investigação, objetivando a 

formulação de uma impressão teórica sobre a política. Foi obtido como resultado a inadequação 

estrutural da política de Conteúdo Local perante o objetivo constitucional de desenvolvimento, 

pela limitação do seu potencial realizado pela falta de planejamento e legitimação por parte do 

Estado na formulação de uma política pública estatal tão importante, apesar de ter sido 

averiguada que axiologicamente a fundamentação existente para sua sustentação jurídica é 

perfeita, sendo possível de ser encontrada por todo o teor do texto constitucional. Conclui-se, 

que apesar de sua formulação inadequada, a política de Conteúdo Local tem conseguido dentro 

da estrutura criada pela Agência Nacional do Petróleo, realizar um papel importante para 

indústria nacional, algo que deve ser incrementado, algo somente feito através de uma 

reestruturação da sua formatação com a consequente distribuição de competências e de metas 

a serem cumpridas pelos órgãos estatais em prol da melhoria da qualidade de vida, presente e 

futura, nos diversos âmbitos territoriais da sociedade brasileira. 

  

Palavras-chave: Conteúdo Local, Indústria petrolífera, Constituição, Desenvolvimento, 

Políticas Públicas. 



 

 

ABSTRACT 
 

 

FABRÍCIO, André Rodrigues. O objetivo constitucional de desenvolvimento e o 

instrumento jurídico-normativo do Conteúdo Local na indústria petrolífera. Natal: UFRN, 

2014, 189 fls. Dissertação. Natal, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2014. 

 

On the petroleum industry, the State developed the Local Content police as a regulatory action 

to guarantee the preference of the national supply industry. Observing that, this paper will 

analyze the Local Content police aware of the constitutional goal of development as wright in 

the Constituição Federal de 1988. For it, will be used the hypothetical-deductive method for 

identifying the Local Content police as State strategy of development turn it in the object of 

critics in a dialectic way of thinking to in the final, present a conclusion about the police. As 

result was saw that the existent structure of the police at Brazil is inefficient, claiming for a 

rebuilt. For conclusion, is said that because of the inadequate construction of the Local Content 

police created inside of the Agência Nacional do Petróleo – ANP, the efficiency of the full 

potential of the police is been stopped, something that can be only corrected although a re-make 

of the police. 

 

Key-words: Local Content, Petroleum Industry, Constitution, Development, Public Police. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A indústria petrolífera configura, na atualidade, um negócio altamente lucrativo e de 

uma competitividade inata, responsável por influenciar na economia e finanças mundiais, além 

de causar modificações decisivas na postura geopolítica dos Estados Nacionais. 

Em vistas à realização das necessidades da sociedade, o petróleo, a partir da metade 

do Século XX, se firmou como fonte de energia primária mais utilizada no mundo e passou 

também a figurar como matéria-prima indispensável para produção de inúmeros derivados, 

incluindo, entre estes, os principais combustíveis utilizados para os diversos meios de 

transporte. 

Por ser extremamente necessário, devido a sua gama de utilidades e a sua marcante 

presença nos quadros energéticos atuais, a exploração, a produção e a comercialização de 

petróleo fez nascer um dos setores industriais mais lucrativos do mundo. 

Nessa perspectiva, desenvolve essa indústria um grau de importância para a 

humanidade que apenas se expande, uma vez que a vida comum do ser humano passou a 

depender desse recurso energético.  

No Brasil, a realidade não é diferente, sendo o petróleo responsável por grandes 

impactos na economia nacional, por liderar as listas como uma das principais fontes de geração 

de energia primária do país, além de se colocar por meio do consumo de seus derivados como 

indispensável para manutenção do setor de transportes e necessário para todos os setores de 

produção econômica da nação. 

Por essas razões e por causa da sua situação geológica ímpar de existência, que 

demanda investimentos estratosféricos para exploração e produção, o recurso petrolífero teve 

seus preços elevados nas últimas três décadas, chegando a valores nunca antes imaginados. 

Observando a importância estratégica que esse recurso traz consigo, em vistas as suas 

características energéticas e vinculado ao elevado valor econômico que possui, o Estado 

brasileiro, na esteira de diversos outros Estados Nacionais, passou a garantir à exploração e 

produção de petróleo uma proteção jurídica mais fortificada, estabelecendo normas que 

permitam um maior controle e aproveitamento desse recurso pelo Estado Soberano. 

Assim, é com esse pensamento que surge no Brasil uma Regulação aplicada ao setor 

petrolífero que implica no direcionamento da produção do recurso energético no território 

nacional, incidindo nos investimentos empresariais produtivos e garantindo formas de 

resguardar o desenvolvimento nacional industrial do setor por meio de normas interventivas. 
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Inserida na Regulação existente, tem destaque a política de Conteúdo Local, prevista 

em contratos de exploração e produção de petróleo e gás natural, normatizados pela Agência 

Nacional do Petróleo (ANP), que impõe às empresas atuantes no setor, que, no decorrer de suas 

atividades, torne possível e preferencial a participação de fornecedores brasileiros em condições 

equivalentes as das empresas estrangeiras, evidenciando-se como uma política afirmativa com 

interesses vindouros. 

Em outras palavras, essa cláusula atribuiria às empresas que em suas aquisições 

realizadas com a finalidade de explorar e produzir petróleo e gás esteja aberta a possibilidade 

dos fornecedores brasileiros concorrerem de maneira igualitária com empresas estrangeiras. 

Desse modo, o ente estatal busca dar impulso ao desenvolvimento tecnológico, à 

capacitação de recursos humanos, à geração de emprego e renda neste segmento da indústria 

nacional e ao investimento em aspectos socioeconômicos paralelos à indústria. 

Ocorre que, políticas públicas como a exigência em investimento em conteúdo local 

pelos integrantes da indústria petrolífera demandam uma indispensável análise sob a ótica da 

estrutura constitucional de formação do Estado, seus objetivos e dos princípios constitucionais 

basilares, formadores inclusive da estrutura da ordem econômica nacional. 

Busca-se, nestes termos, enxergar se o arcabouço jurídico-constitucional brasileiro 

autoriza a sua existência, desmembrando a base principiológica e finalística existente para a 

consecução dessa política afirmativa estatal nos moldes em que ela se apresenta no cenário 

nacional. 

Nestes termos, por garantir uma diferenciação jurídica baseada num interesse estatal 

de melhoria da indústria nacional, criando critérios diferenciadores da formulação convencional 

de isonomia, existiria a obrigatoriedade de se discutir os requisitos de existência, validade e 

eficácia dessa política pública frente a estrutura existente na Constituição Federal de 1988. 

Quer-se dessa maneira se entender no que se constitui a política de Conteúdo Local e 

que natureza jurídica ela apresenta atualmente no cenário da indústria petrolífera nacional, 

sendo o objeto principal do trabalho analisar o objetivo constitucional de desenvolvimento e 

como o Conteúdo Local enquanto instrumento jurídico criado pelo Estado brasileiro na 

indústria do petróleo pode ser utilizado como meio de efetivar as normas previstas na 

Constituição Brasileira.  

Este objeto será analisado frente a estrutura de Estado, dos objetivos constitucionais e 

princípios jurídicos que balizam a política com o teor econômico e territorial que é o Conteúdo 

Local. Nestes termos, será também observada como a política de conteúdo local se adequaria a 

uma maior aproximação com os objetivos constitucionais de desenvolvimento. 
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Assim, o objetivo central da pesquisa é analisar a política de Conteúdo Local como 

ação estatal apta ou não a gerar desenvolvimento socioeconômico da nação, sob a perspectiva 

da Constituição Federal de 1988, frente aos limites jurídicos existentes. 

Especificamente o trabalho vai procurar responder aos seguintes objetivos: (a) 

Pesquisar a formação constitucional do objetivo de desenvolvimento; (b) Analisar a forma de 

expressão constitucional do direito ao desenvolvimento; (c) Elencar o ciclo de formação da 

política pública estatal como meio de instrumentalizar o direito ao desenvolvimento; (d) 

Observar como a indústria petrolífera é inserida na agenda estatal; (f) Analisar a política de 

Conteúdo Local, buscando saber até que ponto ela seria visualizada como instrumento 

constitucionalmente válido e eficaz na persecução do desenvolvimento nacional; (g) Identificar 

as consequências de sua existência; (h) Investigar os fatores que limitam a sua máxima 

eficiência; (i) Apresentar uma diferente visão sobre a política pública estatal de Conteúdo Local 

na qual se estruture uma proposta de melhoramento da mesma. 

Nesta perspectiva, a temática da análise constitucional da cláusula de conteúdo local 

como política pública apta a gerar desenvolvimento social, estaria perfeitamente incluída na 

necessidade crescente de concretização dos objetivos estatais, que enxerga na atividade 

regulatória do Estado uma solução capaz de dirimir as demandas sociais, ao estipular novos 

parâmetros para a atividade empresarial, que esteja aliada à melhoria qualitativa do contexto 

que a cerca. 

Além disso, a política de conteúdo local poderá ser questionada sobre sua adequação 

as novas realidades trazidas pela globalização e pelo sistema comercial pautado na ordem 

econômico-financeira internacional contemporânea. 

Portanto, torna-se necessário um estudo completo e profícuo, sob a ótica constitucional 

e do Estado regulador, dos aspectos que constituem a política pública de investimento em 

conteúdo local e como ele se forma a partir do seu direcionamento ao cumprimento da estrutura 

finalística constitucional que é o objetivo de desenvolvimento nacional. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa optou-se pelo o método hipotético-dedutivo1 

em uma versão adaptada, partindo do objetivo de desenvolvimento socioeconômico nacional 

como situação-problema cujo investimento das atenções estatais deve estar direcionadas, e 

apresentando como solução provisória a utilização da cláusula de conteúdo local como 

instrumento formulado através da dinâmica das políticas públicas estatais para resolução da 

mesma, a qual será apresentada à diversas críticas sobre a política após a sua análise, sendo ao 

                                                           
1 LAKATOS, Eva Maria. MARCONI Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. 5ª Ed. São 

Paulo: Ed. Atlas, 2003.p.95-100. 
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final demonstrada uma visão específica sobre a adequação da política e seus instrumentos à 

situação-problema apresentada. 

A par disso, ainda verificaremos a conceituação, formulação e implementação das 

políticas públicas como elemento responsável por uma solução concreta dos problemas 

apresentados pelo sistema constitucional, para os quais é necessária a construção de uma 

atuação coordenada do ente estatal e as instituições privadas com o objetivo comum de 

desenvolvimento. 

Ademais, ainda será utilizado o método de abordagem dialético2, realizando um cotejo 

crítico em relação a atuação do estado na regulação da economia e a aplicação da política 

pública de Conteúdo Local na Indústria do Petróleo limitando liberdades privadas. 

As hipóteses do trabalho dissertativo serão investigadas através de pesquisa 

bibliográfica com a leitura de doutrina especializada nos seguintes ramos do direito: 

constitucional, administrativo, econômico, do petróleo e empresarial, utilizando como técnica 

secundária a análise documental, em especial dos documentos disponíveis nos órgãos públicos 

como a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, acrescentando, ainda, o 

desenvolvimento do tema através da leitura da legislação vigente, de processos administrativos 

e julgados relacionados à temática proposta. 

Perante estes objetivos e essa metodologia, o presente trabalho se dividiu em capítulos 

logicamente divididos para que possibilitassem o alcance dos objetivos propostos. 

O segundo capítulo trata da conceituação do desenvolvimento como objetivo 

constitucional passível de concretização, enfrentando tanto a discussão do que seria 

“desenvolvimento”, quanto a caracterização de sua juridicidade perante o ordenamento, 

afastando-se do universo unicamente axiológico a que são relegados os objetivos 

constitucionais, sendo também presente nesse capítulo uma passagem sobre os âmbitos 

territoriais existentes na Constituição Federal de 1988 e sua importância perante o direito ao 

desenvolvimento, sempre apresentando esses elementos através de análises da amplitude da 

indústria petrolífera. 

No terceiro capítulo, o texto vai abordar a relação existente entre as políticas públicas 

e a indústria petrolífera. Para tanto, noções do que significa a expressão “políticas públicas” e 

alguns conceitos são apresentados, algo que é complementado pela análise do ciclo de formação 

das políticas públicas utilizado para entender como o Estado se organiza para atuar dentro de 

setores específicos do universo socioeconômico brasileiro, em especial no que se refere à 

                                                           
2 LAKATOS, Eva Maria. MARCONI Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. 5ª Ed. São 

Paulo: Ed. Atlas, 2003.p.100-105. 
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indústria do petróleo. Elementos como maximização da eficiência da política pública e 

amplitude de ação são observados como pontos-chave na ação estatal. 

O quarto capítulo se destina a análise aprofundada da política de Conteúdo Local, na 

qual se expõe uma tentativa de formação de um conceito, e para tanto, é apresentada a origem 

do Conteúdo Local, a sua importância no seio da indústria petrolífera e a sua transformação em 

norma legal. Entendido o que o Conteúdo Local significa, são apresentadas as definições legais 

e contratuais do mesmo, apontando as bases da sua atual estrutura normativa e as mais atuais 

orientações sobre o tema, além das implicações fáticas e teóricas da existência de uma política 

como esta, bem como propõe o estudo da estrutura do órgão que a torna concreta através de sua 

estrutura administrativa e seus procedimentos normativos, a Agência nacional do Petróleo. 

O quinto capítulo traz a inserção da política de Conteúdo Local perante as bases 

constitucionais existentes, relacionando o funcionamento concreto da mesma com os princípios 

constitucionais existentes especialmente na Ordem Econômica constitucional, além de 

apresentar uma revisão sobre as condicionantes da política, culminando numa proposição 

teórica que demonstra elementos necessários para uma reformulação. 

Por fim, são feitas algumas considerações sobre o assunto que propõem uma reflexão 

sobre o Conteúdo Local como instrumento de acesso ao objetivo constitucional de 

desenvolvimento. 
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2 A INDÚSTRIA DO PETRÓLEO E O OBJETIVO CONSTITUCIONAIS DE 

DESENVOLVIMENTO 

 

A indústria do petróleo tem em sua história demonstrado ser o centro nervoso de 

divergências de opiniões entre Estados e nações. 

Diretora do comportamento humano na sociedade de consumo observada na 

atualidade, a indústria do petróleo vem durante toda a sua existência por um lado enfrentando 

críticas quanto a sua forma de atuação, especialmente relacionadas a sua inserção negativa na 

questão social e ambiental, enquanto por outro é vista como fonte de esperança para o 

desenvolvimento econômico de países espalhados pelo globo. 

Independente do posicionamento que se tome ao observar a atuação da indústria 

petrolífera, é inegável observar a dependência existente da humanidade em relação ao recurso 

por ela produzido.  

Tal dependência é demonstrada através do dado que evidencia que o petróleo é desde 

a década de 1970 a fonte de energia primária mais utilizada em escala mundial, sejam as suas 

estatísticas somadas à do gás natural, sejam seus números observados de maneira 

individualizada3. 

Sem um concorrente à altura, tanto no quesito eficiência energética, quanto nos demais 

como segurança energética, adaptação tecnológica, facilidade de manuseio e principalmente 

vontade política e econômica superior à da atual indústria, terminaram por conferir aos 

produtores de petróleo até a atualidade uma dominância econômica, política e tecnológica sobre 

as outras indústrias energéticas, sobre empresas e mesmo sobre Estados. 

Sendo um recurso natural não renovável, encontrado em estruturas geológicas ímpares, 

o petróleo, matéria escura altamente calorífica e inflamável e de uma viscosidade inerente, tem 

se demonstrado o objeto de desejo da humanidade. 

Um item que apesar de existente e conhecido desde a antiguidade, somente começou 

a tomar importância quando a ele foi conferido a posição de elemento fundamental ao 

funcionamento energético eficaz de uma nova sociedade4 que surge no tempo como momento 

de revolução produtiva, que pelo sim, pelo não, ainda se encontra insuperada. 

                                                           
3 INTERNACIONAL ENERGY AGENCY – IEA. Key World Energy Stats – 2013. Internacional Energy 

Agency – IEA, 2013. Disponível em: < 

http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/KeyWorld2013.pdf >. Acesso em: 30 jun 2014. p.28. 
4 SOUZA, Roberto G. de. Petróleo: História das descobertas e o potencial brasileiro. Niterói: Ed. Muiraquitã, 

1997.p.2. 
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Essa realidade é ainda mais evidente ao se observar que o consumo de petróleo no 

mundo chega ao patamar de 3.567 milhões de toneladas de óleo equivalente por ano5, sendo 

dessa quantidade 61,7% (sessenta e um por cento) convertido em combustível líquido e 

destinado ao abastecimento da frota para transporte, sendo esse uso maior do que as utilizações 

pela indústria, comércio, residencial, agricultura ou de cunho não-energético. 6 

Outro dado importante é que , no mundo, os produtos refinados derivados do petróleo 

atingiram em 2011 uma marca de 3.896 Milhões de toneladas, sendo feita na seguinte 

proporção: destilados de meio (34,7%), em óleo combustível (13,2%), gasolina para motores 

(23.1%), “GLP7, etano, e nafta8” (9,5%), combustíveis de aviação (6.4%) e outros produtos9 

(13,1%).10 

Essa realidade não se mostra diferente no Brasil em que com uma produção de 2.022,7 

x 10³ bbl/dia11 possui uma oferta majoritária de 39% (trinta e nove por cento) de petróleo e 

óleos combustíveis em relação às demais fontes energéticas12, fazendo desta, a principal energia 

primária produzida no país, algo que vem se demonstrando uma constante ao longo dos anos. 

Com uma capacidade industrial e tecnológica cada vez mais desenvolvida, o Brasil faz 

com que o setor de petróleo mantenha um crescimento vertiginoso, acompanhando o 

crescimento da população e de suas necessidades de consumo, demonstrando que a indústria 

petrolífera atua incisivamente quando se trata do critério “desenvolvimento econômico da 

nação”. 

                                                           
5 INTERNACIONAL ENERGY AGENCY – IEA. Key World Energy Stats – 2013. Internacional Energy 

Agency – IEA, 2013. Disponível em: < 

http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/KeyWorld2013.pdf >. Acesso em: 30 jun 2014 p.28. 
6 Ibdem. p.33 
7Gás Liquefeito do Petróleo (GLP) é uma mistura de hidrocarbonetos com alta pressão de vapor, obtida do gás 

natural em unidades de processo especiais, que é mantida na fase líquida em condições especiais de 

armazenamento na superfície. Definição disponível no site: < http://anp.gov.br/?id=582 >. Acesso em 07/02/2012. 
8 Nafta é um Derivado de petróleo utilizado principalmente como matéria-prima da indústria petroquímica 

("nafta petroquímica" ou "nafta não-energética") na produção de eteno e propeno, além de outras frações líquidas, 

como benzeno, tolueno e xilenos. A nafta energética é utilizada para geração de gás de síntese através de um 

processo industrial (reformação com vapor d'água). Este gás é utilizado na produção do gás canalizado doméstico. 

. Definição disponível no site: < http://anp.gov.br/?id=582 >. Acesso em 07/02/2012. 
9 A indústria petroquímica se interessa por esses outros produtos que somam 510 milhões de toneladas (13,1%) do 

total produzido, mas que em geral não são nomeados. Todavia, são muito importantes para a vida hodierna, uma 

vez que se inserem nas diversas áreas como alimentícia, utilidade doméstica, cosméticos, vestuário, dentre outras.  
10 INTERNACIONAL ENERGY AGENCY – IEA. Op. Cit. p. 20. 
11 BRASIL, Ministério de Minas e Energia – MME. Balanço Energético Nacional 2014: Relatório Síntese. Rio 

de Janeiro: Empresa de Pesquisa Energética – EPE, 2014. P.42 Disponível em: < 

https://ben.epe.gov.br/downloads/S%C3%ADntese%20do%20Relat%C3%B3rio%20Final_2014_Web.pdf >. 

Acesso em: 30 jun 2014. p.33. 
12 Ibdem. p.14. 
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Ocorre que a viabilidade da manutenção desta fonte energética como principal meio 

de acesso à energia no Brasil e no mundo, vem sendo duramente criticada ou piamente 

creditada, gerando inúmeras divergências opinativas sobre o tema. 

Essas discussões têm como principal ponto de discórdia, a divergência de 

interpretações sobre as consequências da instalação da indústria petrolífera para realização de 

sua atividade nos diversos territórios nacionais. Isso ocorre, pois as dimensões de consequência 

da presença da indústria nos países são vistas com uma variação estrondosa e submissas de 

diversas variáveis. 

Essas variáveis dependem em grande medida da quantidade de óleo a ser produzida, 

da quantidade de habitantes, a diversidade da economia, do sistema de governança, da 

infraestrutura, segurança jurídica e estrutura social.13 

Nos países em que a população é pequena, obtendo uma quantidade de óleo 

interessante para produção, ainda que todos as demais variáveis sejam observadas como 

fragilidades, a instalação da indústria se torna uma boa estratégia de crescimento econômico 

atrelado ao desenvolvimento14, algo que ocorreria também em países com boa estrutura de 

governança, aliada com infraestrutura e segurança jurídica. 

No entanto, em territórios onde a quantidade de habitantes é alta ou a quantidade de 

óleo disponível para extração é limitadora, quaisquer dessas fragilidades pode se apresentar 

como elemento-chave para o alcance de um resultado negativo à instalação da indústria 

petrolífera15. 

É, portanto, por meio dessas variáveis que o potencial de benefícios que o petróleo 

pode trazer pata a economia de um país é medida, algo que teria direta inserção na formação do 

valor do bem, o seu custo de produção, o efeito multiplicador dos capitais investidos em 

petróleo, os benefícios estatais derivados de suas participações, e como os gatos relativos a estas 

bonificações seriam feitos16. 

Especificamente, por serem muito mais comuns países que demonstrem tais 

fragilidades que o contrário, o que inclusive os fazem passar a depender do recurso petrolífero 

como base de sua economia, criou-se uma mítica de que o petróleo seria uma forma de 

                                                           
13 MYERS, Keith (2005): Petroleum, Poverty and Security, in: Africa Programme, AFP BP 05/01 (June 2005). 

Disponível em: < 

http://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/Research/Africa/bppetroleum.pdf >. Acesso em: 

30 jun 2014. p.1-2. 
14 Ibdem. p.2. 
15 Ibdem. p.1-2. 
16 Ibdem. p.2. 
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“maldição”, fazendo com que onde houvesse o recurso, corrupção, autoritarismo, violência e 

declínio econômico, seriam as consequências certas de serem obtidas17. 

Todavia, esta não é uma verdade universal. É possível observar que alguns países em 

que a utilização dos recursos derivados da exploração petrolífera que ficam detidos nas mãos 

do Estado é destinada a uma ação de redistribuição de políticas públicas e de reforço no aparato 

estrutural do país, conseguem evitar os problemas comumente trazidos segundo a regra geral18, 

esta, mais visível em países de menor produção do bem e com participações governamentais 

reduzidas19. 

Nesse sentido, é imprescindível observar que países em que a regulamentação jurídica 

é mais estruturada, que possui uma estrutura de Estado bem definida e está fincado na natureza 

da nação as ações de condão democrático, com uma política de Estado bem definida, é possível 

fazer com que a dependência do recurso enquanto necessidade de consumo e produção se torne 

não um fardo a ser carregado, mas o inverso, podendo e devendo o petróleo ser utilizado como 

um meio útil a atingir determinadas finalidades de desenvolvimento humano. 

Assim, além do reconhecimento do petróleo e da sua indústria como objeto de interesse 

nacional, seja para segurança nacional, para o desenvolvimento de outras atividades 

econômicas e ou para o uso específico, conforme expressa a Constituição Federal brasileira de 

198820, é preciso que ele seja analisado como fator indispensável ao desenvolvimento humano 

e especialmente da nação brasileira. 

 

2.1 O DESENVOLVIMENTO COMO OBJETIVO CONSTITUCIONAL 

 

Afirmar que o desenvolvimento é um objetivo do Estado Democrático de Direito 

formado pela união dos entes federativos da República brasileira, a princípio, pode parecer uma 

formulação vazia de significado jurídico, estando ela resguardada à seara da política ou da 

filosofia as discussões sobre o que é objetivar o desenvolvimento. 

                                                           
17 BASEDAU, Matthias. LACHER, Wolfram. A Paradox of Plenty? Rent Distribution and Political Stability 

in Oil States. Hamburg: GIGA German Institute of Global and Area Studies, 2006. Disponível em:  < 

http://edoc.vifapol.de/opus/volltexte/2009/1582/pdf/wp21_basedau_lacher.pdf >. Acesso em: 30 jun 2014. p.5. 
18 Ibdem. p.23.  
19 MYERS, Keith (2005): Petroleum, Poverty and Security, in: Africa Programme, AFP BP 05/01 (June 2005). 

Disponível em: < 

http://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/Research/Africa/bppetroleum.pdf >. Acesso em: 

30 jun 2014. p.4. 
20 MARTINS, Daniela Couto. A regulação da indústria do petróleo: segundo o modelo constitucional 

brasileiro. Belo Horizonte: Ed. Fórum, 2006. p.147. 
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No entanto, o desenvolvimento enquanto objetivo constitucional e, portanto, elemento 

integrador do sistema normativo constitucional torna existente um universo de implicações 

jurídicas profundas a serem observadas na formulação de normas jurídicas estruturantes do 

comportamento estatal. 

Encarado através de uma ideia plurissignificativa21 e um tanto paradoxal, pode-se dizer 

que o desenvolvimento se trata de um processo contínuo e perene, no qual ele integra o grande 

desejo da sociedade humana, é o desenvolvimento enquanto qualidade, enquanto ao mesmo 

tempo se mostra como o próprio meio, sendo também visto como instrumento e terminando por 

se demonstrar um escalar evolutivo cujo horizonte parece estar sempre longe de ser alcançado. 

Tanto é que o desenvolvimento em uma acepção genérica se apresenta como uma 

contínua melhoria da qualidade de vida dos indivíduos coletivamente considerados22. Uma 

sucessiva passagem de um patamar inferior de qualidade de vida para um patamar superior23 

através de um processo de superação de demandas consecutivas apresentadas pela própria 

sociedade. 

Tradicionalmente o desenvolvimento foi entendido apenas em seu âmbito econômico, 

sendo ele muitas vezes resumido ao crescimento quantitativo das economias de uma 

determinada sociedade, percepção na qual a acumulação de riquezas é vista como seu objetivo 

a ser continuamente alcançado, em vistas da ideia de que a repetição da busca transporta por si 

só a melhoria de qualidade de vida desejada. 

Acontece que, essa visão que traz apenas o caráter quantitativo do desenvolvimento 

como seu foco, apesar de insuficiente na persecução da melhoria na qualidade de vida 

socioeconômica dos indivíduos coletivamente considerados, tem se fortalecido perante algumas 

realidades apresentadas24. 

Em uma outra perspectiva mais sociológica, ao encarar um mundo de opressão e 

privação em que as pessoas não conseguem ou tem dificuldade de reunir as estruturas mínimas 

para a manutenção de uma vida saudável25, o desenvolvimento teria que ser visto como um 

processo de superação dos problemas apresentados, não se mantendo à sombra do processo 

econômico. 

                                                           
21 CASTRO Jr., Oswaldo Agripino. Breves considerações sobre o direito e desenvolvimento e sua relevância 

para a consolidação da justiça social e da cidadania no Brasil. PPGD UFRN, 2006. Mimeo. p.3. 
22 VEIGA, José Eli da. Meio ambiente e desenvolvimento. Série meio ambiente v.5. São Paulo: Ed. SENAC, 

2006. 
23 FABRÍCIO, André Rodrigues. Políticas Públicas e a Função Social da empresa petrolífera. Natal: UFRN, 

2012, 99 fls. Monografia. Natal, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2012. p.9. 
24 CASTRO Jr., Oswaldo Agripino. Op. Cit. p.3. 
25 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. p.9. 
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Assim, o desenvolvimento teria que ser enxergado além do que é meramente 

econômico, para dar lugar a uma perspectiva de melhoria de qualidade de vida, que levasse em 

consideração as dificuldades enfrentadas pelas pessoas na busca de uma vida digna. 

É nesse interstício que a agregação de novos significados ao desenvolvimento deve ser 

analisada e um ângulo de visão interessante é o do universo jurídico que passa a enxergar o 

desenvolvimento como norma. 

 

2.1.1 O desenvolvimento como elemento jurídico 

 

Ao ser encarado dentro da esfera do direito, o desenvolvimento é comumente 

observado como mais um elemento de formação do Estado de Democrático de Direito. Ainda 

assim, ele é visto nas teorias atuais como um dos pilares institucionais e jurídicos voltados para 

melhor adequação das funções estatais em relação ao avanço econômico dos países26. 

Dessa forma, os objetivos gerais de desenvolvimento passam a integrar a própria 

estrutura jurídica do ordenamento estatal para garantir especialmente uma formulação 

econômica fortificada a ser regida especificamente através de visões políticas e culturais das 

nações que buscam como principal objetivo a melhoria na qualidade de vida socioeconômica.27 

Isso ocorre na medida em que tanto a estrutura jurídica apresentada pelo Estado, como 

a forma de organização da instituição estatal, são indispensáveis para o melhoramento 

econômico do país, na mesma medida em que pode-se afirmar através do pensamento jurídico-

político contemporâneo, que o desenvolvimento padece de cultura jurídico-institucional que 

permita o seu florescer. 28 

Trata-se portanto, da inserção da ideia plurissignificativa do desenvolvimento29 em 

meio a uma ciência entrecortada também por múltiplos significados, restando então enxergar 

que como elemento jurídico o desenvolvimento deve deter atenção diferenciada. 

Não é através de coincidências que se percebe que o ordenamento possui dificuldade 

de utilizar a norma como variável na construção de modelos econômicos de desenvolvimento, 

especialmente a lei com sua estrutura mais rígida de ação objetiva30, e tal impressão adquire 

                                                           
26 GUIMARÃES, Patrícia B. Vilar. Contribuições teóricas para o direito e desenvolvimento. Texto para 

Discussão 1824. Brasília: IPEA, 2013. p.12. 
27 Ibdem. p.12. 
28 Ibdem. p.13. 
29 CASTRO Jr., Oswaldo Agripino. Breves considerações sobre o direito e desenvolvimento e sua relevância 

para a consolidação da justiça social e da cidadania no Brasil. PPGD UFRN, 2006. Mimeo. p.3. 
30 GUIMARÃES, Patrícia B. Vilar. Contribuições teóricas para o direito e desenvolvimento. Texto para 

Discussão 1824. Brasília: IPEA, 2013. p.14. 
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contornos de realidade no momento em que se apercebe que o desenvolvimento em si não pode 

ser observado como um elemento externo ao próprio direito, vinculado apenas na seara 

econômica. 

Mas como encarar a norma do desenvolvimento, como dotá-la de significado jurídico 

(inclusive coercibilidade) evidenciando seu conteúdo axiológico voltado a melhoria da 

qualidade de vida da sociedade? E sem fazê-lo sumir com o seu papel perante a economia? 

Como primeiro ponto, deve-se conhecer o que representa o desenvolvimento 

axiologicamente considerado, algo cuja dimensão só pode ser analisada em vistas da mudança 

da perspectiva filosófica ocorrida na virada do séc. XX em que a socialidade passa a tomar o 

espaço antes ocupado estritamente pela individualidade. 

O desenvolvimento portanto, passa a ser axiologicamente indispensável a sociedade 

no momento em que a efetivação de direitos sociais que tornam a qualidade de vida coletiva 

mais igualitária e confortável, passa a ter mais importância que a liberdade de ação 

individualista observada através do benefício unicamente privado. Ou seja, o desenvolvimento 

finalísticamente falando passa a ter importância como elemento jurídico quando se torna conexo 

a um paradigma de participação igualitária e de acesso de todos no ambiente comunitário, 

garantindo elementos de sustentabilidade econômico-social. 

O desenvolvimento se torna objeto jurídico, justamente quando ele deixa de ser visto 

como sinônimo de crescimento econômico voltado numa perspectiva liberalista. 

Essa visão se tornou tão arraigada no pensamento majoritário que os principais 

indicadores que demonstravam o status de desenvolvimento no mundo e que até pouco tempo, 

se não trabalhavam exclusivamente com critérios econômicos, utilizavam esse tipo de dado 

como pilar fundamental, foram modificados para receber grandezas como educação, saúde, 

cultura e lazer, como elementos fundamentais para averiguação de um real desenvolvimento. 

Ao colocar o bem-estar do ser humano, através da sua inserção coletiva no ambiente 

social, no cerne de todas as preocupações voltadas ao desenvolvimento, constrói-se o pilar do 

direito ao desenvolvimento, como um processo de expansão de liberdades reais31. 

Com isso, o desenvolvimento vai além da seara econômica e se mostra como um meio 

de ação voltado a remoção das fontes de privação dos indivíduos, que possui como alvo a 

desconstituição de problemas sociais, como pobreza e a fome, tanto quanto a repressão e 

intolerância despertada pelos Estados32. 

                                                           
31 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. p.16. 
32 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. p.16. 
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É, dessa forma, que se pode dizer que a ampliação das liberdades básicas, com o 

fomento da inclusão social e promoção dos direitos fundamentais, pode ser vista como o 

verdadeiro conteúdo do desenvolvimento33. 

Cumpre salientar que, as questões materialistas, econômicas ou quantitativas são 

importantes na construção do processo de desenvolvimento, entretanto elas têm que ser vistas 

como instrumentos a serem utilizados nesse processo, e não como objetivo deste. Assim, o 

fenômeno do crescimento econômico somente vai poder ser analisado como meio, instrumento 

ao desenvolvimento, e não ser ele em si, ou mesmo seus fins, sob pena de restringir o conteúdo 

do próprio processo desenvolvimentista. 

Mas a juridicidade do desenvolvimento não se explica apenas pela alteração filosófica 

do pensamento, ela também deriva da estrutura de Estado que num país de ascendência 

democrática, alargadora do fluxo de influência dos valores morais da Sociedade sobre o 

ordenamento jurídico, confere uma dose de especialidade sobre o papel do desenvolvimento 

para a efetivação de direitos em prol da melhoria da qualidade de vida da sociedade. 

É nesse sentido que se pode pensar o desenvolvimento como norma estatal derivada 

diretamente da concepção democrática do Estado, que se baseia na soberania popular, art. 1º da 

Constituição Federal de 1988, e faz com que o Estado seja o responsável pela garantia de acesso 

dos cidadãos a ações de melhoria da qualidade de vida34. 

Com isso o direito ao desenvolvimento pode ser entendido como um processo de 

caráter jurídico, subsidiado por uma axiologia principiológica voltada para soberania popular, 

que consegue imputar ao Estado o dever de formulação e concretização dos instrumentos e 

ações responsáveis pelo desenvolvimento35. 

Nessa medida, o direito ao desenvolvimento pode ser traduzido de maneira mais 

simples como a consagração normativa da garantia de acesso aos direitos fundamentais 

previstos constitucionalmente como meio de superação qualitativa do status quo. 

O direito ao desenvolvimento construído enquanto o direito do cidadão de acesso às 

ações estatais implementadoras de direitos fundamentais, se trata de um posicionamento 

inovador que consegue trabalhar dentro de um universo de normatividade o fenômeno do 

                                                           
33 GUIMARÃES, Patrícia B. Vilar. Contribuições teóricas para o direito e desenvolvimento. Texto para 

Discussão 1824. Brasília: IPEA, 2013. p.12. 

34 MENDONÇA, Fabiano André de Souza. O direito econômico Fundamental à propriedade. In:LEITE, 

George Salomão.SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos Fundamentais e Estado Constitucional.São Paulo: Ed. 

Revista dos Tribunais, 2009. p.203. 
35 SILVA, Guilherme Amorim Campos da. Direito ao desenvolvimento. São Paulo: Ed. Método, 2004. p.102. 



     25 

 

desenvolvimento, que há muito somente era delimitado em critérios econômico-financeiros, 

políticos ou mesmo sociológicos. 

Dessa forma, ao Estado cumpre estabelecer ações que possibilitem em uma dinâmica 

incessante em grau sempre ascendente a maior possibilidade de acesso dos cidadãos aos direitos 

fundamentais constitucionalmente formulados. 

 

2.1.2 O Desenvolvimento como objetivo constitucional transcendente dentro do 

ordenamento constitucional 

 

Com a superação do Estado Liberal em que o ordenamento jurídico baseava-se em 

plenos critérios de validade obtidos internamente ao próprio sistema jurídico, o direito 

constitucional passa a deter mais importância jurídica ao se tornar o elemento central, inserido 

no ordenamento, cuja força normativa é responsável por irradiar para o sistema normativo as 

impressões fáticas obtidas externamente, causando uma adequação da norma à realidade, longe 

da vagueza da validade técnica positivista obtida no Estado liberal36. 

Validade, legalidade e ordem eram considerados valores que o Estado liberal, através 

de uma razão científica, utilizava para a disciplina das desordens sociais, algo que após a 

mudança de uma mentalidade surgida no início do Século XX, não seria suficiente para formar 

o sistema jurídico articulado que necessitava o Estado contemporâneo37. 

O legal e o racional, deixam de conseguir ser os elementos indispensáveis para o 

ordenamento jurídico na medida em que a moralidade e a política passam a ser inseridas dentro 

do sistema constitucional, causando uma reconexão dos valores ao direito e uma ampliação na 

ação hermenêutica38. 

Nesse sentido é que se observa o reconhecimento da força normativa da Constituição, 

que passa a ter aplicabilidade direta e imediata, demonstrando além do critério da eficácia, 

também o da efetividade, algo que tem o condão de garantir harmonia e unidade à todo o sistema 

jurídico39. 

                                                           
36 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 26ª ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 2011. p.185. 
37 BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. O direito na Pós-Modernidade. Revista Seqüência, ano 57, p. 131-152, dez. 

2008. p.145. 
38 BARROSO, Luís Roberto. A Constituição brasileira de 1988: o Estado a que chegamos. In: As constituições 

Brasileiras: Notícia, História e Análise Crítica. Brasília: Ed. OAB, 2008. p.164. 
39 BARROSO, Luís Roberto. A Constituição brasileira de 1988: o Estado a que chegamos. In: As constituições 

Brasileiras: Notícia, História e Análise Crítica. Brasília: Ed. OAB, 2008. p.166. 
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Essa mudança de pensamento portanto, tem início com o surgimento do Estado 

Democrático de Direito como forma de organização político-jurídica da contemporaneidade, 

no qual o sistema jurídico passou a entender as questões constitucionais, e, portanto, estatais, 

como vinculadas precipuamente à vida diária do cidadão enquanto ser vivente da realidade 

constitucional40, resguardando ao Estado o dever de implementar as decisões tomadas por esse 

núcleo formador de vontades41. 

Com isso, o Estado enquanto representante da vontade do Povo, que é poder 

constituinte42 e ente soberano da comunidade nacional, passa a ter como papel mínimo de 

desempenho a adequação da normatividade posta em relação aos valores maiores que passam 

a existir na construção da comunidade nacional como derivativos da realidade social43. 

Assim toda a normatividade, incluída a de caráter legal e infralegal, tanto quanto a 

principiológica, existentes no ordenamento se organizam em uma ordem unitária que tem como 

norte a Constituição, fazendo com que valores singulares desconexos deixem de pertencer ao 

sistema jurídico, uma vez que o filtro constitucional passa a garantir sua adequação ou rejeição 

perante a unidade valorativa do sistema.44 

Essa formulação implica na caracterização de uma supremacia material das normas 

constitucionais que configuram uma conexão de sentido com tudo aquilo que as cerca, 

apontando para a elevação de valores maiores que passam a existir na construção da 

comunidade nacional45. 

Isso só pode ser observado na medida em que se se considera a Constituição como a o 

fundamento jurídico basilar da comunidade46, sendo os cidadãos os primeiros destinatários do 

texto constitucional, pois é a eles a quem cabe viver a constituição, convertendo-a em 

realidade47. 

                                                           
40 MACIEL, Omar Serva. “A Constituição é feita por nós” – Um Ensaio sobre as três dimensões da 

Hermenêutica Constitucional. Repertório De Jurisprudência IOB. Volume I, ,nº5/2007. 
41 SILVA, Guilherme Amorim Campos da. Direito ao desenvolvimento. São Paulo: Ed. Método, 2004. p.97. 
42 CANOTILHO, J.J Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4ª Edição, Coimbra: ed. 

Almedina, 2000. p.65-66. 
43 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2008. p.39. 

44 CANARIS, Claus-Wilheim. Pensamento Sistemático e Conceito de Sistema na Ciência do Direito. 2ª ed. 

LOCAL: Ed. Fundação Calouste Gulbenkian, 1996. p.19-27. 
45 SILVA, José Afonso da. Op. Cit. p.39. 
46 HESSE, Konrad. Escritos de Derecho Constitucional. Madri: Centro de Studios Constitucionales, 1983.p.16. 
47 GARCIA, Maria. Cidadão, o intérprete da constituição. In: Revista de Direito Constitucional e Internacional. 

Nº48. Ano 4. São Paulo: Ed revista dos Tribunais, 2004. p.106. 
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É nesse sentido, que as forças reais capazes de modificar o sentido das normas 

constitucionais, adaptando-as para corresponder, de maneira satisfatória, às fundamentais 

exigências da sociedade48, passem a ter espaço no cenário jurídico. 

Seguindo essa visão é que se pode observar que diretrizes constitucionais estampadas 

nas Cartas Constitucionais dispersas pelo mundo, tomam forma e passam a serem efetivados na 

realidade concreta de cada nação49, por possibilitar o entendimento de que o Direito é antes de 

tudo, uma decisão axiológica ou uma escolha50 tomada pelo ente soberano, no caso o povo. 

Assim, ao se observar o Estado-comunidade e o Estado-poder, a Constituição deve ser 

considerada como Constituição social, ou seja, estatuto da comunidade perante o poder da 

sociedade politicamente conformada51. 

Isso aconteceria ao se encarar a Constituição, a norma maior do Estado democrático 

soberano, como um projeto obrigatório e como modelo de ordenamento. Assim, fazendo com 

que seus valores fossem apreendidos a partir da possibilidade real do mundo concreto, e imposta 

com base no conhecimento dos dados reais das estruturas fundamentadas. Possibilitando, assim, 

a realização da Norma Constitucional em meio aos contextos reais, ocasião histórica e condição 

social da sociedade52. 

Com isso, se pode afirmar que o Estado Constitucional hodierno tem que ser na sua 

realidade concreta, o mais democrático, o mais aberto, o mais legítimo53 dos modelos de 

organização social já existentes 

E é nesse momento em que os objetivos constitucionais passam a obter a importância 

suprema dentro do sistema constitucional, por serem eles a ligação direta entre a realidade e a 

legitimidade do ordenamento constitucional. 

As diretrizes constitucionais maiores como a busca pela dignidade humana, a garantia 

da liberdade e igualdade dos indivíduos, o fomento e ampliação dos direitos sociais e o dever 

de proporcionar o desenvolvimento, passam além de ser os meta-valores orientadores do 

pensamento constitucional, a também e principalmente, a ser instrumento de efetivação dos 

desejos sociais através da ação estatal. 

                                                           
48 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 26ª ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 2011. p.97. 
49 FABRÍCIO, André Rodrigues. XAVIER, Yanko Marcius de Alencar. SILVA, Maria dos Remédios Fontes. A 

clausula de conteúdo local e sua expansão para aplicação em outras industrias energéticas. In: 4º ELAEE 

Encuentro Latinoamericano de Economía de la Energía, 2013, Montevideo. Anais do 4º ELAEE Encuentro 

Latinoamericano de Economía de la Energía, 2013. 
50 FREITAS, Juarez, A interpretação sistemática do Direito. 2ª. ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 1998. p.59. 
51 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: ed. Forense, 2002. p. 21. 
52 MÜLLER, Friedrich. Teoria Estruturante do Direito. São Paulo: Ed. RT, 2008.p.230. 
53 Ibdem. p.25. 
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Apesar de existirem formulações teóricas que indicam que a Justiça é o valor superior, 

inatingível por qualquer outro, de qualquer ordenamento jurídico sob pena da perda da 

juridicidade da Constituição em vistas da profunda relação entre este valor e o Direito, 

especialmente no que trata da relação muito inerente entre o que é justiça e o que pode ser visto 

com injustiça54, é dentre os objetivos constitucionais que se encontra verdadeiramente o  

principal filtro regulador da inserção da política55 no sistema constitucional. 

Essa proposta só pode ser anunciada ao se perceber que é na realização dos valores 

que se justifica a existência de uma comunidade, ou seja, seus objetivos, que a Constituição 

pode ser verdadeiramente interpretada e efetivada56. 

Assim é que se constrói a ideia de que toda e qualquer ação estatal ou privada que se 

exerça dentro do território brasileiro somente será possível no momento em que materializar 

estes elementos tão importantes. Sendo nesse sentido o esforço do Estado brasileiro para 

garantir que os objetivos constitucionais sejam, se não alcançados, tratados como prioritários. 

Surge dessa forma como objetivo constitucional transcendente o objetivo de 

desenvolvimento. Essa máxima, pouco explorada no cenário constitucional toma espaço a partir 

do momento em que este objetivo constitucional passa a deter a importância que antes a 

liberdade, ligada ao livre aperfeiçoamento da personalidade dos indivíduos e de suas ações57, e 

a igualdade, voltada a um tratamento materialmente igualitário entre os indivíduos e grupos de 

indivíduos58, detinham sobremaneira nos ordenamentos jurídicos. 

Essa reestruturação nos valores constitucionais maiores e a empoderização do direito 

ao desenvolvimento como direcionador do sistema Constitucional, não significa que as 

demandas de liberdade e igualdade foram superadas, mas que essas demandas agora em menor 

medida, passam a fazer parte de um universo de outras demandas que o direito ao 

desenvolvimento abarca justamente por ser um valor finalístico ao mesmo tempo em que é 

composto por elementos de ação. 

                                                           
54 CUNHA, Paulo  Ferreira da. Da justiça na Constituição da República Portuguesa. In: Scientia Ivridica. Braga 

(Portugal): Livraria Cruz, 2004. p.104. 
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próprio homem objetivando o bem estar comum. MAAR, Leo Wolfgang. O que é Política. São Paulo: Abril 

Cultural – Brasiliense, 1985. p.50. Ou ainda, como a “conjugação das ações de indivíduos e grupos humanos, 

dirigindo-as a um fim comum” DALLARI, Dalmo de Abreu. O que e Participação Política. São Paulo: ed. 

Brasiliense, 1983. P.10. 
56 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2008. p.39. 
57 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008. p.342-344. 
58 Ibdem. p.398-400. 
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Deve portanto o desenvolvimento, ser encarado mais que como uma definição, 

devendo ser visto como um programa de ação, que une o interesse geral com a essencialidade 

das políticas estatais59. 

Assim, o Desenvolvimento qualitativo da vida da comunidade constitucional passa a 

se irradiar por todo o ordenamento constitucional, fazendo com que noções de dignidade da 

pessoa humana, igualdade, liberdade e mesmo Justiça passem a ser observados através das 

lentes de um ordenamento jurídico que tem no desenvolvimento humano, certamente atrelado 

por características sociais, econômicas e culturais, um objetivo de existência. 

 

2.1.3 O Desenvolvimento na Constituição Federal de 1988: interpretar é necessário 

 

O objetivo transcendental de desenvolvimento apresentado, possui diversas limitações 

dentro da estrutura formal da Constituição Federal brasileira de 1988, isso por que a 

Constituição cidadã ainda que criada sob a égide de um Estado Democrático de Direito em 

formação, em muitos aspectos mantinha as visões já superadas do ordenamento constitucional 

do ambiente liberalista, tanto quanto do bem-estar-social. 

São muitas as diretrizes que foram criadas dentro do texto constitucional que 

permaneceram durante anos sendo observadas como meras normas programáticas padecentes 

de eficácia e efetividade no mundo jurídico e que deixavam por manter a liberalidade das ações 

econômicas de dominação sem uma estrutura de contenção. 

Essas fragilidades podem ser especificamente vistas na maneira como o 

desenvolvimento foi incutido no ambiente constitucional brasileiro. 

Previsto no preâmbulo constitucional como valor supremo equivalente a liberdade, a 

segurança, o bem-estar, a igualdade e a justiça, o desenvolvimento não estava expresso com o 

condão qualitativo que hodiernamente possui, mas sim como sinônimo de crescimento 

econômico, garantindo a Ordem Econômica constitucional um elemento finalístico além da 

pura liberdade. 

Essa visão, algo já superado inclusive dentro do território brasileiro que após anos de 

críticas, que indicavam que a teoria unicamente econômica do desenvolvimento, ou 

crescimento, estaria morta, passou assim como acontecia no restante do planeta a acrescentar 

como revitalização da teoria, o adjetivo da sustentabilidade para significar a preocupação com 
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2004. p.5. 
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não apenas a humanidade, mas com seu futuro, que passaria a depender de critérios 

ambientais.60 

O desenvolvimento, desta forma, deixa de ser observado dentro de um programa 

condicional liberal em que se garantia ênfase à individualidade e livre autonomia da vontade 

em detrimento de institutos como a solidariedade e cooperação61, para dar espaço a uma 

mudança controlada das relações existentes entre economia, mercado, meio ambiente e a pessoa 

humana enquanto ser destinatário de direitos. Torna-se ele, o meio de alcance do bem estar 

geral62 

Dessa maneira, a leitura do preâmbulo da Constituição passa por um processo 

hermenêutico que faz com que o desenvolvimento lá inscrito torne-se o objetivo maior que 

realmente é, conseguindo alterar o sentido que anteriormente possuía, uma vez que o elemento 

econômico dentro da sua significação deixa de ter papel principal, para atender 

instrumentalmente em segundo plano as demandas qualitativas da sociedade. 

Na mesma medida, o objetivo constitucional de desenvolvimento conforme previsto 

no art. 3º, II, da Constituição Federal de 1988, passa a deter novo significado de melhoria da 

qualidade de vida da nação brasileira e fonte geradora de valores responsáveis pela 

transformação e progresso social, essa modificação de sentido neste dispositivo ainda ganha 

um especial papel por conseguir duplicar o seu âmbito de atuação, o primeiro que o transforma 

em objetivo constitucional temente as demandas da sociedade e definidor das ações do Estado, 

seguindo a proposta transcendente do desenvolvimento como principal elemento axiológico do 

atual Estado Democrático de Direito, e o segundo que vincula esse desenvolvimento ao critério 

territorial obtido através do adjetivo “nacional” a ele associado. 

Em ambas as perspectivas que o art. 3º, II, da Constituição Federal expõe, o 

desenvolvimento pode e deve ser entendido como elemento finalístico, que inclui a elevação 

dos níveis educacionais, culturais e tecnológicos, a solução dos problemas relacionados à saúde, 

condições de trabalho igualitárias, a redução dos desníveis entre pessoas e regiões e 

especialmente a possibilidade de atuação do cidadão nas decisões políticas estatais. 
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Enfim, o objetivo de desenvolvimento trata da garantia de um foco para o 

reconhecimento das demandas existentes no seio da sociedade e de uma orientação para as 

soluções possíveis de serem obtidas.63  

Mas a concretização do desenvolvimento, como já foi mencionado, se dá somente 

quando o Estado consegue garantir aos cidadãos acesso aos direitos fundamentais, tornando 

mais concreta uma norma de característica tão fluida. 

Na concretização de direitos fundamentais e no direito constitucional como um todo, 

a norma que define os objetivos constitucionais se põe portanto em uma posição de conciliação 

dos problemas materialmente existentes no seio social com a estrutura jurídica existente, 

gerando uma relação de complementariedade entre realidade e norma64. 

Esta se torna uma realidade ainda mais palatável na medida em que as normas 

constitucionais de caráter finalístico e conteúdo amplo dependem de algum elemento para sua 

efetivação65, sendo sempre implementadas através de condicionantes bastante específicas. 

Tratam-se de autorizativos constitucionais determinantes para atuação estatal que com o caráter 

de planejamento66 restringe e intensifica um determinado âmbito de ação do Estado. 

É, no entanto, preciso realizar a tarefa de interpretação, pois a norma de 

desenvolvimento como objetivo estatal somente pode ser entendida como uma estrutura 

normativa clara na medida em que os direitos fundamentais enquanto ideias são impostos como 

elementos a serem concretizados como uma demanda externa, inclusive, ao direito 

constitucional.67 

Nestes termos, o direito ao desenvolvimento seria assim mais do que indicativo e 

menos do que cogente, especificamente ele seria uma determinante interpretativa68, garantindo 

ao Estado o dever de dentro de alguns moldes, especialmente transformando a normativa 

finalística em ações, cumpri-lo de pronto, plenamente. 

Cria-se com o domínio axiológico do objetivo constitucional de desenvolvimento, um 

espaço para o poder estatal atuar por meio de medidas político-jurídicas, com o fim de tornar 

reais os interesses sociais69. Isso por que, o programa normativo inserido nos objetivos 
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constitucionais se torna parte integrante da concretização jurídica, fortalecendo o sistema 

constitucional através dos dados reais obtidos através de uma análise social concreta70. 

Por esse motivo que o Estado passa a formular políticas públicas, que através de um 

caráter vinculativo concretiza programas políticos constitucionais direcionados finalísticamente 

pelo objetivo do desenvolvimento71. 

Essas políticas no entanto, terão conteúdos diferenciados de acordo com as dinâmicas 

sociais existentes dentro do território brasileiro, especificamente evidenciando a diversidade 

existente no espaço nacional, no qual os âmbitos nacional, regional e local adquirem 

importância diferenciada. 

 

2.2 AS DIFERENTES ESFERAS DE AMPLITUDE DOS OBJETIVOS DE 

DESENVOLVIMENTO NACIONAL, REGIONAL E LOCAL E SUA RELAÇÃO 

COM A EXPLORAÇÃO PETROLÍFERA 

 

Contemporâneo ao Estado Democrático de Direito, o fenômeno da globalização, com 

todas as suas contradições entre ações benéficas e maléficas, ao alterar as relações de tempo e 

espaço fez com que institutos sobre os quais o Estado liberal foi criado e que ainda se 

mantinham ativos começassem enfim a declinar, sendo este o caso da soberania72. 

A soberania foi responsável por durante centenas de anos fazer com que o Estado 

garantisse a exclusividade de suas ações, realizadas através das suas funções legislativa, 

executiva e jurisdicional, em um determinado espaço fixo reconhecido internacionalmente, o 

território nacional73. 

Traduzida como supremacia interna ao território e independência no âmbito externo, 

a soberania era a estrutura sob a qual o poder coercitivo do Estado conseguia, em última análise, 

se basear, permitindo a ele, monopolisticamente, tanto editar o direito positivo, quando 

legitimar os indivíduos a realizarem suas vontades, tornando efetivos os seus comandos74. 
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Contudo, em vistas a internacionalização e influência externa trazida pela 

globalização, muitos afirmam que a soberania é um fundamento do Estado em extinção por ser 

inevitável o processo de integração75. 

Com o processo globalizacional, sugere-se que as fronteiras territoriais entre os 

Estados seriam transpostas em vistas do movimento dos capitais reais e financeiros, das pessoas 

e empresas no espaço territorial existente. Nesse sentido, se observa que tanto o objeto da ação 

globalizante como um dos fundamentos da soberania, o território, é que tem se demonstrado 

como um elemento fragilizado pela nova configuração do mundo contemporâneo, ou é isso que 

tem sido posto. 

Tanto o território, quanto a ideia de nação, são símbolos76 utilizados no Estado 

moderno para unir artificialmente sobre um projeto constitucional único a diversidade de 

pessoas, crenças e comunidades existentes dentro de um determinado âmbito espacial77, isso 

por que o homem está cercado dentro de um universo de símbolos. Esses símbolos eram 

incutidos na Constituição para garantir à Administração um fundamento sob o qual poderia 

basear seu poder de ação. 

Acontece que no Estado Democrático de Direito em que o poder estatal é proveniente 

da supremacia popular formulada por intermédio de um consenso sobre os destinos políticos 

daquela determinada sociedade, em que se garante o direito à igual participação na formação 

democrática da vontade popular78, teoricamente, estaria minorada a participação dos símbolos 

nacionais e territoriais que antes garantiam a autoridade do Estado perante o controle da 

população. 

Nesse caso, o elemento globalizacional funcionaria apenas como catalisador de uma 

transformação já existente pela natureza da própria formação do Estado contemporâneo, ao 

fazer com que as relações de espaço, demonstradas pela minimização das fronteiras entre os 

países, sejam cada vez mais ampliadas em vistas a uma mundialidade. 

Entretanto, apesar dessa interpretação da perda dos símbolos formadores da autoridade 

autogerada pelo Estado ser bastante lógica e corrente, vem enfrentando uma revisitação, na qual 

se explica que esses símbolos por mais que não façam mais parte das bases formadoras do poder 
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soberano estatal, que passa a emanar diretamente do povo, eles passam a fazer parte do universo 

histórico e cultural da comunidade que dita os rumos estatais. 

Em outras palavras, a construção da nação e do território nacional, como elementos 

simbólicos, adquirem um poder renovado ao passarem a fazer parte do âmago cultural da 

comunidade que forma o Estado Nacional, demonstrando que apesar da invasão econômica, 

política e, mesmo, cultural internacional, garantem a preservação de uma unidade que 

identifique aquela determinada sociedade79, numa tentativa de recompor o vínculo social 

debilitado. 

Tal reavivação ocorre por que os indivíduos integrantes do grupo social possuem uma 

ligação muito ampla com o seu lugar de origem, seu ambiente, que cria uma identidade única 

entre homem e espaço80. 

São, portanto, o território e a nação, elementos formadores do elo que faz com que o 

Povo que agora dirige o Estado se identifique como uma comunidade una que enfrenta os 

mesmos desafios e possui os mesmos objetivos. Tanto é assim, que com a facilidade 

contemporânea de circulação de pessoas, ideias e objetos, aqueles que se identificam com os 

objetivos comuns de uma unidade popular soberana mantêm-se unidos para traçar juntamente 

os rumos do Estado Constitucional de Direito a que pertencem. 

Dentro dessas categorias o território tem especial papel pela dualidade que exerce 

como meio natural e físico de um lado81 e como o símbolo de uma nação de outro, pois 

representa uma limitação espacial na qual esperanças, necessidades, aspirações e interesses das 

pessoas comuns se encontram82, podendo caracterizar aspectos sociológicos, culturais, 

econômicos, psicológicos de uma comunidade uma vez que ele é caracterizado pela atividade 

do homem modificando o espaço83. 

O território além de fazer naturalmente parte da personalidade jurídica é a extensão da 

soberania do Estado, sobre o qual este exerce seu mister, fazendo parte de uma ação viva que 

decorre da relação homem-território84. 
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Dentro do território, o Estado é através da decisão popular, a instituição capaz de 

atender as necessidades humanas por meio de um projeto político-institucional cuja base se 

assenta justamente no objetivo do desenvolvimento. 

 

2.2.1 Os âmbitos Nacional, Regional e Local na Constituição Federal de 1988 

 

O território nacional tem especial importância na Constituição brasileira de 1988, pois 

todo o texto constitucional é destinado à orientação da atuação estatal garantindo direitos e 

expressando deveres através de uma preocupação com a unidade e integridade territorial do 

país, ainda em uma perspectiva liberal, porém visivelmente importante do ponto de vista 

interpretativo para o Estado Democrático de Direito. 

Observada através de lentes macroscópicas, a preocupação com a “questão nacional” 

como é o caso da soberania nacional explicitada como fundamento de asseguração da Ordem 

econômica constitucional no art. 170 da Constituição Federal85, se expande para todas as 

funções estatais, participando do universo principal de ações do Estado para garantir o 

desenvolvimento da nação. 

Educação, saúde, tecnologia, emprego, renda, etc., são elementos que através da 

Constituição são vistos como primordiais para a garantia de uma estrutura de acesso ao 

desenvolvimento do país. 

Dessa maneira, o desenvolvimento nacional como objetivo constitucional perpassa 

através da realização de ações de garantia de direitos fundamentais, perpetradas por uma 

organização institucional administrativa, que é o Estado, que atingiriam todo o universo do 

território nacional. 

Assim, o âmbito nacional de atuação estatal recebe imensa importância na medida em 

que se demonstra como o principal espaço de atuação estatal continuada em sua busca pela 

melhoria da qualidade de vida da população que ali reside, tornando-se condição material para 

a produção e reprodução da sociedade em um caminho direcionado ao desenvolvimento86. 

Espaço privilegiado pela Constituição Federal e principal arena de submissão a 

normas, regras e parâmetros que impelem um alinhamento de interesses políticos mínimos, o 
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âmbito nacional é visto como o ponto nuclear no qual interesses locais e internacionais passam 

a divergir, servindo de medida da balança para ambos87. 

Acontece que o espaço nacional não se demonstra completamente suficiente para arcar 

com o desenvolvimento das ações voltadas a melhoria da qualidade de vida da nação, uma vez 

que a amplitude do nacional é justamente exaltada pela dificuldade de organização em níveis 

subnacionais de uma poder político-jurídico uno, em vistas do divisionismo, das diferenciações 

de alguns costumes existentes nas diversas áreas, e principalmente da opressão econômica e 

social existente entre elas, sobrando a “ideia nacional” como resposta simplificadora88. 

Contudo, cada vez mais se torna evidente que o desenvolvimento perpassa não apenas 

pela seara nacional, através da sua simplificação realizada por meio da unidade que propõe, 

cabendo acesso a dimensões como a regional e o local. 

Isso ocorre por que se torna claro que as ações estatais que privilegiam objetivos 

sociais de equidade atrelados aos de eficiência econômica, e não apenas estes últimos, 

conseguem obter mais sucesso em relação à axiologia constitucional, tornando necessária a 

equalização de oportunidades existentes nas mais diversas regiões89. 

No que toca à dimensão regional, a Constituição Federal de 1988 em seu art. 3º, III, 

atrela ao objetivo de desenvolvimento nacional o dever de reduzir as desigualdades sociais e 

regionais, fazendo com que as ações do Estado procurem atingir um grau de oportunidades 

materiais isonômicas entre as distintas regiões do país90, especialmente entre aquelas em que se 

pode observar diferenças gritantes de qualidade de vida. 

Essa preocupação constitucional impõe uma necessária reflexão sobre a estrutura 

federativa brasileira e o papel do Estado como centro organizador, pois torna indispensável 

pensar em um exercício de pluralismo federativo, que procure impedir com que os 

investimentos feitos em prol do desenvolvimento nacional acabem por serem direcionados 

quase que exclusivamente para um núcleo dominante, relegando a uma periferia de regiões 

federativas o papel de dominada.91 

Torna-se impossível pensar o desenvolvimento de um país cuja estabilidade 

socioeconômica possa refletir na sua qualidade de vida, onde as suas regiões e as populações 
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que lá se instalam sejam alijadas do processo de decisões fundamentais tomadas para serem 

postas em prática pelo Estado, fazendo com que projetos de redistribuição, de inclusão e de 

plena melhoria socioeconômica sejam impedidos.92 

É preciso, então, que seja repensada a forma de inserção das regiões na dinâmica 

nacional de desenvolvimento, tanto na esfera econômica quanto na social, mesmo por que a 

participação e o envolvimento econômico das regiões tornam possíveis os avanços sociais 

qualitativos. 

Não é à toa, portanto, a inserção também na ordem econômica a redução das 

desigualdades regionais como arma possível de ser usada pela criatividade estatal e 

mercadológica para o alcance do objetivo do desenvolvimento. Afinal, cada vez mais tem sido 

visto que as relações existentes nas regiões produtivas na qual trabalho, tecnologia, inovação e 

capital se instalam, a dinâmica socializadora do desenvolvimento pode ser observada93. 

Em uma terceira dimensão, a âmbito local, que apesar de sua importância extrema para 

a estrutura da sociedade constitucional, não recebe direta menção no texto da Constituição de 

1988, vem sendo cada vez mais apontado como um fator especial do desenvolvimento 

qualitativo nacional. 

Essa vertente tem sido difundida através do pensamento que opondo-se ao universo 

globalizante enxerga na promoção, conservação e valorização dos bens naturais e culturais 

existentes no território, a essência de qualquer estratégia cujo direcionamento é o 

desenvolvimento. Dentro dessa perspectiva o local, visto como a pequena unidade, gera a 

imagem territorial que se apresenta como diferencial de qualidade. 94 

A centralização excessiva em uma única região, como nacionalmente é posto, tem cada 

vez mais perdido seu espaço, garantindo a descentralização estimulante das pequenas unidades 

territoriais e agrupamentos humanos a mais benéfica estratégia de desenvolvimento endógeno 

de um país95. 

A utilização das potencialidades locais tem se demonstrado a forma mais efetiva de 

elevar as oportunidades sociais e viabilizar a economia competitiva local, gerando reflexos em 
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âmbitos regionais, uma vez que busca quebrar a dependência e a inércia do subdesenvolvimento 

de localidades periféricas, chegando a promover mudanças na formatação do território.96 

Destaca-se que a localidade depende de uma convergência de fatores e investimentos 

institucionais que através de uma efetiva execução de ações propõe um sistema organizado 

localmente, sendo visto como inefetivas as movimentações geradas pelo capital externo por não 

conseguirem se inserir nas dinâmicas limitadas dessas pequenas comunidades97. 

É necessário, por isso, que o Estado, por mais que inexista na Constituição Federal de 

1988, determinação de ação direta sobre as localidades, proponha normas organizativas da ação 

local em moldes reestruturativos, propondo, baseado em ações de acesso a direitos 

fundamentais e a diretivos da ordem econômica, meios das localidades avançarem econômica, 

social, cultural e tecnologicamente. 

Ao Estado é entregue o papel de garantir dentro do seu território a valorização do 

âmbito local e a diversidade de consequências trazidas por ele num processo permanente de 

recriação dos espaços nacionais num contexto cada vez mais globalizado98. 

Essa análise dos três âmbitos territoriais da ação estatal vem à tona ao enxergar o 

desenvolvimento como sinônimo de tensão que propõe a contínua elaboração de agendas, 

diálogos, conflitos e consensos, em um processo lento e envolto em diversas frentes de ação99, 

que para evidenciar bons resultados precisa de um ambiente de atuação. 

 

2.2.2 A atividade petrolífera e a sua inserção na dinâmica de ação estatal 

 

Observados os três âmbitos de atuação estatal, é imprescindível que se coloque o papel 

da indústria petrolífera nessa discussão. 

Por ser uma indústria muito ampla e dinâmica, a indústria petrolífera possui como 

principal ação macro-investimentos direcionados nacionalmente, atuando nas áreas de 

abastecimento nacional de combustíveis, contratação de mão de obra especializada, busca de 

fornecedores, etc., fazendo com que a simplificação do âmbito nacional seja utilizada em seu 

favor, algo que é plenamente corroborado pela norma constitucional que prevê apenas ações da 

indústria petrolífera no ambiente nacional, como é o caso dos dispositivos apresentados no art. 
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177 da CF/1988, em que ao constituir monopólio da união sobre o tema termina por limitar 

apenas ao âmbito da competência da União, ou seja, o nacional, as dinâmicas normativas sobre 

essa indústria100. 

Por outro ângulo, ao determinar no art. 20, §1º, da CF/1988 que aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios, é devida uma participação, diga-se de passagem, 

eminentemente, financeira/tributária, no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, que 

tenha ocorrido em seu território101, a Constituição Federal termina por abrir as portas às regiões 

e localidades para participarem como agentes na atividade exploratória de petróleo. 

Devido a critérios de logística, transporte e incentivos fiscais, as regiões passam a 

competir entre si para receber os investimentos indiretos da indústria, algo que ocorre em vistas 

a escolhas puramente administrativas e econômicas da empresa, buscando ela atrativos 

lucrativos para tanto, independente da sua localidade especifica de atuação, é o caso de 

formação de mão-de-obra, pesquisa tecnológica, compra de equipamentos, etc., o que faz com 

que o Estado tenha que atuar realizando ações de incentivo equilibrado de oportunidades entre 

regiões para instalação dos pátios industriais. 

Por fim, os locais em que o aparato técnico tem que ser instalado em vistas das 

condicionantes naturais, por mais que não possam apresentar grandes concorrências, podem 

aproveitar da presença da indústria na localidade para apresentar o seu potencial produtivo 

como porta de entrada ao investimento industrial. Essa visão, contudo, não impede que outras 

localidades que não receberam as instalações físicas desse setor produtivo possam demonstrar 

seu potencial de utilidade para a indústria, algo que somente é possível de ser evidenciado 

através de um investimento institucional. 

Observando toda essa inserção dentro do universo territorial brasileiro pela indústria 

petrolífera, o que se pode observar é que para que o Estado possa alcançar seus objetivos 

constitucionais de desenvolvimento, aproveitando dos investimentos e da necessária inserção 

no cenário brasileiro dessa indústria energética tão indispensável até o momento, é preciso que 

ele resolva agir por meio de sua estrutura institucional, especialmente através de normas 

jurídicas e administrativas, com respaldo político, social e econômico, no cenário nacional, 

regional e local. 

Cabe portanto ao estado a formulação de políticas públicas bem estruturadas para 

adequar a necessidade de acesso a direitos fundamentais da população que termina por ser vista 
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como sinônimo de direito ao desenvolvimento, com as oportunidades trazidas por uma das mais 

influentes indústrias mundiais. 

Ao elencar o domínio teórico existente sobre as políticas públicas está a se tentar 

demonstrar como as normas existentes, com especial atenção às normas constitucionais, podem 

passar a entrar movimento, tornando-se concretas e sendo efetivadas pelo Estado. 

Isso ocorre pelo reconhecimento de que deve haver como base de qualquer política 

pública uma norma jurídica que além de autorizar, preveja e execute os meios de ação estatal 

direcionadas a demandas existentes na sociedade. 

Com isso, estudar políticas públicas, na realidade, é aprofundar os estudos do poder de 

ação existente na norma e a capacidade do Estado de efetiva-las em prol de diretivas políticas 

da sociedade constitucional. 

Trata-se de sair do corriqueiro estudo conteudístico da norma que está sempre 

aguardando a iniciativa de algo externo para que ela possa ter efetividade, e se inicie uma 

dinâmica de movimento da norma na qual o elemento efetivação, ação, passa a ser visto como 

prioritário e primordial, sendo o Estado responsável por ter que acompanhar o ritmo imposto 

pela própria norma como diretor do seu comportamento. 

Nesse sentido, estudar as políticas públicas e sua formação abre caminhos teóricos e 

práticos para a efetivação do objetivo de desenvolvimento, sendo para tanto necessário o 

entendimento de como funciona o ciclo de formação da política pública que tem por base a 

norma. 
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3 POLÍTICAS PÚBLICAS E SUA RELAÇÃO COM A INDÚSTRIA DO PETRÓLEO  

 

A indústria do petróleo pelo papel de destaque que possui no cenário nacional e 

internacional como uma das mais importantes e estáveis indústrias do mundo, é vista pelos 

Estado Nacionais como porta de entrada para criação de diversas políticas estatais que 

beneficiem a qualidade de vida das populações em seu território.  

Estas políticas públicas estatais possuem o condão de desenvolvimento da sociedade 

constitucional, algo somente alcançado através de intensa preparação e estudo, realizado pelo 

Estado por meio de uma estrutura bastante complexa que merece análise. 

Tratam-se de diferentes perspectivas existentes sobre o tema, que envolvem modos 

diferentes de materializa-la, baseando-se em teorias que procuram a melhor maneira de fazer 

com que as demandas existentes na sociedade sejam alvo da ação do Estado e dirimidas de 

maneira eficiente e eficaz. 

Assim, os ciclos de formação da política, o que elas envolvem, como a estrutura estatal 

participa do processo e quais são os resultados que podem ser obtidos dessa formulação em prol 

de uma sociedade que possui uma qualidade de vida tão fragilizada, se demonstra como os 

principais desafios demonstrados por diversos pesquisadores nos últimos anos. 

Dessa forma, torna-se inarredável o estudo ainda que limitado do universo das políticas 

públicas estatais e sua relação direta com a indústria petrolífera, para evidenciar, ainda que 

minimamente, os problemas evidenciados na política da indústria do petróleo destacada como 

de intensa importância para o país, especificamente, a política de conteúdo local. 

 

3.1 REUNINDO NOÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Afirmar que toda ação estatal pode ser vista como “política pública” é uma das várias 

maneiras de se tentar definir o significado desta expressão. Em meio a tantas formas de atuação 

estatal, a política pública se destaca pela destinação que possui: a resolução de demandas 

apresentados pela sociedade. 

A materialização desta destinação pode ser considerada como o conjunto de decisões 

e ações estatais visadas para solucionar demandas prioritárias ou de interesse público 
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apresentadas pela sociedade, sendo elas, o exercício de um poder estatal com o fim de atingir 

determinado interesse de destinação social.102 

Podendo ser vista como o Estado em pleno movimento, trata-se da implantação de 

projetos políticos através de programas voltado a setores específicos da sociedade, fazendo com 

que o conjunto de instituições permanentes formadoras do ente estatal, desempenhem o seu 

papel de instrumento da soberania popular e desempenhando funções somente por eles 

possíveis torne realidade o projeto político existente na Constituição Federal103. 

Muitos afirmam que as políticas públicas somente podem partir da estrutura de 

Governo, ou seja, da estrutura temporária que realiza a gestão do que é publico em nome da 

parcela majoritária da população que sob critérios democráticos a escolheu para atender em um 

período específico os anseios sociais.104 Inclusive, essas proposições implicam que as políticas 

públicas por possuírem como base de tomada de decisões diferentes organismos e agentes da 

sociedade105, atribuem como distinta das políticas estatais, sendo aquelas mais amplas, algo que 

não deve ser levado em consideração nestes termos. 

O Estado enquanto responsável pela concretização de objetivos constitucionais, 

através de sua estrutura administrativa, consegue definir políticas de Estado que identicamente 

aquelas tomadas para solução de demandas em bases temporárias são integradas ao cotidiano 

da sociedade constitucional. 

Assim, o Estado, através da intervenção do Governo ou não, implementa políticas 

públicas através do poder soberano universalizante que possui, no qual a regulamentação 

jurídica ao adotar medidas sob as quais estão subjugadas todos os indivíduos, grupos e 

instituições, procura representar e atender aos anseios da sociedade106. 

Nesse sentido, o alcance do objetivo constitucional de desenvolvimento depende das 

decisões formuladas e implementadas pelo Estado nas suas mais diversas instâncias em 

ressonância com os demais agentes da sociedade civil.107 

Pode-se esclarecer, portanto, que as políticas públicas, como programas de ação, 

podem ser traduzidas como metas a serem buscadas através de uma aparato Estatal de 

instrumentos pessoais, institucionais e financeiros, voltados à consecução de um resultado 
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105 HÖFLING, Eloisa de Mattos. Op. Cit.p.31.  
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voltado ao desenvolvimento108. Trata-se da concretização, através de uma ação, daquilo que foi 

imposto pela vontade motora da sociedade constitucional, e nesse sentido é o meio de atuação 

do Estado para cumprir com seu dever de garantir desenvolvimento. 

Assim, a política pública pode ser analisada como um conjunto ordenado de meios ou 

instrumentos aptos à consecução de resultados impostos pela vontade motora da sociedade 

constitucional109, ela pode ser observada como o meio primordial à disposição do Estado para 

realizar a concretização de direitos fundamentais dispostos na Constituição. 

Por se evidenciar como uma política que busca por respostas às necessidades da vida 

social desenvolvidas pelo próprio homem objetivando o bem-estar comum, a política pública 

tem em si a natureza existente no cerne da Política110, recebendo uma ligeira diferenciação na 

medida que impõe um programa de ação governamental pontual voltado a determinada 

demanda social existente. 

Diversas são as tentativas de conceituar a “política pública”, mas por possuir um 

conteúdo tão extenso e adaptável termina sempre por terminar se chocando com a imprecisão 

de termos. Seja a política pública como atividade do Estado que influencia na vida dos cidadãos, 

ou seja a limitação das escolhas do Estado em agir ou não agir, termina-se por ser definida 

através das questões: Quem ganha o quê? Por quê? E que diferença faz?111 

Independentemente das tentativas de conceituação serem completas ou não, o que se 

pode dizer é que elas apontam em geral, uma visão do tema em uma perspectiva totalizante de 

que a soma das partes tem maior valor que a intenção e interesses de indivíduos, instituições, e 

grupos ideológicos.112 

Essa concentração de ideias reflete o papel que a sociedade emprega as políticas 

públicas como resultado de conflitos e acordos de interesses, cujo arranjo final realizado através 

das esferas estatais e sociais de poder113 terminam por demonstrar que o seu fundamento é 

aquele mesmo que dirige o fundamento constitucional, de desenvolvimento coletivo da 

sociedade nacional. 

Ademais, cabe ser mencionado que os arranjos institucionais que demonstram a 

finalidade de cada política pública, irá variar além das demonstrações de poder político e fatores 
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culturais, que são construídos por meio de processos diferenciados de representações, de 

aceitação, de rejeição, de incorporação das conquistas sociais por parte de determinada 

sociedade, mas também dos anseios da sociedade no momento histórico especificamente 

vivido, sendo o momento histórico de aplicação da política uma importante variável que 

identifica a sua adequação à realidade114. 

Aproximando-se dessa constatação no que tange a aproximação com a realidade, deve 

ser afirmado que as ações ou a falta de ações protagonizadas pelo Estado são feitas a partir de 

escolhas tomadas por ele, mas que possuem origens diferenciadas a partir de algumas variantes 

nascidas no seio social115. 

Possíveis de se basearem num desejo, simples e claro emanado por uma parcela da 

população, por interesses que farão com que determinada região se torne mais habitável e 

atrativa em relação a investimentos, por uma necessidade que desabrocha pela observação da 

falta de um serviço básico necessário, por causa da necessidade de ações de fomento a 

sobrevivência humana em casos de miserabilidade, ou ainda com base na ideologia, voltada à 

estratégia do Estado em formar uma ação direcionada a determinado setor, as políticas públicas 

compreendem inúmeras fontes de demanda116. 

Natural e legítima é a multiplicidade do surgimento de demandas em um ambiente 

democrático como é o do Estado Constitucional, afinal, em um sistema onde os objetivos e 

finalidades constitucionais são tão marcantes e que é do próprio povo a definição dos rumos da 

sociedade, nada mais comum que encarar o direcionamento de prioridades pela própria 

população em contato com o Estado117. 

Essa visão permite, além disso, a compreensão da plurifuncionalidade das políticas 

públicas, que passam a envolver o direito ao desenvolvimento através do próprio ímpeto social, 

no momento em que se observa que a formulação de cada política pública específica, depende 

das descobertas das demandas realizadas a partir da análise dos direitos fundamentais que estão 

sendo alijados. 

Em outras palavras, é a partir das funções extraídas de cada direito fundamental que o 

Estado consegue formular políticas públicas válidas e eficazes para serem acessadas pelos 

cidadãos. 
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Contudo, não é apenas na identificação das demandas e na intenção de cumprimento 

dos objetivos estatais que as políticas públicas se sustentam, elas precisam se estruturar através 

de um processo de formação que mais que qualquer outra coisa precisa de análise, uma análise 

extremamente crítica que perpassa por diversas áreas do conhecimento. 

 

3.1.1 A formulação de políticas públicas  

 

Nesses termos, a formação da política pública é estruturada por um processo que 

envolve a formação de um ciclo de ações realizadas pelo Estado para o alcance de um resultado 

consequencial que é o atendimento dos objetivos constitucionais de acesso. 

As formulações sobre os estágios de formação processual da política pública são os 

mais diversos, tendo sido lançadas visões lineares, que contam ou não com ações de 

retroalimentação118, e de modelos mais complexos, que inserem a ideia de formação de redes 

na estrutura de formação da política119. 

No entanto, o ciclo de formação da política pública tem uma estrutura mínima que 

deve ser obedecida para visar o mínimo sucesso na realização da mesma. Tal ciclo é constituído 

dos estágios de identificação do problema alvo, definição de agenda, formulação da política, 

implementação, legitimação e avaliação120. 

Havendo enxergado as etapas mínimas do ciclo, três delas saltam aos olhos pelo grau 

de importância sobressalente que possuem, é o caso da formulação, legitimação e 

implementação. Essa importância está diretamente ligada à sua capacidade de execução, afinal, 

por se tratar de uma ação intencional a integração e interação dos agentes através de arranjos 

institucionais se tornam sinônimo de efetividade.121 

A formulação a política pública, passo seguidamente posterior a detecção do problema 

e criação de uma agenda dos agentes, demonstra-se como um passo complexo do processo 

formador. Esta afirmação é mais bem entendida quando demonstrado que essa etapa se 
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subdivide em outras três: identificação de alternativas, avaliação das opções, seleção das 

opções.122 

Nesse momento, de formulação, a política pública adentra no universo dos conflitos 

político-sociais que envolvem os atores formadores da mesma quando se põe em pauta as 

diversas seleções de alternativas que podem ser utilizadas para a resolução de uma determinada 

demanda123. 

A crítica mais comumente posta sobre essa etapa do processo se dá através das falhas 

de planejamento previstas pelos criadores das políticas que não conseguem construir de forma 

hábil um plano de ação, muito por não observar as informações dos atores interessados, ou por 

não garantir o tempo necessário de maturação, fazendo com que políticas e programas venham 

a falhar em etapas posteriores do processo por causa de impacto negativos inesperados.124 

Assim, o que pode ser afirmado é que o planejamento depende da precisão e 

transparência das informações a serem utilizadas em searas de negociação nas quais a aceitação 

de visões diferentes é elemento indispensável para encontrar soluções aceitáveis para a 

sociedade125. 

A aceitabilidade, inclusive, é elemento que faz parte da etapa de legitimação da 

política, algo que ocorre por meio dos processos administrativos traçados na Constituição para 

a produção legislativa, fazendo com que a política pública saia da seara do planejamento e passe 

para a fase de implementação já com o status oficial de norma jurídica. 

Uma vez estruturada a política, inicia-se a fase de sua implementação. Encarada como 

o principal elo de ligação entre o planejamento realizado na fase de formulação da política e a 

eficácia dos resultados trazidos por ela, a implementação é, simplesmente, a execução das 

atividades previstas no planejamento que visam o alcance das metas definidas126. 

Alvo principal das críticas feitas sobre as políticas públicas estatais, a fase de 

implementação possui essa marca por ser nela que problemas não antecipados anteriormente 
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começam a surgir, chegando a representar barreiras dificílimas ou impossíveis de transpor, 

coisa que é vista especialmente quando se entende a fase de implementação como uma ação de 

uma só rodada127. 

O objetivo principal de tomar os projetos e programas criados para analisar a sua 

qualidade técnica, inclusive com a averiguação dos arranjos institucionais como infraestrutura 

e atores envolvidos, é saber como a política irá funcionar e a partir daí torna-la passível de 

execução.128 

É importante que se reafirme que a implementação não é um ato simples, claro e 

objetivo, muitas variáveis estão em jogo, e a complexidade é um fator a ser bastante considerado 

no momento de integrar a ação ao que foi planejado, afinal a cadeia de acontecimentos que são 

necessários para o sucesso da política, muitas vezes não pode ser completamente previsto ou 

controlado129. 

Assim, a ação de implementação e reimplementação após novos estudos e mudanças 

se torna algo essencial na dinâmica da política pública, isso por que a aprendizagem através do 

empirismo, a própria evolução, questões de adaptação a realidades distintas e inserção de 

elementos de decisão política, também integram esta etapa.130 

É com a implementação que, de fato, a criação da política pública se concretiza e passa 

a fazer parte do universo jurídico-político do Estado, constituindo efeitos e sendo apresentada 

como experiência para orientação de novas políticas131, algo que será analisado na etapa 

avaliativa, que se demonstra assim como tudo que se conecta com a política pública como um 

processo constante. 

Entendido como o processo de criação da política pública tem espaço no ordenamento 

jurídico nacional, passa-se a evidenciar a importância estratégica que elas têm para o 

ordenamento em si. 
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3.1.2 Caracterização das políticas públicas enquanto fonte, razão e consequência da 

criação de normas 

 

Qualquer política pública tem como principal foco o elemento “ação”, que somente é 

possível de ser observado a partir da implementação cuidadosa do planejamento realizado, pois 

antes desse momento tudo relacionado a ela é nada mais que apenas intenção política132. 

Assim, o principal agente formulador e único executor direto das políticas públicas, o 

Estado, para sair da sua atividade de planejamento para a sua atividade de execução de ações, 

termina precisando de um requisito legitimador, a norma jurídica. 

Estando a Administração vinculada ao estrito cumprimento do ordenamento jurídico, 

sem distinção das suas fontes específicas, inclusive de onde retira a sua própria autoridade para 

formatação de normas regulamentares da sua atuação, fazem com que o bloco da legalidade 

entendida em caráter amplo, não refletindo apenas a lei em si133, torne-se elemento necessário 

para o alcance de objetivos e metas instigados pela Constituição. 

Isso acontece por que a legalidade qualifica a ação estatal garantindo-lhe identidade 

própria, que em uma acepção administrativista, demonstra a transformação de uma estrutura 

jurídica em um propósito político, concretizando a vontade democrática constitucional134. 

Assim, a formação da política pública, deve necessariamente passar pela formação da 

norma jurídica que servirá de autorizativo para a ação estatal. Em outras palavras, a política 

pública serve de maneira inafastável como fonte para a criação normativa que irá fazer com que 

o Estado por meio da Administração possa executar as ações planejadas. 

Dessa forma, a política pública, por seus objetivos finalísticos derivados da vontade 

social que demanda melhoria de qualidade de vida, pode ser vista como razão suficiente para 

início do processo legislativo de um dos tipos expostos no art. 59 da Constituição Federal, que 

foi esmiuçado na Lei Complementar 95/1998. 

Essa formação legislativa será importante por reunir sob ela as características que 

fazem da norma um elemento tão imprescindível no Estado Constitucional Democrático de 

Direito, ela trará em seu teor a garantia da validade perante a ordem jurídica a qual pertence135, 

o seu poder coercitivo e sancionador a serem impostos sobre os indivíduos e grupos na busca 
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de resolver os problemas e demandas surgidas no seio social136, bem como apresentará o 

elemento de coerência em respeito a sua colocação no sistema constitucional existente fazendo 

mais próxima a possibilidade de concretização da norma constitucional137. 

Ademais, impõe também a estrutura de competências dos órgãos estatais para a sua 

atuação efetiva, uma vez que a determinação jurídico-funcional dos órgãos em relação ao poder 

de ação que possuem deve considerar a salvaguarda da especificidade das funções exercidas 

por eles como elemento necessário da garantia de uma clara diferenciação metódica do 

procedimento de concretização das mesmas. Ou seja, cada órgão somente poderá exercer 

funções cuja competência foi a ele conferida, algo feito para tornar as ações das políticas mais 

efetivas por visar a especialização dos órgãos existentes. 

Nesses termos, a categoria de avaliação jurídica de uma política pública não pode se 

resumir a análise da sua validade perante o ordenamento jurídico, mas sim da sua efetividade 

na garantia daquilo que os seus objetivos propõem138. 

Torna-se assim, a política pública, além de fonte e razão criadora de uma legislação, 

sua consequência, pois somente após a legitimação conferida pelo ordenamento jurídico é que 

ela pode ser de fato posta em prática pelo Estado, ou seja, quando se apresentar para ele como 

elemento jurídico. 

Nesse sentido, é que por mais que a política pública esteja em seu momento de 

formulação perfeitamente orientada perante as balizas do sistema jurídico nacional, inclusive 

da Constituição, ela só poderá ser entendida como juridicamente aceita e passível de adquirir 

eficácia social através da sua implementação após a legitimação jurídica conferida pelo 

ordenamento. 

 

3.2 POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO  

 

Deve-se ressaltar que num país repleto de problemas econômicos, sociais e culturais, 

em que uma pequena parcela da população consegue se estabelecer em patamares de alta 

qualidade de vida enquanto uma grande maioria não tem saídas de situações periclitantes, que 

tem dificuldades crônicas na formulação de novas tecnologias e na utilização das que adquire, 
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bem como possui um histórico de falta de competitividade empresarial perante os investidores 

internacionais, as poucas soluções possíveis de resolver ou minimizar problemas dessa 

natureza, passam a deter suma importância para a vida dos cidadãos, devendo ser postos, 

obrigatoriamente na agenda estatal139. 

Acontece que a quantidade de problemas existente em países como o Brasil e as 

soluções são tão limitadas que o Estado procura estabelecer prioridade nas ações que podem 

obter o máximo de eficiência, ou seja, aquelas soluções que conseguem eliminar mais 

problemas ou problemas de maior amplitude possuem predominância na ação do Estado.140 

Assim, correto se demonstra o pensamento do Estado que em vistas a dar efetividade 

ao texto constitucional determina a formulação e implementação de políticas públicas capazes 

de gerar desenvolvimento qualitativo na vida da nação aproveitando da existência de áreas de 

reconhecida utilidade e necessidade para intensificar os seus resultados. 

Dentro de um universo de políticas distributivas, redistributivas, regulatórias e 

constitutivas141, tomam maior espaço as que podem ser utilizadas para maximizar a 

concretização dos objetivos constitucionais de desenvolvimento e diminuição de desigualdades 

dentro do território nacional. 

Nestes termos, a política regulatória ganha enorme espaço por trabalhar com a 

estrutura de ordens e proibições tornando direcionáveis os custos e benefícios existentes pela 

sua implementação, o que termina por tornar mais equilibrada e participativa a gestão da 

política entre os grupos e setores da sociedade.142 

Quando associada a características das políticas redistributivas que, por si, preveem o 

deslocamento consciente de recursos que permitem maior a cesso a direitos entre camadas 

sociais e grupos sociais mais humildes143, as políticas públicas atingem seu ápice. 

É dessa maneira que ao procurar investir em políticas que possuam maximização da 

eficiência de resultados, as políticas regulatórias e redistributivas que possuam o maior alcance 

                                                           
139 SOUZA, Celina. Políticas Públicas: uma revisão da literatura. Sociologias, Porto Alegre, ano 8, nº 16, 

jul/dez 2006, p. 20-45., p.30-31 
140 Ibdem. p.31. 
141 FREY, Klaus. Políticas Públicas – um debate conceitual e reflexões referentes À prática de análise de 

políticas públicas no Brasil. Revista Planejamento e Políticas Públicas. Vol. 21. pgs.211-259., Brasília: Ipea, 

2000.. Disponível em: < http://www.en.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/viewFile/89/158 >. Acesso em: 10 

jul 2014. p. 223-224 
142 Ibdem. p. 224. 
143 FREY, Klaus. Políticas Públicas – um debate conceitual e reflexões referentes À prática de análise de 

políticas públicas no Brasil. Revista Planejamento e Políticas Públicas. Vol. 21. pgs.211-259., Brasília: Ipea, 

2000. Disponível em: < http://www.en.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/viewFile/89/158 >. Acesso em: 10 

jul 2014. p. 224 



     51 

 

dentro do território nacional, atingindo os três âmbitos espaciais – nacional, regional e local – , 

passam a ter papel de destaque no cenário de execução das ações do Estado. 

Portanto, ao compreender que a energia é matéria-prima responsável por suprir 

necessidades básicas dos indivíduos, além de ser condição de existência de qualquer 

organização social complexamente considerada, pode-se enxergar obrigatoriedade estatal na 

utilização deste insumo como pedra de toque em relação ao desenvolvimento da sociedade e, 

portanto, como base estruturante para formulação de políticas públicas. 

Não se está somente a falar da importância do acesso à energia em si, mas também de 

todas as atividades econômicas e comportamentos sociais que com a sua produção se vincula144. 

Quer-se, dessa maneira também abordar, que ao lado do produto principal que é a 

energia, todos os instrumentos e produtos acessórios que são formulados e gerados para a sua 

produção podem ser atividades geradoras de oportunidades sociais e facilidades econômicas145, 

estas, fontes de interesse da sociedade. 

É nesse momento que o Estado enquanto responsável pelo cumprimento das vontades 

majoritárias do povo, passa a intervir na ordem econômica e social para implementar mudanças 

através do seu poder de ação146, materializadas nas políticas públicas que, parametrizadas como 

medidas de política econômica, se tornam instrumento de implementação de um crescimento 

sustentado da economia, estando assegurados fatores econômicos e sociais de 

desenvolvimento.147 

Partindo dessa ambientação é que se pode entender a formatação de políticas públicas 

na indústria petrolífera, que por deter especial influência sobre ações existentes nas dimensões 

territoriais apresentadas constitucionalmente como sendo objeto da ação de desenvolvimento, 

termina sendo conferida uma importância estratégica. 

 

 

 

 

                                                           
144 É importante analisar a perspectiva de direito ao desenvolvimento como o direito de acesso às políticas públicas 

enquanto canais de estruturação dos direitos fundamentais dos cidadãos, uma perspectiva bastante singular que 

pode ser melhor estudada em: MENDONÇA, Fabiano André de Souza. O direito econômico Fundamental à 

propriedade. In:LEITE, George Salomão.SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos Fundamentais e Estado 

Constitucional.São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2009. 
145 ROLIM, Maria João Pereira. Direito Econômico da energia elétrica. Rio de Janeiro: ed. Forense, 2002.p.27. 
146 Ibdem.p.15 
147 Ibdem.p.40. 
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3.2.1 Entendendo a inserção das políticas públicas na estrutura da indústria petrolífera. 

 

Após a década de 1970 e a existência dos choques do petróleo, os Estados nacionais 

por todo o mundo, resolveram investir na expansão interna da sua indústria energética nacional, 

em especial a petrolífera, em vistas da instabilidade internacional voltada para o setor148. 

Investimento realizado inicialmente por meio de monopólio estatal no setor que 

encontrou, com a mudança na perspectiva mundial de globalização que trazia em si a ampliação 

das redes de ação econômico-empresariais em escala mundial149, dificuldades de atuação, foi 

direcionado a uma utilização de uma nova ideologia específica da contemporaneidade, a que 

pressupõe o papel do Estado enquanto ente regulador da atividade econômica, e não agente 

atuante, conforme determina o art. 174 da Constituição Federal de 1988. 

Essa alteração ideológica fez com que a presença de investidores particulares no setor 

energético fosse permitida, restando ao Estado a atividade de regulação, para dar limite aos 

ímpetos dos agentes econômicos150, fazendo com que fossem criadas novas estruturas que 

pudessem colocar ordem nesse novo ambiente. 

A regulação portanto estaria diretamente ligada com a ideia de equilíbrio, que 

minimizaria, sem extinguir, o domínio integral e hierárquico da tradicional autoridade estatal, 

buscando necessariamente estruturar formas de atender aos interesses difusos, gerais, estes 

relacionados diretamente a perspectiva de desenvolvimento constitucionalmente 

apresentada151. 

Assim, em 1997 a Lei 9.478 - mais conhecida como “Lei do Petróleo” - foi expedida 

para regulamentar a atuação empresarial na exploração e produção petrolífera. Acontece que 

essa normativa, apesar da sua característica de preocupação com a liberalidade controlada do 

setor empresarial e de enfoque especialmente econômico, terminou por constituir a formação 

de políticas públicas estatais a serem executadas por meio da relação Estado-empresa e que 

                                                           
148 FABRÍCIO, André Rodrigues. XAVIER, Yanko Marcius de Alencar. SILVA, Maria dos Remédios Fontes. A 

clausula de conteúdo local e sua expansão para aplicação em outras industrias energéticas. In: 4º ELAEE 

Encuentro Latinoamericano de Economía de la Energía, 2013, Montevideo. Anais do 4º ELAEE Encuentro 

Latinoamericano de Economía de la Energía, 2013 
149 FARIA, José Eduardo. O Direito na Economia Globalizada. São Paulo: Ed. Método.p.54. 
150 MARTINS, Daniela Couto. A regulação da indústria do petróleo: segundo o modelo constitucional 

brasileiro. Belo Horizonte: Ed. Fórum, 2006.p.83. 
151 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Regulação Estatal e autorregulação na economia 

contemporânea. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, 33, 79-94, 2011, p. 80. 
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tinham com principal mote a preservação do interesse nacional e a promoção do 

desenvolvimento152. 

O Estado brasileiro, portanto, através das prerrogativas regulatórias que resguardam 

preceitos de autoridade153 e poder administrativos, reforçados na indústria petrolífera pela 

característica do monopólio constitucional do recurso, imposto pelo art. 177 da Constituição 

Federal de 1988, encontrou um meio de implementar políticas públicas de interesse social e 

econômico de cunho obrigatório sem que houvesse rechaço dos agentes privados que ou 

aceitavam os nortes determinados pelo ente ou não conseguiam atuar no setor. 

Por se tratar de um recurso natural energético limitado, em vistas da situação geológica 

ímpar de existência, que demanda investimentos estratosféricos para exploração, produção, e 

comercialização, mas que são correspondidos pela alta lucratividade e influência na economia 

e finanças mundiais, os particulares atuantes da indústria se põe a disposição para o 

cumprimento dos requisitos impostos pelo ente estatal. 

A indústria do Petróleo torna-se, enfim, responsável pela implementação das mais 

variadas políticas públicas estatais que se estendem desde a criação de normas que propunham 

o abastecimento pleno da população no território nacional chegando até as atuais preocupações 

com o meio ambiente154, consumidores155 e de busca de excelência em relação a qualidade dos 

produtos ofertados156. 

 

3.2.2 A amplitude das políticas públicas inseridas na indústria 

 

Em vista da necessidade de abastecimento nacional e a inexistente produção nacional 

até meados de 1950, as políticas de incentivo de exploração e a criação da empresa nacional 

                                                           
152 BRASIL. Lei 9478 de 1997. Brasília: Casa Civil, 2013. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9478.htm>. Acesso em 31/07/2013. 
153 ROLIM, Maria João Pereira. Direito Econômico da energia elétrica. Rio de Janeiro: ed. Forense, 2002.p.60. 
154 FABRÍCIO, André Rodrigues. Políticas Públicas e a Função Social da empresa petrolífera. Natal: UFRN, 

2012, 99 fls. Monografia. Natal, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2012.p. 83-87. 
155 Sobre o tema: BRITO, Alírio Maciel Lima de. ANP, Defesa do consumidor e o mercado de combustíveis no 

Brasil. Natal: UFRN, 2004. 73 fls. Monografia. Natal: Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2004. 
156 Sobre a questão da qualidade dos combustíveis a Agencia Nacional do Petróleo – ANP, instituiu cartilhas com 

instruções normativas, como é o caso da Cartilha do Posto revendedor de combustíveis e da cartilha de orientações 

ao consumidor, que em seu teor trazem o “Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis” e o 

“Programa de Marcação de Solventes”, divulgando o disposto nas portarias 274/2001 e 231/2002 da Agência 

reguladora. AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. Cartilha do posto revendedor de combustíveis: 

inclui procedimentos para testes de qualidade de combustíveis e normas para comercialização da mistura diesel-

biodiesel. Rio de janeiro: ANP, 2011. AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. Orientações Ao 

Consumidor: Qualidade e Adulteração de Combustíveis. 2011. Disponível em: 

<http://www.anp.gov.br/?pg=46746>. Acesso em: 23 de março de 2012. 
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para atuar na produção de petróleo no Brasil, ambas ações direcionadas a suprir a demanda 

existente por combustíveis no país, podem ser observadas como o ponto de partida das políticas 

estatais no setor visando o desenvolvimento nacional. 157  

Assim, em um momento marcado pela criação da PETROBRAS, e dada a competência 

do Conselho Nacional de Petróleo, estabelecida no art. 3º da Lei 2004/53158, o objetivo estatal, 

disposto em Lei, de realizar o abastecimento nacional, terminava por impor à indústria recém-

surgida a necessidade de sua rápida expansão, funcionando explicitamente com uma política de 

crescimento econômico aliada a superação das demandas sociais existente que se traduziam 

através da necessidade do abastecimento. 

Contudo, as políticas que se inserem na indústria do petróleo, tanto não se limitam ao 

crescimento visando o abastecimento nacional, quanto não se contem simplesmente em textos 

normativos, especialmente os ultrapassados. Elas vão além, e tem um condão de atualidade que 

é merecedor de reconhecimento, apresentando-se numa íntima e profunda relação entre o 

Estado e as empresas exploradoras. É o caso, por exemplo da política de “P&D”, traduzida por 

política de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias voltadas à atividade. 

Nesta, o Estado obriga as empresas atuantes a proporcionar através de incentivo 

financeiro a pesquisa de tecnologia realizada no país159, entretanto, apesar dessas pesquisas em 

sua maioria terem como executoras instituições de ensino e pesquisa como Universidades e 

fundações, ela também permite a realização de parte dos investimentos em atividades 

endógenas das empresas160, desde que voltadas à produção de tecnologia para a atividade, 

proporcionando a ampliação do know-how da indústria atuante no país. 

Além da importância econômica e social, essa política tem o condão de ser construída 

sobre uma solida estrutura contratual apresentada pelo Estado às empresas, sendo vista como 

uma evolução da regulação da atividade petrolífera, assim como visto no “Capítulo V” do 

                                                           
157 FABRÍCIO, André Rodrigues. Políticas Públicas e a Função Social da empresa petrolífera. Natal: UFRN, 

2012, 99 fls. Monografia. Natal, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2012.p. 53-55. 
158 BRASIL. Lei 2004 de 1953. Brasília Casa Civil, 2014. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L2004.htm>.  Acesso em 06 mar 2014. 
159 FABRÍCIO, André Rodrigues. Op.Cit. .p. 75. 
160 Ainda estabelece no contrato que existe a possibilidade de contratação de empresas nacionais, 

independentemente do fato destas envolverem ou estarem relacionadas aos serviços de um determinado campo de 

exploração. “A aplicação desses recursos foi assim regulamentada pelas Resoluções nº 33/2005, que estabelece 

normas para a realização de investimentos em P&D pelos concessionários e regulamentam a elaboração do 

Relatório Demonstrativo das Despesas realizadas com investimentos em P&D, e nº 34/2005 que determina os 

critérios para o credenciamento das instituições de pesquisa e desenvolvimento aptas a participarem de projetos 

financiados com tais recursos”. FABRÍCIO, André Rodrigues. Políticas Públicas e a Função Social da empresa 

petrolífera. Natal: UFRN, 2012, 99 fls. Monografia. Natal, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2012.p. 

75.  
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modelo do contrato de concessão utilizado como base na 10ª rodada de licitação, que na 24ª 

Cláusula trata das despesas qualificadas em pesquisa e desenvolvimento161. 

Ademais, na indústria do petróleo por se tratar da exploração de um recurso que em 

bases regulares encontra-se, no mínimo, de difícil acesso, e para isso requer uma tecnologia 

específica para seu deslanchar, aquele que estará diretamente em contato com essa exploração 

precisa estar bem amparado, por isso políticas de incentivo a qualificação do trabalhador, a 

própria proteção em relação a saúde e segurança do mesmo, bem como de seus interesses 

trabalhistas integram o rol de medidas normalmente observadas nas atitudes do Estado perante 

essa atividade. 

Com isso é que a formação do trabalhador torna-se uma exigência da própria indústria, 

que complementando as políticas de Estado, procurar manter a atualização dos seus 

funcionários, deixando-os aptos a cercarem-se com as novas tecnologias que inundam o setor, 

chegando a abrir oportunidades para aqueles que já atuam ou querem atuar na prática. 

Além dessas políticas, diversas outras podem ser vinculadas ao universo da indústria 

do petróleo, estando elas inseridas direta ou indiretamente nas atividades da indústria. 

Pela amplitude de investimento e atividades que consegue atingir uma gama de 

interessados espalhados pelo território nacional em suas três esferas de percepção do espaço, a 

indústria do petróleo possui a possibilidade de inserir em seu âmago incontáveis políticas 

públicas encabeçadas pelo Estado, a serem confecionadas de acordo com as demandas 

existentes na sociedade brasileira. 

 

3.2.3 A política de Conteúdo Local como instrumento de concretização de objetivos 

constitucionais de desenvolvimento 

 

Por ser natural o surgimento de demandas dentro do cenário democrático do Estado 

brasileiro, cujos objetivos constitucionais tem como meta a máxima a superação do status quo 

de uma sociedade tão fragmentada, o desenvolvimento da indústria nacional surge com muita 

força no cenário socioeconômico nacional como resposta a uma necessidade de instrumentos 

para a melhoria da qualidade de vida da nação. 

                                                           
161 AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. Modelo de Contrato de Concessão para Exploração, 

Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural: 10ª Rodada de Licitações. Rio de Janeiro: ANP, 

2008. Disponível em: < http://www.brasil-rounds.gov.br/arquivos/contratos/ContratoR0.PDF >. Acesso em: 23 

abr 2014. 
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Nestes termos, a investigação de maneiras de propor o crescimento e melhoramento 

da indústria nacional se torna um meio de sugerir maneiras de suprir um objetivo tão grande 

quanto é o de conferir em grau sempre amplo o acesso a sociedade a direitos fundamentais 

insertos no sistema constitucional vigente. 

É com essa vertente que a política de conteúdo local passa a ser colocada à prova, 

através de uma análise minuciosa sobre sua formatação e deficiências, como uma estratégia 

estruturada pelo Estado brasileiro, que buscando resultados específicos a serem alcançados162, 

tem procurado garantir acesso dos brasileiros a elementos como renda, educação, emprego, 

liberdade de mercado, etc., que ao fim resultariam em melhoria na qualidade de vida da 

sociedade nacional. 

Isso ocorre, afinal, por que as políticas regulatórias, e a de conteúdo local não é 

exceção, tem como principal fundamento a indução do desenvolvimento, o que no caso a ser 

aqui estudado parte do processo de fomento sustentável da demanda interna163 como principal 

meio para o alcance dos objetivos constitucionais de acesso. 

  

                                                           
162 BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de política pública em direito. In: BUCCI, Maria Paula Dallari 

(Coord.) Políticas Públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: ed. Saraiva, 2006, p.40. 
163 SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação da Atividade econômica: princípios e fundamentos jurídicos. 2ªed. 

São Paulo: Ed. Malheiros, 2008, p.46-48. 
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4 A POLÍTICA DE CONTEÚDO LOCAL 

 

Nenhuma política existente na indústria petrolífera brasileira é tão endógena a própria 

indústria e a sua atividade quanto a política de Conteúdo Local. Por outro lado, das políticas 

mencionadas, seja a de incentivo ao crescimento da atividade e do pleno abastecimento 

nacional, a trabalhista com suas especificidades e demandas ou a de pesquisa e desenvolvimento 

de tecnologias, todas se encontram, a despeito do impulso exterior que possuam, conectadas 

internamente com a política de Conteúdo Local. 

Isso ocorre porque independente da política existente na indústria do petróleo 

brasileira, possui espaço e recebe destaque o incentivo ao interesse nacional, seja no que trate 

de bens, trabalhadores, tecnologias, Know-how, finanças, tributação, etc., ou em outras 

palavras, recebe destaque a política que consiga demonstrar melhorias voltadas para o 

desenvolvimento qualitativo da sociedade brasileira, alcançado através de condições de 

igualdade obtidas entre os sistemas nacionais de produção em face aos mesmos sistemas 

estrangeiros. 

Entretanto, apesar da política de Conteúdo Local poder ser observada como uma 

política macro da indústria do petróleo, ela apresenta um grau de complexidade que fica longe 

dos limites do que é reconhecido como convencional, por possuir uma natureza jurídica obliqua 

e uma falta de orientação política que a englobe, algo que se deriva da fonte normativa a qual 

se origina, da competência do órgão de controle, dos limites que possui e dos efeitos aos quais 

está vinculada. 

Estas especificidades fazem com que a política de Conteúdo Local seja vista como 

uma política chave na manutenção e expansão do setor petrolífero nacional, fazendo-se 

merecedora de análise e de crítica severa, em vistas aos objetivos que sobre ela pairam. 

Em razão das considerações realizadas anteriormente e da importância que as políticas 

do setor petrolífero, em especial a observada na política de Conteúdo Local, possuem no cenário 

do desenvolvimento nacional, passa-se a realizar uma investigação do universo que se apresenta 

nessa política. 
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4.1 A FORMAÇÃO DO CONCEITO DE CONTEÚDO LOCAL 

 

4.1.1 Inspirações pré-conceituais para formação de um conceito de “Conteúdo Local” 

 

Apesar do termo “Conteúdo Local” ter passado a ser conhecido no ordenamento 

jurídico brasileiro através da sua inclusão nos pontos 8.2 e 8.3 do edital da primeira rodada de 

licitações que ocorreu em 1999, bem como nos artigos 18.2 e 19.3 de seu respectivo modelo 

contratual de concessão apresentado no Anexo II do referido edital164, as preocupações com a 

ampliação do pátio industrial brasileiro datam de momento muito anterior à proximidade da 

virada do Século XXI. 

Um país com um desenvolvimento industrial tardio, muitas vezes explicado pela 

formatação das relações do seu período colonial que deixaram um legado de produção agrícola 

voltada para a exportação, o Brasil somente consegue expor, de fato165, o seu potencial industrial 

durante a década de 1930, quando propostas de incentivo industrial provenientes do governo 

surgem em favor da superação da crise vivida mundialmente pelo sistema capitalista aliada à 

fragilidade do sistema nacional de exportação que via suas commodities agro-exportáveis sem 

escoamento.166 

Nesse período, Políticas de Substituição de Importações, como a trazida pelo Decreto 

nº 19.739, de 7 de março de 1931, que inventariava o maquinário industrial têxtil nacional 

enquanto impedia importação de maquinário estrangeiro167, passavam a fazer parte do 

instrumental político-econômico nacional, buscando de maneira veemente e até mesmo 

protecionista, que o país passasse a produzir nacionalmente aquilo que consumia, através da 

                                                           
164 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. Edital de licitação para a contratação de atividades de 

exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural. Rio de Janeiro: Comissão Especial De 

Licitação, 1999.  Disponível em: <http://www.anp.gov.br/brasil-rounds/round1/Docs/Edital_pt.pdf>. Acesso em: 

19 mar 2014. 
165 Existe a afirmação de que o processo de industrialização brasileira se inicia ainda no final do Séc. XIX durante 

a República Velha, quando marginalmente a indústria manufatureira passa a ser fomentada por grupos que, 

exalando o sentimento nacionalista, requisitavam uma mudança na situação de exportação agrícola e importação 

de bens de consumo. CURADO, Marcelo. Industrialização e desenvolvimento: uma análise do pensamento 

econômico brasileiro. Economia e Sociedade, Campinas, v. 22, n. 3 (49), p. 609-640, dez. 2013. Disponível em: 

< http://www.scielo.br/pdf/ecos/v22n3/02.pdf >. Acesso em: 19 mar 2014. p.611-612. 
166 FONSECA, PEDRO CEZAR DUTRA. Sobre a Intencionalidade da Política Industrializante do Brasil na 

Década de 1930. Revista de Economia Política, vol. 23, nº 1 (89), janeiro-março/2003. Disponível em: < 

http://www.rep.org.br/pdf/89-9.pdf?origin=publication_detail >. Acesso em: 19 mar 2014. p.140.  
167 BRASIL. Decreto nº 19.739 de 1931. Rio de Janeiro: Chefia do Governo Provisório, 1931. Disponível em < 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-19739-7-marco-1931-514626-

publicacaooriginal-1-pe.html >. Acesso em: 19 mar 2014.. 
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redução do fluxo de importação de bens de consumo industrializados, enquanto a exportação 

brasileira se dava através de matérias-primas168. 

Outro exemplo deste tipo de políticas, pode ser observado através de negociações entre 

Estado Nacionais, como é o caso do tratado com os Estados Unidos em 1935, que buscava 

descontos na importação de alguns bens de capital, em sua maioria maquinário e peças para 

fabricação de máquinas industriais, em troca dos únicos produtos que o Brasil possuía para 

exportação, produtos agrícolas.169 Essas negociações que acabavam por demonstrar o interesse 

nacional de rompimento com a industrialização voltada a importação de bens industrializados, 

tornavam-se a demonstração da remodelação da importância do setor industrial feita pelo 

governo, que passava a colocá-la como responsável pela dinâmica da economia tupiniquim.170 

É em meio a essa dinâmica de criação de uma cultura industrial nacional que a 

exploração petrolífera tem o seu nascimento no país171. 

Blindada por uma sucessão de determinações como a prevista na Constituição de 1934 

que definia como sendo da União, a propriedade do subsolo172, da observada no art. 143 da 

constituição de 1937 que nacionalizando os recursos do subsolo passava a requerer autorização 

federal para exploração do recurso173, e com a criação do Conselho Nacional do Petróleo pelo 

Decreto-Lei n° 395/1938174, a indústria petrolífera nacional surge com uma primeira e única 

obrigação: desenvolver-se em prol do bem estar nacional. 

                                                           
168 FONSECA, PEDRO CEZAR DUTRA. O processo de substituição de importações. In: MARQUES, Rosa 

Maria. REGO, José Márcio (Org.). Formação Econômica Do Brasil. 1ed.São Paulo: Editora Saraiva, 2003. 
169 FONSECA, PEDRO CEZAR DUTRA. Sobre a Intencionalidade da Política Industrializante do Brasil na 

Década de 1930. Revista de Economia Política, vol. 23, nº 1 (89), janeiro-março/2003. Disponível em: < 

http://www.rep.org.br/pdf/89-9.pdf?origin=publication_detail >. Acesso em: 19 mar 2014. P.141. 
170 Ibdem.p.141. 
171 Apesar de a monarquia brasileira nos anos de 1850, ou seja, anteriormente as primeiras explorações americanas, 

já terem concedido concessões para a extração do betume nas áreas da Bahia com objetivo de produzir substâncias 

iluminantes, devido aos pouquíssimos resultados obtidos, e a falta de interesse no prosseguimento das pesquisas, 

pode-se afirmar que até os anos 1930 a exploração de petróleo inexistiu no país. QUINTAS, Humberto. 

QUINTANS, Luis Cesar P. A história do petróleo: no Brasil e no mundo. Rio de Janeiro: Freitas Bastos editora, 

2009. p.72-76. 
172 SOUZA, Roberto G. de. Petróleo: História das descobertas e o potencial brasileiro. Niterói: Ed. Muiraquitã, 

1997.p.190. 
173 Os termos do artigo 143 da Constituição de 1937 seriam: “Art. 143 - As minas e demais riquezas do subsolo, 

bem como as quedas d'água constituem propriedade distinta da propriedade do solo para o efeito de exploração ou 

aproveitamento industrial. O aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, das águas e da energia 

hidráulica, ainda que de propriedade privada, depende de autorização federal.” BRASIL. Constituição dos 

Estados Unidos do Brasil de 1937. Brasília: Casa Civil, 2013. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm >. Acesso em: 19 mar 2014. 
174 O art. 4º do Decreto-Lei 395/1938 que determinava a criação do CNP conferia a ela a tarefa indispensável de 

fiscalização das atividades empresariais no que dizia respeito ao abastecimento do território nacional, reconhecido 

como de utilidade pública. BRASIL. Decreto-Lei 395 de1938. Rio de Janeiro: Agência Nacional do Petróleo, 

2014. Disponível em < http://nxt.anp.gov.br/nxt/gateway.dll/leg/decretos_leis/1938/declei%20395%20-

%201938.xml >. Acesso em 25 mar 2014. 
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Esse desenvolvimento só pôde ser visto apenas depois de vários descréditos conferidos 

por pesquisadores estrangeiros que não conseguiam encontrar o “ouro negro” nas bacias 

sedimentares brasileiras, isso por que somente com a descoberta em 1939, do campo de Lobato 

na Bahia, ainda que em quantidade insuficiente para produção em larga escala, o ânimo do 

Estado brasileiro se refez frente as possibilidades futuras de exploração do bem natural, 

conferindo o start da indústria. 

Após uma preparação institucional e política, vinculada a um incessante investimento 

em pesquisa e exploração em áreas sedimentares com possibilidade de descoberta do recurso175, 

em 1953 através de uma massiva campanha que demonstrava o sentimentalismo nacional 

(campanha “o petróleo é nosso”) e a tentativa do governo da época em tentar blindar o interesse 

dos investidores internacionais sobre o petróleo176, o Estado brasileiro através da Lei 2004/53 

cria uma empresa estatal, totalmente nacional a “Petrobras”, juntamente instituindo o 

monopólio estatal no setor. 

A expedição dessa legislação, por mais que seja vista por alguns como o marco 

temporal que dá inicio ao terceiro ciclo da exploração do petróleo brasileiro177, pode, no entanto, 

ser observada como o início da instalação do pátio industrial brasileiro referente a este setor 

energético e o ponto de partida de uma atividade envolta de potencial para o fomento do 

desenvolvimento nacional. 

Em outras palavras, o monopólio nacional sobre o setor de petróleo, foi uma proteção 

conferida pelo Estado à uma indústria nascente, que por sua falta de estrutura e aptidão técnica 

era incapaz de competir com os demais concorrentes, configurando-se como uma política 

industrial de desenvolvimento178. 

                                                           
175 Esses investimentos terminaram por descobrir o campo de Candeias na área do recôncavo Baiano, que em 1940 

se tornou o primeiro campo produtivo a ser descoberto no país, entrando no ano seguinte em produção. SANTOS, 

Edmilson Moutinho dos. ZAMITH, Regina. Atividades Onshore no Brasil: Regulação, Políticas Públicas e 

desenvolvimento local. São Paulo: ed. Anna Blume, 2007. p.88. 
176 Observado o papel do petróleo como combustível das guerras mundiais (SILVA, Anderson Souza da. Impostos 

Incidentes sobre Operações com Combustíveis Derivados do Petróleo. 2004. 94 f. Monografia (3º) - Curso de 

Direito, UFRN, Natal, 2004, p. 11.), e como foco de conflitos que levavam a preocupações com o futuro nacional, 

a tentativa nacionalista de proteção do recurso se mostrava justificada. QUINTANS, Luís Cesar P. Conteúdo 

Local: a evolução do modelo de contrato e o conteúdo local nas atividades de E&P no Brasil. Rio de Janeiro: 

Ed. Freitas Bastos, 2010. p.39. 
177 Classificando a primeira geração como “romântica” ou “aventureira” devido a característica das primeiras 

explorações e de “primeiras descobertas” a segunda, sendo ambas as gerações existentes em uma fase não 

industrial do setor. QUINTANS, Luís Cesar P. Conteúdo Local: a evolução do modelo de contrato e o conteúdo 

local nas atividades de E&P no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. Freitas Bastos, 2010. p.37-39. 
178 CORONEL, Daniel Arruda. AZEVEDO, André Filipe Zago de. CAMPOS, Antônio Carvalho . Política 

industrial e desenvolvimento econômico: a reatualização de um debate histórico. Revista de Economia 

Política (Impresso), v. 34, p. 103-119, 2014. p.106. 

http://lattes.cnpq.br/0625926234026025
http://lattes.cnpq.br/9227316422809854
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Tal política visava a superação das barreiras macroeconômicas especialmente 

levantadas pela já estabelecida indústria petrolífera internacional, com destaque a americana, 

através da absorção de tecnologias e geração de divisas179. Tanto é que a primeira fase das 

atividades monopolistas realizadas pela Petrobras foi de importação de óleo bruto para 

refinamento no território nacional, o que envolvia a contratação de serviços e de transferência 

de tecnologia para a empresa nacional180 em vistas ao seu domínio e aprimoramento. 

Essa política demonstrava que o surgimento da indústria do petróleo no país tinha em 

seu âmago a preocupação com o pátio industrial nacional e o seu desenvolvimento em prol do 

abastecimento nacional, podendo ser vista como uma primeira silhueta da política de Conteúdo 

Local em uma fase pré-contratual ou monopolista da indústria. 

Isso decorre da importância crescente cada vez mais indispensável que tomava a 

necessidade do abastecimento nacional de combustíveis exposta no art. 3º da Lei 2004/1953, 

que instituía como competência do Conselho Nacional de Petróleo largos poderes, definidos 

através do termo “superintender as medidas”, para exercer regulação plena sobre a indústria 

tanto nas atividades sobre o petróleo bruto, o xisto e os derivados de ambos181. 

Entretanto, as atividades de incentivo à ampliação do pátio industrial nacional ligado 

ao setor não se limitou à criação da Petrobras. Tanto é que em 1967, o Decreto nº 61.981 que 

tratava da expansão do pátio petroquímico no país fez considerações bastante específicas sobre 

o assunto. Ele assumia que devido a importância e significação do setor petrolífero por ser um 

dos setores com efeito multiplicador no que trata das oportunidades de trabalho, e observando 

que a instituição de um pátio industrial (no caso petroquímico, mas na prática um discurso 

expansível) garantiria a segurança nacional na obtenção de matéria-prima a preços estáveis, o 

Estado brasileiro estabeleceu condições para o desenvolvimento do pátio industrial no que 

tangia à indústria petroquímica.182 

Diversas foram as políticas que se seguiram que sugeriam a ampliação do parque 

industrial nacional, entretanto, com uma empresa estatal nascente e um órgão regulador que 

                                                           
179 CORONEL, Daniel Arruda. AZEVEDO, André Filipe Zago de. CAMPOS, Antônio Carvalho . Política 

industrial e desenvolvimento econômico: a reatualização de um debate histórico. Revista de Economia 

Política (Impresso), v. 34, p. 103-119, 2014.p.106 
180 SNF  - Institute of Research in Economics and Business Administration. RF – Rogaland Research. K&A – 

Kragha & Associates. SNF Report NO.25/03: enhancement of local content in the upstream oil and gas 

industry in Nigeria. 2003. Disponível em: < 

http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/164539/R25_03.pdf?sequence=1 > Acesso em: 25 mar 2014. 

p.13. 
181 BRASIL. Lei 2004 de 1953. Brasília Casa Civil, 2014. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L2004.htm>.  Acesso em 06 mar 2014. 
182  BRASIL. Decreto 61.981 de 1967. Rio de Janeiro. Agência Nacional do Petróleo, 2014. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L2004.htmimpressao.htm > Acesso em: 25 mar 2014. 

http://lattes.cnpq.br/0625926234026025
http://lattes.cnpq.br/9227316422809854
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não conseguia acompanhar o desenvolvimento do mercado, apesar das importantes descobertas 

de poços realizadas pela estatal entre 1950 e 1970, o país ainda se mantinha com 70% do seu 

petróleo importado, enquanto por outro lado existia uma demanda crescente fomentada pela 

industrialização nacional que aproveitava os incentivos estatais concedidos. 

Essa dependência do petróleo estrangeiro era tão evidente e o Estado procurava tanto 

superá-la que nas décadas de 1970 e 1980 a Petrobras teve a possibilidade concedida pelo poder 

estatal de assinar contratos de risco em parceria com empresas estrangeiras que vinham operar 

em regiões ainda não exploradas das bacias sedimentares brasileiras, algo que no final resultou 

em tentativas frustradas, mas que no meio do caminho faziam com que a indústria petrolífera, 

especialmente a acessória que assegurava o fornecimento de bens e serviços, novamente se 

aquecesse183. 

Com a Constituição Federal de 1988 novamente proibindo o acesso privado à 

exploração do subsolo nacional, outra vez o Estado brasileiro sinalizava uma tentativa de 

autodesenvolvimento da indústria petrolífera tupiniquim em prol de uma industrialização 

crescente que na época tinha como principal ícone a Petrobras, como responsável pelo 

abastecimento de combustíveis no território brasileiro. 

Ainda que, após as crises da década de 1970, as altas no preço do combustível tenham 

possibilitado a mudança de foco nas operações da empresa que passaram a se voltar para a 

exploração offshore, as operações da empresa por si só não conseguiram fazer com que o 

abastecimento nacional tivesse como origem o petróleo inteiramente produzido no país. 

Essa falta de sucesso não evidenciava de forma alguma a incompetência da empresa 

estatal que crescia a olhos vistos na época, na verdade o insucesso observado retomava a uma 

limitação de investimentos financeiros que no momento político-econômico existente no 

mundo, e observando o momento brasileiro no que trata a um governo de base neoliberal, não 

poderia, ou não conseguia ser feito, impondo a necessidade de atração de capital privado. 

Nesse ponto da história da indústria petrolífera nacional, é que tem espaço as medidas 

de mudança normativa que possibilitaram a criação do instituto do Conteúdo Local. 

 

 

 

                                                           
183 SANTOS, Edmilson Moutinho dos. ZAMITH, Regina. Atividades Onshore no Brasil: Regulação, Políticas 

Públicas e desenvolvimento local. São Paulo: ed. Anna Blume, 2007. p.89-90. 
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4.1.2 A origem contratual do Conteúdo Local 

 

Em 1995, o Governo ocupante do Poder Executivo em exercício, através da 

interposição do Projeto de Emenda Constitucional nº 06/1995, mais tarde transformada em 

Emenda Constitucional nº 9 de 1995 quando promulgada pelo Congresso Nacional, promoveu 

a alteração normativa que serviu como força motriz para toda a reorganização da dinâmica da 

indústria petrolífera nacional existente desde o seu princípio. 

Sendo especialmente importante observar que essa mudança normativa se dá em um 

momento em que o mundo ocidental se articula através do afastamento do Estado da economia, 

conferindo maior liberdade ao Mercado e dando mais papéis de liderança à agentes econômicos 

privados, a referida emenda constitucional foi construída como uma autolimitação do Estado à 

sua dinâmica empreendedora no setor petrolífero. 

Com a função objetiva de modificar a redação do artigo 177 da Constituição Federal 

de 1988, que antes garantia o monopólio irrestrito e indelegável da União na realização de 

atividade de exploração e produção de petróleo e gás natural no território brasileiro, a Emenda 

Constitucional nº9/1995, com um toque de sutileza do Poder Constituinte derivado, fez com 

que, mantendo o monopólio constitucional da União sobre a exploração do subsolo, fosse 

autorizada a contratação com agentes privados para realização das operações envolvendo o 

recurso natural petrolífero através da concessão dessas atividades pelo Estado. 

Conhecida como a Emenda que propôs a “flexibilização do monopólio”, para a 

indústria do petróleo a Emenda nº 9/1995 significou muito mais, ela foi responsável por uma 

total modificação nos rumos da política voltados ao setor. 

O que antes estava resguardado ao domínio nacional no que tangia às atividades de 

pesquisa e a lavra, de refinação, de importação e exportação, bem como do transporte marítimo 

ou por meio de conduto, de petróleo, seus derivados e gás natural de qualquer origem, agora 

estava aberto a participação de novos agentes econômicos. 

Apesar da manutenção do monopólio, o Estado havia se afastado da realização direta 

daquela atividade econômica, passando a possuir uma natureza de fiscalização realizada através 

do domínio da relação contratual existente entre a União e a empresa concessionária. 

Complementada pela Edição da Lei 9478/1997, que ao transformar a Petrobras em 

uma Empresa de Economia Mista, criar a Agência Nacional de Petróleo (ANP), que 

posteriormente viria a ser a Agência Reguladora não só do Petróleo, mas também do Gás 

Natural e dos Biocombustíveis, bem como criar o Conselho Nacional de Política Energética, 
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com objetivos e competências voltados à preparação para a recepção dos novos agentes, a 

Emenda Constitucional nº 9/1995 fez surgir a era contratual da indústria petrolífera brasileira. 

A Agência Nacional do Petróleo (ANP), utilizando a estrutura do extinto Conselho 

Nacional do Petróleo, foi concebida como a instituição estatal responsável pela intermediação 

entre Estado e empresas no setor. Por causa desse papel a ANP foi criada como entidade 

integrante da Administração Federal indireta, submetida ao regime autárquico especial, como 

órgão regulador da indústria do petróleo, vinculado ao Ministério de Minas e Energia184. 

Assim, a Agência Nacional do Petróleo ao ser cunhada sob um regime especial, 

garantiu para si além de uma independência institucional seja em critérios administrativos, 

financeiros ou políticos185, também uma parcela das tradicionais funções estatais, especialmente 

as referente à produção normativa186, mas detentora ainda de poder fiscalizatório e coercitivo 

para executar seus atos187 e da possibilidade de exercer ações decisórias em caso de conflitos188. 

Todo esse poderio permitiu que a Agência, seguindo as suas competências 

constitucionais e legais, desenvolvesse as estruturas necessárias para que as empresas pudessem 

contratar com o Estado, baseando-se nos comandos normativos existentes em relação à 

contratualística aplicada aos direitos exploratórios conferidos pela União para que o agente 

privado pudesse exercer suas atividades,. 

Havendo a Lei do Petróleo estabelecido originalmente em seu art. 5º que a contratação 

realizada pelo Estado que conferiria direito a exploração por agentes privados do recurso 

petrolífero se daria através do contrato de concessão, a ANP estruturou sua atuação utilizando 

a concessão como regime jurídico contratual da indústria189. 

Sendo feita entre União e empresa privada, a dinâmica da concessão de direito de 

exploração petrolífera, que em sua forma mais genérica estava prevista na Lei 8666/1993, 

conhecida como Lei de Licitações e Contratos190, serviu de base para a recém-criada Agência 

                                                           
184 Art.7º da Lei 9478/97: “Fica instituída a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíves - ANP, 

entidade integrante da Administração Federal Indireta, submetida ao regime autárquico especial, como órgão 

regulador da indústria do petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis, vinculada ao Ministério de Minas 

e Energia”. BRASIL. Lei 9478 de 1997. Brasília: Casa Civil, 2014. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9478.htm > Acesso em: 25 mar 2014. 
185 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 26ª ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 

2009. p .169-181. 
186 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e 

constitucionalização.  Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 256. 
187 Ibdem. p.262. 
188 Ibdem. p.262. 
189 BRASIL. Lei 9478 de 1997. Brasília: Casa Civil, 2014. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9478.htm > Acesso em: 25 mar 2014. 
190 BRASIL. Lei 8666 de 1993. Brasília: Casa Civil, 2014. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666compilado.htm> Acesso em: 25 mar 2014. 
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Nacional de Petróleo – ANP, para que esta, dentro de suas atribuições, promovesse de maneira 

concatenada a seleção e contratação de empresas para atuarem no setor. 

Essa contratação conforme menciona o art. 23 do mesmo diploma legal, deveria ser 

precedida de um processo licitatório que, utilizando-se de algumas estruturas do regramento 

geral da licitação prevista na Lei 8666/1993, foi formulado especialmente para adequar-se a 

realidade do setor e encontrava-se previsto na própria legislação191.  

Tal foi o cuidado do legislador para com esse regime jurídico tão delicado, que no caso 

da indústria do petróleo envolve quantias tão astronômicas de recursos, que a definição do 

conteúdo do edital estava bem delimitada através do seguintes itens existentes no art. 37 da Lei 

do Petróleo, a saber: os blocos exploratórios a serem licitados (Inciso I), os requisitos exigidos 

dos concorrentes (Inciso II), as participações governamentais mínimas (Inciso III), a relação de 

documentos e os critérios a serem seguidos (Inciso IV), as indicações de pagamento por 

indenizações pelo concessionário para o caso de servidões e desapropriações (Inciso V), bem 

como outras informações como prazo, local, etc., necessários à formalização da proposta (Inciso 

VI)192. 

Ocorre que os requisitos determinados em Lei para a participação dos agentes 

econômicos nas licitações do setor petrolífero brasileiro apenas podem ser observados como 

critérios mínimos a serem exigidos no edital no qual concorrerão as empresas, sendo de livre 

escolha da entidade reguladora do setor, no caso a ANP, a implementação de critérios 

adicionais. Essa autorização de liberdade regulatória da agência é tão evidente que o art. 26 da 

Lei 9478/1997 estabelece que a participação das empresas nos processos licitatórios somente 

está autorizada para aquelas que atendam aos requisitos técnicos, econômicos e jurídicos 

estabelecidos pela ANP193. 

Em outras palavras, na Lei do Petróleo (Lei 9478/97), ficou estabelecida como 

competência da Agência Nacional do Petróleo, em vistas do regime jurídico imposto pelos 

princípios constitucionais e estabelecidos na própria lei enquanto integrantes da Política 

Energética nacional, uma coletividade de atribuições discricionárias a serem por ela utilizadas 

quando da promoção da regulação, contratação e fiscalização das atividades econômicas 

integrantes da indústria do petróleo194. 

                                                           
191 BRASIL. Lei 9478 de 1997. Brasília: Casa Civil, 2014. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9478.htm > Acesso em: 25 mar 2014. 
192 Ibdem. 
193 Ibdem. 
194 Art. 8º - “A ANP terá como finalidade promover a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades 

econômicas integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, [...]”.BRASIL. Lei 9478 
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Assim, pode-se notar que é a Agência, a entidade competente por incluir critérios 

adicionais às licitações realizadas no setor em prol de um objetivo institucional que segue os 

interesses da república. Nesse ponto, é imprescindível destacar a discricionariedade conferida 

à Agência quando a ela é dado o poder de escolha das hipóteses contratuais possíveis de serem 

utilizadas, que estão sujeitas a um exame apenas dela dos critérios de conveniência e 

oportunidade no que se refere a implementação da política nacional de petróleo, gás natural e 

biocombustíveis195. Trata-se de uma norma que permite, a liberdade do administrador em 

escolher como irá realizá-la. 

Com base nesse poder regulatório tão evidente e resguardado pela norma estatal, a 

ANP resolveu estruturar os processos de licitação pelas concessões de exploração de petróleo 

através de “Rodadas de Licitação”, nas quais diversos blocos exploratórios escolhidos através 

da conveniência da Agência, em vista aos objetivos estatais, são levados à disputa concorrencial 

entre as empresas. 

Com onze rodadas de licitação já realizadas, entre os anos de 1998 e 2011, uma rodada 

especial apenas para realizar a contratação da concessão da Petrobras por meio de dispensa de 

licitação que antecedeu todas as demais em 1998 e uma décima segunda em andamento desde 

o ano de 2013196, pode-se dizer que o modelo estabelecido para realização da seleção dos 

concessionários pela Agência, se trata de um modelo estável que faz com que os investidores 

demonstrem interesse em participar. 

Como mencionado, esse modelo que é baseado nas disposições legais da Lei do 

Petróleo, especialmente do seu art. 37, e composto também de critérios regulamentares 

incluídos discricionariamente pela Agência, tem demonstrado bastante solidez na sua 

realização, apesar dos diversos embates jurídicos estabelecidos no decorrer dos anos para a 

discussão de alguns itens presentes nos editais, em especial o item do Conteúdo Local que será 

trabalhado. 

                                                           
de 1997. Brasília: Casa Civil, 2014. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9478.htm > 

Acesso em: 25 mar 2014. 
195 Art. 8º - 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”. 

BRASIL. Lei 9478 de 1997. Brasília: Casa Civil, 2014. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9478.htm > Acesso em: 25 mar 2014. 
196 Para mais informações acessar a página da 12ª Rodada de Licitações na internet: < http://www.brasil-

rounds.gov.br/round_p1/portugues_p1/edital.asp > 
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Dentre todas as rodadas de licitação, à exceção da “Rodada 0”197, os editais, 

acompanhados de modelos contratuais a eles correspondentes, estabeleceram, além dos 

requisitos editalícios mínimos, a cláusula de Conteúdo Local como obrigação contratual a ser 

observada pelos concorrentes e cumprida pelos futuros concessionários. 

Essa cláusula em amplo espectro estabelecia que nas fases de exploração e 

desenvolvimento para cada jazida, o concessionário era obrigado a estabelecer relações 

negociais com fornecedores brasileiros de bens e serviços, sendo diferente o nível dessas 

relações durante o decorrer do tempo198. 

Cumpre ressaltar, no entanto, que até 2003, ano em que foi expedida pelo Conselho 

Nacional de Política Energética a Resolução nº 8 de Julho de 2003, que tratando do 

estabelecimento de diretrizes para a realização de licitações de blocos exploratórios pela ANP, 

determinou que a agência fixasse percentual mínimo de conteúdo nacional199, inexistia no 

cenário normativo brasileiro qualquer regulamentação sobre a matéria que vinha sendo incluída 

nos contratos de concessão da indústria do petróleo200. 

Acontece que, essa atuação do CNPE, neste caso, pode ser observada como uma 

extrapolação dos seus poderes regulamentares e discricionários. Isso porque no momento em 

que a Resolução nº8/2003 do CNPE foi expedida, não constava nas competências do Conselho 

nenhuma atribuição sobre a implementação de políticas de sustentabilidade da indústria 

nacional, ou de estratégias e política de desenvolvimento da indústria petrolífera201, havendo a 

                                                           
197 A Rodada zero foi uma contratação entre a Agência e a Petrobrás, antiga agente executora do monopólio estatal 

na indústria petrolífera nacional, na qual o Estado, conforme o disposto no art. 34 da Lei do Petróleo, entregava à 

empresa através de concessão, blocos exploratórios e campos em produção escolhidos por ela, sendo esta 

contratação feita com dispensa de licitação, em prol do domínio da Petrobrás no Setor. Na “Rodada Zero” apesar 

da “cláusula de Conteúdo Local” não estar presente, algumas determinações similares como preferência aos 

produtos nacionais e igualdade de oportunidades aos fornecedores nacionais, também estavam presentes em seus 

termos. Disponível em: < http://www.brasil-rounds.gov.br/arquivos/contratos/ContratoR0.PDF >. Acesso em: 23 

abr 2014. 
198 Mais adiante neste trabalho será demonstrado a modificação sofrida pela cláusula no decorrer das rodadas de 

licitação e o quanto essas alterações significaram para o setor petrolífero. 
199 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, Conselho Nacional de Política Energética. Resolução CNPE nº 8 de 

2003. Brasília: Ministério de Minas e Energia, 2014. Disponível em: < http://www.brasil- 

rounds.gov.br/arquivos/cnpe/RCNPE_082003.pdf >. Acesso em: 23 abr 2014. 
200 Mesmo o Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural – PROMINP, instituído 

em 2003 pelo Decreto nº 4925 da Presidência da República, com o objetivo de maximizar a participação da 

indústria de bens e serviços em bases competitivas e sustentáveis no mercado nacional e internacional, somente 

veio à tona em dezembro de 2003, e não continha um direcionamento vinculado diretamente às atividades de 

formulação da cláusula contratual desenvolvida pela ANP. 
201 Atualmente essa falha foi suplantada através da inclusão em 2010, pela Lei de Partilha de Produção, de novas 

competências do CNPE, dentre as quais a de incentivar a incrementação dos percentuais de conteúdo local exigidos 

pelas agências reguladoras. O artigo 62 da Lei nº 12.351/2010, conferiu ao Conselho Nacional de Política 

Energética – CNPE a atribuição de propor políticas nacionais e medidas específicas destinadas ao aprimoramento 

do conteúdo local, nos termos específicos: ”X - 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 
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Resolução estabelecido tais normativas através de iniciativa inovadora que se baseava em 

normas gerais conferidas através de princípios da política energética nacional além de 

princípios constitucionais, normas estas, que não definiam de forma alguma hipóteses de 

atuação do ente regulador. 

Deve-se observar ainda, que apenas no ano seguinte, como uma consequência da 

criação do Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural – 

PROMINP, é que foi criada a Cartilha de Conteúdo Local, como norma infralegal, ainda desta 

vez de maneira ilegítima, mesmo que o Programa tenha partido de iniciativa do Presidente da 

república em sua competência regulamentar202, por não estar dentro das atribuições e 

competências nem do comitê diretivo, nem do Executivo, ou mesmo dos Comitês Setoriais a 

confecção de critérios de julgamento de propostas de licitações ou de normas sob as quais 

estariam obrigados os participantes de uma licitação regulada e executada pela ANP, ainda que 

tratasse de uma base metodológica para realização dos cálculos relacionados à oferta de 

Conteúdo Local pelos licitantes em razão do julgamento de propostas na Rodada de Licitação203. 

A despeito dessas regulamentações, ambas ilegítimas, as rodadas de licitação e os 

contratos de concessão respectivos, continuaram a incluir nos seus itens a cláusula de Conteúdo 

Local. 

Somente em 2010 com a promulgação da Lei nº 12.351/2010, que além de instituir no 

universo jurídico brasileiro o modelo de Partilha de Produção da indústria do Petróleo, incluiu 

a Cláusula de Conteúdo Local na Legislação strictu sensu brasileira, a saber na Lei do Petróleo, 

onde antes ela era inexistente, fazendo com que deixasse de ser algo infralegal, proveniente de 

um poder regulamentador ilegítimo ou de uma regulação estritamente discricionária 

desenvolvida pela Agência Nacional do Petróleo e passando a ser uma exigência 

democraticamente inserida no ordenamento nacional. As modificações trazidas por essa 

legislação serão posteriormente mais bem trabalhadas. 

Neste ponto, é importante relatar que a Agência Nacional do Petróleo, por mais que 

tivesse em suas mãos as competências a ela dadas pela Lei do Petróleo, relativas à 

implementação da política energética ou mesmo de confecionar os editais e contratos referentes 

à atividade, por não ter sido, até o ano de 2010, o Conteúdo Local previsto na lei e, portanto, 

                                                           
o disposto no inciso IX”. BRASIL. Lei 12.351 de 2010. Brasília Casa Civil, 2014. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12351.htm>. Acesso em: 12/05/2014. 
202 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 26ª ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 

2009. P.337-339. 
203 Para acesso à cartilha, acessar: < http://www.prominp.com.br/prominp/pt_br/conteudo/conteudo-local.htm >. 

Acesso em: 23 abr 2014. 
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incluído entre suas competências específicas, não caberia à Agência a liberdade de haver 

realizado diferenciações entre os agentes privados nacionais e internacionais nos instrumentos 

contratuais formulados e regulados por ela. 

Ora, na medida em que a Agência desenvolve uma política infralegal, ainda que 

arquitetada através da construção principiológica referente a critérios de igualdade e 

solidariedade (art.3º, I, CF), da materialização do desenvolvimento nacional que consubstancia 

a busca pela qualidade de vida da sociedade nacional (art.3º, II, CF), mas também pela 

necessária erradicação da miséria e da marginalização, minorando as desigualdades sociais e 

regionais (art.3º, III, CF), mas que esteja demonstrando uma fuga da competência a esta 

imposta, chegando a criar direitos e deveres ao cidadão sem ser através de normas legais, pode-

se chegar a dizer até que a Agência estaria extrapolando a discricionariedade que lhe foi dada 

nos artigos 8º e 37 da Lei 9478/97 para a criação de critérios a serem estabelecidos nos editais 

e nos contratos de concessão, e que a Agência nesse período teve a liberdade de conduzir as 

ações relativas ao Conteúdo Local por meio, unicamente, contratual. 

De toda forma, legítima ou ilegitimamente, sendo poder discricionário ou não da 

Agência Nacional do Petróleo, foi realizada até o ano de 2010 a inclusão da obrigação e a 

definição de percentuais de Conteúdo Local a serem cumpridos por concessionários, 

unicamente por meio do Poder Regulador da Agência que através de Contrato, fez surgir no 

ambiente jurídico uma política que apenas pouco mais de uma década depois seria consagrada 

em formato de legislação. 

 

4.1.3 Expansão da sua importância no decorrer da atividade 

Desde a sua concepção enquanto cláusula contratual até o momento da transformação 

em legislação, e mais, desde o seu reconhecimento apenas por poucos agentes da Agência até 

a sua inserção no vocabulário corriqueiro de todos aqueles que interagem na indústria do 

petróleo, garantindo espaço inclusive na mídia nacional, o Conteúdo Local a cada passo 

alcançado, demonstrou ser uma política imprescindível para o Estado brasileiro perante as suas 

evidentes demandas socioeconômicas. É com tal motivação que o desenvolvimento dessa 

política deve ser observado em cada um dos seus estágios. 

Inicialmente nomeada como “Compromisso com Aquisição Local de Bens e Serviços” 

a Cláusula de Conteúdo Local em suas quatro primeiras versões, correspondentes às Rodadas 

de Licitação de número um à quatro, foi estabelecida como um critério adicional de julgamento 

das propostas, que mesmo não exigindo percentuais mínimos necessários para a oferta do 
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compromisso de aquisição local de bens e serviço, tratava-se de um critério de escolha do 

vencedor, totalizando 15% (quinze por cento) daquilo que é analisado na licitação entre as 

propostas oferecidas204. 

Acompanhando a pouca experiência da Agência Reguladora do setor que acabara de 

se formar e tendo como primeiras instrumentalizações jurídico-administrativas os referidos 

editais, a cláusula de Conteúdo Local, ainda em estrutura muito preliminar acompanhava não 

só os interesses governamentais de investimento no pátio industrial nacional, demonstrada 

através da importância do item no julgamento das propostas, como tinha a sensibilidade de 

observar uma indústria nacional frágil, com tecnologias inadaptáveis às necessidades do ramo 

da atividades de exploração e produção petrolífera e, principalmente, um baixíssimo 

investimento privado na atividade. 

Dessa forma, as primeiras aparições da cláusula foram de fato como preparação 

paulatina das empresas interessadas em se tornarem concessionárias, fazendo com que elas 

começassem a se estabelecer em território nacional no que diz respeito a criação de uma 

estrutura produtiva que possuísse afluentes nas empresas nacionais existentes, a criação de uma 

rede de informações sobre fornecedores dos mais variados bens e serviços que exercessem suas 

atividades em território brasileiro, bem como tratassem de fazer surgir uma cultura do 

investimento privado no setor industrial, ainda que de pequeno porte. 

Naquele momento o interesse no fomento das atividades industriais era tão intenso que 

bastava a comprovação simples do concessionário da aquisição dos bens e serviços por 

fornecedores brasileiros, ou seja, pessoas constituídas sob as leis brasileiras cujos bens ou 

serviços tivessem, respectivamente, sido produzidos ou realizados no Brasil, para que a Agência 

entendesse como cumprida a obrigação contratual.205 

                                                           
204 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. Edital de licitação para a contratação de atividades de 

exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural: 1ª Rodada de Licitações. Rio de Janeiro: 

ANP, 1999. Disponível em: < http://www.anp.gov.br/brasil-rounds/round1/HTML/Edital_pt.htm >. Acesso em: 

Acesso em: 28 abr 2014. AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. Edital de licitação para a 

contratação de atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural: 2ª Rodada 

de Licitações. Rio de Janeiro: ANP, 2000. Disponível em: < http://www.anp.gov.br/brasil-

rounds/round2/Pdocs/Pinicial/Pframe01.htm >. Acesso em: Acesso em: 28 abr 2014. AGÊNCIA NACIONAL DO 

PETRÓLEO – ANP. Edital de licitação para a contratação de atividades de exploração, desenvolvimento e 

produção de petróleo e gás natural: 3ª Rodada de Licitações. Rio de Janeiro: ANP, 2001. Disponível em: < 

http://www.anp.gov.br/brasil-rounds/round3/index.htm >. Acesso em: Acesso em: 28 abr 2014. AGÊNCIA 

NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. Edital de licitação para a contratação de atividades de exploração, 

desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural: 4ª Rodada de Licitações. Rio de Janeiro: ANP, 2002. 

Disponível em: < http://www.anp.gov.br/brasil-rounds/round4/index.htm >. Acesso em: Acesso em: 28 abr 2014. 
205 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. Edital de licitação para a contratação de atividades de 

exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural: 1ª Rodada de Licitações. Rio de Janeiro: 

ANP, 1999. Disponível em: < http://www.anp.gov.br/brasil-rounds/round1/HTML/Edital_pt.htm >. Acesso em: 

Acesso em: 28 abr 2014. p. 75. 
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Tratava-se de um momento em que a fiscalização por parte da ANP sobre essa cláusula 

era precária, tal afirmação pode ser demonstrada na medida em que não eram existentes normas 

que estabelecessem a maneira como essas obrigações vinculadas ao compromisso de aquisição 

de bens e serviços fossem cumpridas, ficando a Agência responsável por estabelecer que 

atividades, ou linhas de produção industrial e de prestação de serviços, que o concessionário 

poderia adquirir como Conteúdo Local, entretanto, ainda que munida de uma sanção em casos 

de descumprimento de aquisição total, ela não possuía o controle de que empresas poderiam 

fornecer os bens ou serviços, estando qualquer empresa nacional que trabalhasse dentro do 

universo de atividades que a Agência especificasse, autorizada a ser encarada como 

fornecedora. 

Na quinta rodada de licitação o Conteúdo Local já passa a ser visto de uma maneira 

diferenciada. O ano era 2003 e o CNPE havia expedido há pouco a Resolução nº8/2003, fazendo 

com que percentuais mínimos de Conteúdo Local fossem exigidos dos licitantes, algo que ainda 

não havia ocorrido até o momento206. 

No momento em que o Conselho Nacional de Política Energética, órgão integrante do 

Ministério de Minas e Energia, expede a mencionada Resolução, o Governo brasileiro da época 

faz com que a política antes determinada somente pelo órgão regulador do setor se torne 

também uma política de governo garantindo-lhe um respaldo institucional daquela gestão207. 

No entanto, o respaldo garantido pelo Governo dá aquela política mais que um 

respaldo institucional, ela ultrapassa o que estava sendo desenvolvido até o momento e confere 

um grau a mais na escala do desenvolvimento deste instituto contratual, isso, na medida em que 

fica proposto o estabelecimento do percentual mínimo de Conteúdo Local a ser exigido no 

edital. 

Com uma nova nomenclatura, a saber, “Investimentos Locais Mínimos na Fase de 

Exploração e Etapa de Desenvolvimento (“Conteúdo Local”)”, os percentuais mínimos 

variaram dos 30% (trinta porcento) aos 70% (setenta porcento), tanto na fase de exploração 

quanto na de desenvolvimento208 e juntamente com os percentuais mínimos outra mudança 

                                                           
206 QUINTANS, Luís Cesar P. Conteúdo Local: a evolução do modelo de contrato e o conteúdo local nas 

atividades de E&P no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. Freitas Bastos, 2010.p.83. 
207 Independente da questão da legitimidade tratada anteriormente no tópico anterior. Acrescenta-se no entanto, a 

diferenciação que se propõe entre a instituição Estado, perene, formada e dirigida pelo povo através de seus 

representantes, e o instituto Governo, dependente das decisões democráticas do povo e regente da instituição estatal 

por determinado período de tempo. 
208 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. Edital de licitações para a outorga dos contratos de 

concessão das atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural: 5ª Rodada 

de Licitações. Rio de Janeiro: ANP, 2003. Disponível em: < http://www.anp.gov.br/brasil-

rounds/round5/round5/edital/Edital_R5.pdf >. Acesso em: Acesso em: 28 abr 2014. p.10-11. 
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passou a tomar espaço, as alterações das punições para os concessionários não cumpridores da 

cláusula contratual que passaram a ser diferenciadas na seguinte perspectiva: para aqueles que 

não completarem nem o mínimo exigido, a multa se dará em 50% (cinquenta porcento) do 

montante que era necessário para atingir o mínimo; e, para quem atingir o mínimo, mas tiver 

oferecido uma parcela suplementar para se destacar no momento da licitação e não cumprí-la 

aplica-se uma multa de 20% (vinte porcento) para completar o Conteúdo Local ofertado209. 

Essas alterações garantiram uma maior robustez na atuação da ANP sobre os 

concessionários para tratar da Cláusula de Conteúdo Local, que passava a exigir via edital e 

posteriormente contrato, o cumprimento daquela obrigação contratual que deixava de ser 

voluntária no montante ofertado, para ser definida pela Agência. 

Ocorre que, mesmo com as modificações trazidas tanto pela ANP quanto pelo 

Governo, a falta de controle em relação a forma de fiscalização dessa exigência contratual se 

manteve presente porque a identificação dos fornecedores nacionais de bens e serviços se 

mostrava ineficaz uma vez que as normativas que definiam o que seria fornecedor nacional de 

bens e serviços abordava com facilidade empresas estrangeiras que se instalavam no país, 

fugindo do objetivo central da política que era de desenvolver o pátio industrial nacional não 

apenas em sua oferta de serviços, mas relacionada a formação de mão de obra, tecnologia 

própria, diversificação da matriz econômica do país, etc.. 

É importante ressaltar também, que apesar do timbre garantido pela ANP de 

obrigatoriedade do percentual mínimo de Conteúdo Local a ser ofertado e cumprido pelas 

concessionárias, era até o momento para o setor industrial de bens e serviços instalado no país, 

impossível de saber se poderia ser concretamente alcançado. Em outras palavras, tratava-se de 

uma política de fomento que apesar de obrigar o concessionário a cumprir com aqueles 

percentuais mínimos, eram desconhecidos os percentuais mínimos que deveriam ser ofertados 

naquele momento pelos fornecedores nacionais existentes210. 

Sem nenhum estudo anterior ao ano de 1999 em que foi previsto um investimento de 

mais de 30 bilhões de dólares a ser feito em toda a indústria petrolífera nacional entre os anos 

2000 e 2009, que, especialmente, englobava o setor de suprimento de bens e serviços que à 

época, segundo o estudo realizado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – 

PUC/RJ para a ANP, o mercado nacional conseguia cobrir praticamente todas as demandas dos 

                                                           
209 QUINTANS, Luís Cesar P. Conteúdo Local: a evolução do modelo de contrato e o conteúdo local nas 

atividades de E&P no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. Freitas Bastos, 2010.p.83. 
210 QUINTANS, Luís Cesar P. Conteúdo Local: a evolução do modelo de contrato e o conteúdo local nas 

atividades de E&P no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. Freitas Bastos, 2010. p.173-174. 
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diversos segmentos do setor, constituindo-se em um parque empresarial, extenso e 

diversificado211, pode-se afirmar que os percentuais mínimos de Conteúdo Local não se 

trataram de um levantamento feito com rigorosa especificidade para sua aplicação. 

Não tendo como identificar se aquilo que havia sido previsto em 1999 no que tange ao 

crescimento dos supridores de bens e serviços existentes no país em paralelo com o 

desenvolvimento do setor após a flexibilização havia de fato ocorrido212, a Agência ao expor os 

licitantes e concessionários ao cumprimento de um requisito mínimo estabelecido por ela, 

galgava um novo solo desconhecido a ser desbravado, o de fomento a atividade industrial de 

suprimentos de bens e serviços. 

Essa preocupação se tornou tão intensa que o Governo novamente decide intervir na 

Regulação do Setor e institui em dezembro de 2003 o Decreto nº 4925 da Presidência da 

República criando o Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural 

– PROMINP, na tentativa de fomentar a indústria de bens e serviços para que ela alcançasse 

bases competitivas e sustentáveis no mercado nacional e internacional. 

O PROMINP criado em 2003, foi uma tentativa legítima do Governo Federal, 

instituída através do seu poder normativo213, de fazer com que aqueles dirigentes estatais e 

empresariais que estavam em maior proximidade com a atividade industrial de produção de 

bens e serviços, especialmente voltada para o suprimento da indústria do petróleo, como é o 

caso dos Ministros de Estado, tanto o de Minas e Energia, que o coordenava, quanto o do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o Presidente da Petróleo Brasileiro S.A e o 

Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), dentre 

outros, para que se reunissem em prol da formulação de um programa de ação que contivesse 

estratégias de desenvolvimento para o empresariado do setor industrial, diretrizes de gestão, 

bem como formulação de uma carteira final de projetos e, sobretudo, a realização de um 

acompanhamento sobre o setor através de indicadores de desempenho. 

                                                           
211 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. Avaliação da Competitividade do Fornecedor Nacional 

com relação aos Principais Bens e Serviços. Rio de Janeiro: ANP, 1999. Disponível em: < 

http://www.anp.gov.br/brasil-rounds/round1/Docs/compet.pdf >. Acesso em: Acesso em: 28 abr 2014. p.7-9. 
212 Isso apesar de alguns afirmarem exatamente diametralmente inverso: PEDROSA, Oswaldo. GUIMARÃES, 

Paulo Buarque. FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ, Eloi. Apud: QUINTANS, Luís Cesar P. Conteúdo Local: a 

evolução do modelo de contrato e o conteúdo local nas atividades de E&P no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. 

Freitas Bastos, 2010. p.173. 
213 Refere-se ao Poder Regulamentar do Chefe do Poder Executivo observado, nesse caso, especificamente, de 

determinar formas de melhorar a organização e funcionamento do Executivo Federal, algo autorizado pelo Artigo 

84, VI, da Constituição Federal, quando não existe a criação ou extinção de órgãos ou aumento de despesas. 

(MELO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 26ª ed. São Paulo: ed. Malheiros, 

2009.p.338). 
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Trata-se de um programa que tende a funcionar como um fórum, um espaço de 

discussão entre os agentes estatais e não-estatais inseridos na produção industrial, no qual é 

possível realizar a estruturação de suas ações a partir das reais necessidades de bens e serviços 

associadas aos investimentos do setor de petróleo e gás natural, nas regiões do país onde os 

mesmos irão ocorrer.214 

Uma das primeiras ações, e uma das ações mais conhecidas deste Programa, foi a 

formulação da Cartilha do Conteúdo Local em julho 2004, expedida como uma das 

consequências do Projeto PROMINP “IND P&G-5 Construção de Metodologia, Sistemática, 

Aferição e Auditagem para Apuração do Conteúdo Nacional”215, que comemorada por agentes 

reguladores estatais, contestada por agentes licitantes, era a primeira tentativa do Estado, em 

impulso governamental, de estabelecer uma forma de cálculo para apuração e, 

consequentemente, controle daquilo que era requisitado como Conteúdo Local216. 

Ocorre que, a criação da Cartilha de Conteúdo Local não veio antecedida de nenhuma 

norma que a previsse, e ainda, inexistia até o momento a competência do PROMINP enquanto 

Programa estatal, e não órgão da Administração, ou a conferência a ele de qualquer poder 

normativo que possibilitasse a confecção de critérios metodológicos para a política de Conteúdo 

Local que também até o momento somente havia sido prevista através de Regulamento 

normativo ilegítimo, que era a Resolução nº8/2003, ou através de normas contratuais. 

Muito contestada e rejeitada pelos licitantes, que não compreendiam do que se tratava 

aquele documento novo que era não conceituado e que tratava de algo também não conceituado, 

como era o Conteúdo Local à época, organizado em um compêndio de contratos financeiros, 

que frente a falta de norma que o previsse, ele não se tornou útil para a ocasião da 6ª Rodada 

de Licitações ocorrida no mesmo ano. 

Mantidas as mesmas determinações do Edital da Rodada de Licitações anterior, 

inclusive com o mesmo montante referente às multas por descumprimento, a cláusula de 

Conteúdo Local não sofreu nenhuma alteração217. No entanto, a Cartilha de Conteúdo Local, 

                                                           
214 Maiores detalhes sobre o PROMINP, acessar: < http://www.prominp.com.br/prominp/pt_br/conteudo/sobre-o-

prominp.htm >. Acesso em: 29 abr 2014. 
215 Disponível em: < 

http://www.prominp.com.br/data/files/C9/37/77/57/907D2410E0E40A2489A2D9A8/INDPG_05.pdf >. Acesso 

em: Acesso em: 29 abr 2014. 
216 QUINTANS, Luís Cesar P. Conteúdo Local: a evolução do modelo de contrato e o conteúdo local nas 

atividades de E&P no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. Freitas Bastos, 2010. p.84-85. 
217 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. Edital de licitações para a outorga dos contratos de 

concessão das atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural: 6ª Rodada 

de Licitações. Rio de Janeiro: ANP, 2004. Disponível em: < http://www.anp.gov.br/brasil-

rounds/round6/edital/Edital_R6.zip >. Acesso em: Acesso em: 28 abr 2014. 
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ainda que demasiadamente contestada, passou a ser utilizada como instrução não obrigatória 

disponível para consulta dos licitantes218. 

Em 2005, na 7ª Rodada de Licitações, os Investimentos Locais na Fase de Exploração 

e na Etapa de Desenvolvimento (“Conteúdo Local”), foram estabelecidos em percentuais 

superiores aos que tinham sido ofertados anteriormente e traziam em si uma novidade, os 

percentuais máximos que poderia ser ofertados, entre 37% (trinta e sete porcento) e 55% 

(cinquenta e cinco porcento) para fase de Exploração Offshore em águas mais profundas que 

100 metros, de 51% (cinquenta e um porcento) a 60% (sessenta porcento) em Exploração 

Offshore com águas mais rasas que 100 metros de profundidade, e de 70% (setenta porcento) a 

80% (oitenta porcento) para Exploração em Terra, enquanto na fase de desenvolvimento os 

percentuais seriam da seguinte forma: 55% (cinquenta e cinco porcento) a 65% (sessenta e 

cinco porcento) em águas mais profundas que 100 metros; entre 63% (sessenta e três porcento) 

e 70% (setenta porcento) para águas mais rasas que 100 metros; e, entre 77% (setenta e sete 

porcento) a 85% (oitenta e cinco porcento) para terra.219 

Apesar da ampliação dos percentuais de Conteúdo Local mínimo exigido serem 

suficientes para demonstrar a ampliação da importância da política para o desenvolvimento 

nacional, na 7ª Rodada de Licitações o que demonstrou a maior alteração na Política de 

Conteúdo Local foi a inserção dos elementos da Cartilha de Conteúdo Local desenvolvida pelo 

PROMINP. Em outras palavras, o que era um estudo para geração de uma metodologia em prol 

da participação do industrial nacional de bens e serviços para suprir as demandas do setor 

petrolífero, acabava por se tornar um instrumento de julgamento das propostas no decorrer da 

licitação220, bem como se tornando o papel de destaque no que trata da fiscalização posterior. 

A inserção desses elementos fez com que os licitantes recebessem e tivessem que 

preencher uma planilha contendo os percentuais de Conteúdo Local mínimos, por item, e sub-

item a serem oferecidos pelas empresas interessadas nas concessões, que posteriormente se 

tornariam parte do Contrato de Concessão em si221, além disso, foi inserido um sistema de 

aferição do Conteúdo Local através de certificações que deveriam ser requeridas pelos 

                                                           
218 QUINTANS, Luís Cesar P. Conteúdo Local: a evolução do modelo de contrato e o conteúdo local nas 

atividades de E&P no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. Freitas Bastos, 2010. p.84. 
219 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. Edital de licitações para a outorga dos contratos de 

concessão: 7ª Rodada de Licitações – PARTE A. Rio de Janeiro: ANP, 2005. Disponível em: < 

http://www.anp.gov.br/brasil-rounds/round7/round7/edital/Edital_A.zip >. Acesso em 28 de maio de 2014. p.15. 
220 QUINTANS, Luís Cesar P. Conteúdo Local: a evolução do modelo de contrato e o conteúdo local nas 

atividades de E&P no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. Freitas Bastos, 2010.p.86. 
221 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. Edital de licitações para a outorga dos contratos de 

concessão: 7ª Rodada de Licitações – PARTE A. Rio de Janeiro: ANP, 2005. Disponível em: < 

http://www.anp.gov.br/brasil-rounds/round7/round7/edital/Edital_A.zip >. Acesso em 28 de maio de 2014. p.15. 
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concessionários para os fornecedores nacionais, em vistas do momento da comprovação do 

concessionário junto à ANP no qual se daria a apresentação dos certificados de conteúdo 

nacional222. 

A certificação nesse primeiro momento foi estabelecida de modo que o próprio 

concessionário recebesse a responsabilidade de solicitar aos fornecedores as certificações de 

nacionalidade do produto, liberando os próprios fornecedores dessa obrigação, deixando a estes 

apenas a sugestão, realizada em tom de orientação, de buscarem antecipadamente o serviço de 

certificação223. 

Acontece que esse serviço de certificação somente existia no contrato de concessão da 

ANP, por que assim como a utilização da cartilha, norma legal alguma havia sido implementada 

para suportar essa modificação editalícia e contratual224, havendo apenas a Agência estipulado 

que esse serviço seria futuramente criado sob critérios a serem estabelecidos pela própria 

Agência. O futuro da criação deste serviço foi tão distante que apenas em 2007, através da 

Resolução nº 36 da ANP225 é que foram definidos critérios e procedimentos para a certificação, 

que seguida da Resolução nº 37 da Agência226, que definia a forma de cadastramento e 

credenciamento de entidades para tornarem-se certificadoras, foi regulamentado aquilo que 

havia sido estipulado contratualmente227. 

Contudo, não apenas as obrigações acerca da certificação e dos percentuais mínimos 

a serem ofertados trouxeram o avanço dessa política para a indústria petrolífera nacional. Ainda 

no Edital da 7ª Rodada, o critério de julgamento das propostas foi alterado, aumentando a 

importância do Conteúdo Local para a escolha dos vencedores da licitação. O peso dos 

investimentos em Conteúdo Local foram estipulados à 20% (vinte porcento) do que é analisado 

                                                           
222 Ibdem. p.18-19. 
223 Ibdem. p.18-19. 
224 QUINTANS, Luís Cesar P. Op. Cit. p.88. 
225 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. Resolução ANP nº 36 de 2007. Disponível em: < 

http://www.brasil-rounds.gov.br/arquivos/diario_oficial/Resolucao36.pdf >. Acesso em: 05/05/2014. 
226 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. Resolução ANP nº 37 de 2007. Disponível em: < 

http://www.anp.gov.br/SITE/acao/download/?id=24408>. Acesso em: 13/05/2014. 
227 Deve-se deixar bem claro, que a despeito do avanço da Regulação sobre o tema e da possibilidade do 

desenvolvimento industrial nacional em vistas dessa política específica, tem-se que dar razão às considerações 

realizadas por QUINTANS, na medida em que a inserção da regra de certificação foi feita ao completo arrepio da 

lei, o que mesmo em termos de Poder Regulatório conferido à ANP, foi algo que fugiu completamente à sua alçada. 

Isso, por que os licitantes em momento algum puderam se preparar para arcar com essas determinações que 

envolviam além da falta de normatividade, entidades certificadoras inexistentes, cujos critérios de credenciamento 

eram também inexistentes, e ter sido estruturado de uma forma que o concessionário passa a ter competência sobre 

o fornecedor no que trata da exigência de competência, fugindo da órbita da relação Estado-indivíduo prevista 

pelo ordenamento constitucional brasileiro. Portanto, o descumprimento do conteúdo local nesses termos, que 

estava sujeito a multas contratualmente impostas, jamais poderia existir, o que tornou inexigível pela Agência a 

perfeita certificação seguida pela aplicação as multas por descumprimento. (QUINTANS, Luís Cesar P. Conteúdo 

Local: a evolução do modelo de contrato e o conteúdo local nas atividades de E&P no Brasil. Rio de Janeiro: 

Ed. Freitas Bastos, 2010. p.88-89). 
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para o julgamento das propostas, especificamente 5% (cinco porcento) relacionado ao 

investimento na fase de exploração e 15% (quinze porcento) na fase de desenvolvimento228. 

Por outro lado, apesar da maior severidade em relação ao montante de investimento 

em Conteúdo Local, à certificação e ao aumento da importância desta determinação no critério 

de julgamento das propostas, a ANP, pela primeira vez, apresentou cláusulas contratuais que 

possibilitavam ajustes do investimento ofertado de Conteúdo Local. 

Estes ajustes eram uma saída da Agência para minimizar as lacunas existentes na 

cadeia de suprimento de bens e serviços produzidos no Brasil para a indústria petrolífera, e 

englobavam a possibilidade de transferência entre investimentos realizados na Fase de 

Exploração que passassem do mínimo ofertado, para serem contabilizados na Fase de 

Desenvolvimento, envolviam também a oportunidade de liberação do concessionário do 

Conteúdo Local em determinado item, em vistas de preço superior e prazos demasiadamente 

estendidos, negociados por fornecedores nacionais em alta dissonância com o praticado na 

indústria internacional, e ainda, e talvez o mais importante, caso o concessionário necessitasse 

empregar tecnologia de ponta específica que não constasse na planilha de itens da licitação e 

não fosse fabricada nacionalmente, ele estaria liberado excepcionalmente da necessidade do 

cumprimento do percentual ofertado para itens similares na planilha. Apesar desses 

autorizativos trazidos no contrato, os contratantes não poderiam ser liberados da parcela global 

de Conteúdo Local ofertado, devendo ele arcar com o investimento na indústria nacional no 

mesmo montante acordado, estando ele liberado apenas de realizar investimentos específicos 

que se mostram desnecessários e demasiadamente onerosos para o próprio concessionário229. 

Com todas essas modificações, pode-se dizer que a 7ª Rodada de Licitações da ANP 

pode ser vista como um marco na evolução da política de Conteúdo Local em sua era contratual, 

uma vez que a sua ampliação, nível de exigência e fiscalização atingiam níveis muito diferentes 

daqueles vistos nas primeiras quatro Rodadas e mesmo na duas anteriores a ela, entretanto, o 

desenvolvimento dessa política ainda na era contratual não havia atingido o seu ápice, isso, por 

                                                           
228 Torna-se importante observar que a Sétima Rodada de Licitações ocorreu com grande parte dos blocos licitados 

sendo referentes a acumulações marginais, ou seja, áreas já exploradas, inativas ou com blocos com baixa 

produtividade, sendo em menor escala as áreas com risco exploratório a serem licitadas, o que indica uma razão 

para nessa Rodada, os percentuais de Conteúdo Local da fase de Desenvolvimento serem mais importantes no 

critério de julgamento das propostas que o da fase de exploração. AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – 

ANP. Edital de licitações para a outorga dos contratos de concessão: 7ª Rodada de Licitações – PARTE A. 

Rio de Janeiro: ANP, 2005. Disponível em: < http://www.anp.gov.br/brasil-

rounds/round7/round7/edital/Edital_A.zip >. Acesso em 28 de maio de 2014.p.17 
229 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. Edital de licitações para a outorga dos contratos de 

concessão: 7ª Rodada de Licitações – PARTE A. Rio de Janeiro: ANP, 2005. Disponível em: < 

http://www.anp.gov.br/brasil-rounds/round7/round7/edital/Edital_A.zip >. Acesso em 28 de maio de 2014. p.16-

17 
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que apesar de existir nos contratos como exigência, até o momento o Conteúdo Local não havia 

sido conferido ou controlado em processos em andamento, ou seja, em novas licitações e 

contratos, havendo sido observado apenas ao final de projetos há muito concluídos230. 

Com a 8ª Rodada de Licitações jamais finalizada, em princípio por ter a Agência 

Nacional de Petróleo incluído severas restrições aos licitantes no que se trata da quantidade de 

blocos em que eles poderiam realizar ofertas, posteriormente pelo despreparo do Poder 

Judiciário, da Procuradoria Federal e da Agência Reguladora competente que não conseguiram 

prever a possibilidades de chicanas processuais em vistas de uma legislação processual que não 

exprimia estrutura suficientemente estável para comportar ações provenientes de diversos 

estados da Federação, nas quais juízes concediam decisões liminares díspares, sobre uma 

matéria extremamente delicada, como é o caso das negociações na indústria do petróleo, e em 

último ponto, pela decisão estatal, baseada em mudança legislativa, que entendeu mais 

interessante a utilização dos blocos que estavam bloqueados na 8ª Rodada em outras 

licitações.231 

Já a 9ª Rodada de Licitações ocorreu dentro dos prazos estipulados no Edital de 

abertura, mas apenas os prazos foram mantidos. Utilizando a segurança no abastecimento 

autossustentável nacional como justificativa, o Estado através do Ministério de Minas e 

Energia, CNPE e ANP retiraram na última hora 41 blocos de exploração relacionados à recém-

descoberta “reserva do pré-sal”, reduzindo esta Rodada à poucos blocos adquiridos por 

empresas nacionais que estavam entrando no mercado, no caso a OGX.232 

Ainda que cercada de discussões políticas e de argumentações empresariais que 

delineavam o fiasco dessas duas Rodadas, a nº 8 e nº 9, uma não realizada e outra na qual o que 

era atrativo para os investidores foi retirado de pauta nos últimos dias antes da Rodada, no que 

trata do avanço do investimento em Conteúdo Local, o período em que ocorreram essas duas 

rodadas não deixou a desejar. 

Primeiro, no Edital e contrato referente a 8ª Rodada de Licitações, as multas por 

descumprimento do investimento de Conteúdo Local sofreram ajuste, passando a conter uma 

nova regra, na qual: o descumprimento de menos de 65% (sessenta e cinco porcento) do que 

foi ofertado pelo concessionário era correspondente a multa de 60% (sessenta porcento) 

incidente sobre o montante de Conteúdo Local que não havia sido realizado; e o 

                                                           
230 QUINTANS, Luís Cesar P. Conteúdo Local: a evolução do modelo de contrato e o conteúdo local nas 

atividades de E&P no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. Freitas Bastos, 2010. p.91. 
231 Ibdem.p.90. 
232 QUINTANS, Luís Cesar P. Conteúdo Local: a evolução do modelo de contrato e o conteúdo local nas 

atividades de E&P no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. Freitas Bastos, 2010.p.95. 
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descumprimento de mais de 65% (sessenta e cinco porcento) do Conteúdo Local ofertado seria 

tratado com uma multa proporcional e crescente que partiria de 60% (sessenta porcento) e 

chegaria até o montante de 100% (cem porcento) sobre o Conteúdo Local não realizado, 

chegando até essa multa no valor máximo caso nenhum investimento em Conteúdo Local fosse 

realizado233. 

Em segundo lugar, em 2007, às vésperas da 9ª Rodada foram editadas quatro novas 

resoluções pela Agência Nacional do Petróleo, as Resoluções nº 36, 37, 38 e 39. Dentre estas 

as de nº 37 e 39 entraram em vigor na data da sua publicação, enquanto as demais tiveram seu 

prazo de vigência estipulado para apenas o ano seguinte, período anterior ao término da 10ª 

Rodada em que passavam a viger234. 

A Resolução ANP de nº 37/2007, era responsável por definir os critérios e 

procedimentos para cadastramento e credenciamento de entidades para certificação de 

Conteúdo Local, que para sua execução utilizaria o regulamento nº 7/2007 que anexo à 

Resolução conferia as primeiras estruturas normativas perpetradas pela ANP para a Certificação 

do Conteúdo Local que estava prevista de ser feita desde a 7ª Rodada de Licitações em 2005235. 

Esta Resolução além das definições normativas do que seria cada um dos termos 

utilizados na certificação como “Certificadores”, “Conteúdo Local”, “Mão-de-Obra Local”, 

dentre diversos outros, trazia em si às áreas em que os interessados em se tornarem 

certificadores poderiam atuar, bem como os procedimentos gerais para o cadastro dessas 

entidades. 

A Resolução ANP nº 39/2007 tratou especificamente da questão fiscalizatória dos 

investimentos em Conteúdo Local, isto, na medida em que estabeleceu a periodicidade, a 

formatação e o teor material dos relatórios a serem realizados obrigatoriamente pelos 

concessionários para análise pela ANP, passando a criar uma cultura institucional para a 

fiscalização durante o exercício da concessão que antes era inexistente236. 

Esses relatórios vinham exemplificados no anexo da Resolução e se demonstravam em 

formato de uma planilha a ser preenchida e atualizada pelas empresas concessionárias 

trimestralmente, desde a assinatura do contrato até o seu término. Interessante observar que 

                                                           
233 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. Edital de licitações para a outorga dos contratos de 

concessão: 8ª Rodada de Licitações. Rio de Janeiro: ANP, 2006. Disponível em: < http://www.anp.gov.br/brasil-

rounds/round8/round8/Edital/EDITAL_ROUND8.zip >. Acesso em: Acesso em: 28 abr 2014. p.56. 
234 QUINTANS, Luís Cesar P. Op. Cit. p.95-98. 
235 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. Resolução ANP nº 37 de 2007. Disponível em: < 

http://www.anp.gov.br/SITE/acao/download/?id=24408>. Acesso em: 13/05/2014.. 
236 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. Resolução ANP nº 39 de 2007. Disponível em: < 

www.anp.gov.br/?dw=24389  >. Acesso em: 05/05/2014.. 
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segundo as disposições normativas presentes nesta resolução bem como na anterior, aplicar-se-

iam aos contratos firmados desde a 7ª rodada de licitações, apesar de a norma somente ter sido 

editada muito depois desta ocasião237. 

Ambas as Resoluções já válidas para aqueles que participaram da 9ª Rodada, foram 

centro de discussões e dúvidas trazidas à tona pela inquietação dos licitantes e dos 

concessionários da 7ª Rodada que não encontraram nestas normas as respostas relativas a 

controle, procedimento e apuração do Conteúdo Local238 que até agora buscavam para sua 

segurança jurídica, permanecendo um mar de questionamentos a serem respondidos. 

Boa parte destes questionamentos era para ser sanada na Resolução ANP nº 36/2007, 

que ao estabelecer os critérios para o funcionamento da certificação de Conteúdo Local, no que 

trata aos procedimentos e a execução das ações de certificação, tinha em sua estrutura além do 

modelo de Certificado de Conteúdo Local e a tabela em formato de modelo de Relatório 

trimestral, a Planilha de Conteúdo Local239 que, pela primeira vez, a Agência Nacional do 

Petróleo colocava à disposição como norma estabelecida por seu poder regulador, mas 

utilizando como base a que havia sido produzida pelo PROMINP anos antes. 

De fato, essa resolução trouxe em si explicações, fórmulas, tabelas, etc. que fornecem 

aos licitantes e certificadores uma metodologia a ser utilizada por eles para realizar o 

planejamento de seus investimentos de cunho Local desde o momento da Licitação.  

Ocorre, que apesar de publicada em conjunto com as duas Resoluções mencionadas 

anteriormente, ela, juntamente com a Resolução ANP de nº 38/2007 que prevê os critérios de 

auditoria dos investimentos em Conteúdo Local240, tiveram a sua vigência estipulada somente 

para 150 (cento e cinquenta) dias após a sua publicação, o que para aqueles que estavam 

participando da nona Rodada e os que haviam sido vencedores da sétima não tinha nenhuma 

validade estando eles ainda destinados a não possuir uma norma que propunha o controle da 

situação, apesar da cartilha lhes trazer uma primeira orientação. 

Essa data de vigência de ambas as resoluções que terminou por iniciar no dia 11 de 

setembro de 2008, se demonstrou tão importante para essa política que se tornou um marco 

temporal impossível de ser desconhecido para aqueles que trabalham com ela, pois ela se 

resumiu a ser o momento em que o Conteúdo Local deixava de ser, de fato e segundo alguns 

                                                           
237 Ibdem. 
238 QUINTANS, Luís Cesar P. Conteúdo Local: a evolução do modelo de contrato e o conteúdo local nas 

atividades de E&P no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. Freitas Bastos, 2010. p.96. 
239 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. Resolução ANP nº 36 de 2007. Disponível em: < 

http://www.brasil-rounds.gov.br/arquivos/diario_oficial/Resolucao36.pdf >. Acesso em: 05/05/2014. 
240 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. Resolução ANP nº 38 de 2007. Disponível em: < 

http://www.anp.gov.br/SITE/acao/download/?id=24388>. Acesso em: 13/05/2014. 
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“legalmente”241, realizado de maneira declaratória pelos fornecedores nacionais e passa a ser 

Certificado pelas entidades competentes sobre a auditoria da ANP.242 

Essa mudança de panorama é importante em um calibre tão especial que uma 

diferenciação entre a ação dos fornecedores em relação à comprovação do Conteúdo Local fiou 

bem evidente. Aqueles cujos contratos haviam sido formados antes da fatídica mudança de 

regime trazida pelas resoluções podem emitir meras declarações do Conteúdo Local exigido em 

datas que vão até o final dos contratos, enquanto os novos contratos obtidos pelos fornecedores 

frente aos concessionários em datas posteriores à publicação das resoluções apenas podem 

comprovar o Conteúdo Local investido através da certificação243. 

Tanto na 10ª quanto na 11ª Rodada de Licitações inexistiram modificações em relação 

ao Conteúdo Local tanto nos Editais quanto nos contratos. Sua estrutura contratual e editalícia 

já podia se dizer sólida, entretanto a política ainda se demonstrava juridicamente frágil tanto 

para os licitantes, quanto para os concessionários e mesmo para a Agência Nacional do Petróleo, 

isso por que as normas que a propunham permaneciam baseadas em diretivas regulatórias 

independentes com parâmetros legais estritos. 

A política de Conteúdo Local que se realizou durante o decorrer de uma década apenas 

por meio infralegal, sem uma legitimação legal, somente prevaleceu por estar de acordo com a 

vontade popular prevista na Constituição Federal brasileira. 

Todavia, quando as normativas legais a respeito do Contrato de Partilha de Produção 

a ser executado nas áreas de Pré-Sal foram editadas, o Conteúdo Local não foi esquecido, 

passando a ser formatado não apenas através de hermenêutica constitucional integradora e 

havendo sido direcionado a um novo patamar de importância dentro do ordenamento jurídico 

brasileiro, da indústria do petróleo e dentro da sociedade brasileira como um todo que passou a 

observar mais proximamente o que Conteúdo Local significa para o desenvolvimento nacional. 

 

                                                           
241 A orientação quanto a legalidade discutida neste ponto se dá sobre a obrigatoriedade de cumprimento das 

determinações existentes nas resoluções, que segundo Decreto-Lei nº 4.657 de 1942, conhecido como a Lei de 

Introdução às normas do Direito Brasileiro, a menos que tivesse sido previsto em Lei, nenhuma determinação legal 

ou normativa de qualquer natureza pode exercer efeitos pretéritos à sua entrada em vigor no ordenamento 

brasileiro, não sendo possível pôr em risco o ato jurídico perfeito como é o caso dos contratos de concessão 

firmados em datas anteriores à 11/09/2008. BRASIL. Decreto-Lei nº 4.657 de 1942: Lei de Introdução às 

normas do Direito Brasileiro. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/Del4657compilado.htm>. Acesso em: 05/05/2014. 
242 QUINTANS, Luís Cesar P. Conteúdo Local: a evolução do modelo de contrato e o conteúdo local nas 

atividades de E&P no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. Freitas Bastos, 2010. p.96. 
243 Ibdem.p.101. 
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4.1.4 A necessidade de transformação do Conteúdo Local em norma legal em prol da 

segurança jurídica 

 

Com crescente ascensão em nível de importância, o Conteúdo Local enquanto cláusula 

contratual na indústria petrolífera brasileira sofreu diversas modificações durante o decorrer das 

rodadas de licitação ocorridas até o momento, entretanto até a 10ª Rodada, existiu sempre 

grande resistência dos investidores à sua existência pela falta de segurança que ela propunha. 

Sobre este tema é premente que se faça uma observação, a de que apesar dos Estados 

nacionais em sua soberania determinarem a política à qual seus cidadãos deverão seguir em 

vistas a um futuro em comum para a nação244, há muito eles tiveram que dar espaço aos 

interesses econômicos que se manifestavam em torno da lógica mercadológica do lucro e do 

capital.245 

Em um ambiente global no qual os Estados nacionais têm que se comunicar através de 

transações comerciais e financeiras que envolvem inclusive a etapa produtiva, torna-se exigível 

de um Estado que queria receber investimentos, que ele cumpra com alguns requisitos246. 

Estes requisitos perpassam a situação financeira e econômica do país que tem que ser 

suficiente para atração do interesse estrangeiro e é demonstrado por meio das taxas de retorno 

de capital, mercado de ações, inflação, projeções econômicas, etc., e levam em consideração 

também infraestrutura, ciência e tecnologia, situação social, especialmente no que trata das 

características da força de trabalho da população, mas especificamente existe um requisito que 

é inafastável para aqueles que procuram realizar investimentos empresariais, trata-se do 

ambiente político-legislativo estável e previsível247. 

Em outras palavras o Estado-nação precisa demonstrar sua capacidade gerencial em 

relação à produtividade e desempenho empresarial em meio a uma cultura empreendedora, que 

por meio de eficiência e transparência demonstre a não ingerência na indústria através de uma 

política estável no que trata da estrutura normativa erguida para padronizar o comportamento 

dos agentes econômicos248. 

Em outras palavras, exige-se do país enquanto Estado Soberano que garanta aos 

terceiros previsibilidade em relação às normas as quais eles terão que se orientar, sendo este um 

                                                           
244 MAAR, Leo Wolfgang. O que é Política. São Paulo: Abril Cultural – Brasiliense, 1985.p.50. DALLARI, 

Dalmo de Abreu. O que e Participação Política. São Paulo: ed. Brasiliense, 1983. p.10. 
245 FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada. São Paulo: ed. Malheiros, 2004.p.100-101. 
246 Ibdem.p.101 
247 Ibdem.p.101 
248 Ibdem.p.101-109. 
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requisito indispensável para uma indústria como a petrolífera, que movimenta grandes 

montantes de recursos financeiros, tecnologias, bens materiais e imateriais, serviços e mão-de-

obra, etc. através do globo a procura de locais estrategicamente interessantes para realização de 

seus investimentos. 

Essa previsibilidade normativa, durante muito tempo, foi algo demonstrado pelo 

Estado através da legitimidade adquirida pelas normas que passavam pelo processo legislativo 

estatal, tornando-se Leis. 

No entanto, em vistas à uma eficácia vacilante pela qual o processo legislativo passou 

a ser encarado, especificamente demonstrado pela falta de cronologicidade que terminavam por 

desembocar em uma ineficácia social da Lei249, o Estado passou a sutilmente afastar-se em 

algumas matérias da aplicação de dispositivos legais, criando uma política regulatória, o que 

por outro lado o fazia aproximar-se de uma eficácia concreta250. 

Ocorre que essa política regulatória quanto mais procurava disciplinar e regular cada 

um dos espaços dos sistemas socioeconômicos menos se demonstrava capaz de fazê-lo pela 

falta de uma certeza jurídica que assolava os agentes sociais251 e que era responsável pelo 

afastamento dos investimentos empresariais. 

A utilização dessa política regulatória no Brasil se demonstra fortalecida 

especificamente na indústria do petróleo, na qual desde a mudança do regime monopolista de 

exploração e produção, para o regime mais flexível, a não aplicação da normatividade estrita, 

ou seja, da Lei tem-se demonstrado uma constante. 

Contudo, diante de uma economia de âmbito mundial cada vez mais severa que passa 

a ter rompantes de produção de normativa própria, reduzindo o poder de intervenção estatal252, 

essa ação regulatória se demonstrou fragilizada em vistas especificamente do seu afastamento 

do processo legislativo estatal que reveste de legitimidade precedente da sua soberania, 

princípio-poder do Estado-Nação que estabelece a sua autoridade sobre o território nacional. 

Nesse sentido, em um processo inverso do pensamento, para que as normas 

regulatórias pudessem ser vistas pelos agentes como normas previsíveis envoltas em uma 

segurança institucional garantida pela soberania estatal, era necessário que elas estivessem 

abarcadas pelo processo legislativo, e por fim, por Lei. 

                                                           
249 FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada. São Paulo: ed. Malheiros, 2004.p.124 
250 Ibdem.p.126 
251 Ibdem.p.128-129. 
252 Ibdem.p.141. 
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O processo sináptico se demonstra necessário no momento em que se reconhece que a 

segurança jurídica, mais que um requisito para o despertar do interesse dos agentes econômicos 

estrangeiros, seria um pilar na formação de uma estrutura sistêmica do direito responsável por 

assegurar uma ordenação da vida social nacional253. 

Não seria portanto, um direito fundamental, mas seria uma característica necessária a 

ser revisada sobre os diversos princípios que formam o ordenamento, dominando as relações 

existentes entre o direito positivado, os institutos jurídicos e a realidade social254. 

Nestes termos, a segurança jurídica como um valor pressuposto ao conceito de direito, 

com a função de garantir a durabilidade, certeza e coerência da ordem jurídica, permitindo uma 

mínima organização dos indivíduos na sua vida particular e coletiva, torna-se útil justamente 

para observar a sua ausência255. 

Essa ausência é notada na atividade de regulação sobre o Conteúdo Local na medida 

em que se exige dos agentes da indústria o cumprimento de uma norma que não passou por um 

processo legislativo legitimado pelo Poder Estatal responsável para determinar sua aplicação 

ou não dentro do território nacional, e que poderia ser alterada em vistas de critérios de 

oportunidade e conveniência de um órgão autárquico com grandes níveis de independência. 

Não se nega, portanto, a competência técnica que a Agência Reguladora teria para 

concretizar essa política, pois todo o domínio das dinâmicas da indústria é por ela regulada, 

estando ela em posição de excelência para a sua atuação. 

Acontece, que a atuação da Agência que até o momento havia se baseado em um poder 

discricionário a ela legalmente concedido através de um dispositivo legal, a Lei nº 9478/1997, 

que lhe garantia competência para atuar regulando as ações da indústria no que trata-se de 

aspectos técnico-estruturais da mesma, bem como realizando ações de contratação e a 

fiscalização das atividades envolvidas nas mesmas, especificamente para implementar a política 

energética nacional, mas que, ainda assim, estaria adentrando em hipóteses não abarcadas em 

sua competência, e caindo em situações em que se desviava do que estaria previsto na 

legislação256. 

                                                           
253 CANARIS, Claus-Wilheim. Pensamento Sistemático e Conceito de Sistema na Ciência do Direito. 2ª ed. 

LOCAL: Ed. Fundação Calouste Gulbenkian, 1996. p. 21. 
254 MORAIS. Carlos Blanco de. Segurança Jurídica e Justiça Constitucional. In: Revista de Faculdade de Direito 

da universidade de Lisboa. v.41. nº2. p. 619-630. Coimbra: Ed. Coimbra, 2000. p.621. 
255 Ibdem. p. 619. 
256 Originalmente criada para tratar de casos em que houvesse utilização de uma competência em desacordo com 

a finalidade legal reservada para aquela ação, a teoria do desvio de poder atualmente se apresenta através “do 

manejo de um plexo de poderes (competência) procedido de molde a atingir um resultado diverso daquele em vista 

do qual está outorgada a competência”. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e Controle 

Jurisdicional. 2 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1996. p.56-57. 
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No caso da Agência Nacional do Petróleo, pela legislação em que foram estabelecidas 

as suas competências por ser muito abrangente, se torna improvável encontrar a incidência de 

um desvio da sua competência, que afirme os desbordos dos limites da lei, entretanto, pela falta 

de expressa menção a criação de uma política tão específica e tão complexa quanto o Conteúdo 

Local, a sua atuação na formulação da referida política poderia ser considerada como, no 

mínimo, questionável. 

Decorre que, o conjunto de ações que configuram a política de Conteúdo Local apesar 

do alto grau de tecnicidade que possui, têm em si também uma natureza de restrição muito 

severa de direitos fundamentais dos particulares, o que indicaria a necessidade de existência de 

pelo menos uma estrutura legislativa que a previsse no ordenamento nacional, coordenando as 

diversas resoluções, regulamentos, e cláusulas contratuais já inseridas na indústria ao arrepio 

da Lei. 

É visando a segurança jurídica que a reboque fortalece a recepção de investimentos 

externos por parte dos agentes de uma indústria espalhada globalmente e que funciona de 

acordo com as capacidades das empresas de concentrar decisões enquanto fragmenta 

espacialmente suas atividades257, que no momento em que novas fronteiras são traçadas para a 

indústria nacional, renova-se o pensamento de ascensão do Conteúdo Local a um patamar de 

ainda maior destaque. 

O momento que está a se fazer referência é o da descoberta das reservas de petróleo 

existentes na camada de pré-sal do litoral brasileiro, cujas pesquisas e resultados foram 

publicados entre 2004 e 2006 pela Petrobras e demonstravam o achado de uma quantidade tão 

expressiva de petróleo que poderia renovar a matriz energética brasileira. 

Frente a essa descoberta, o Governo e a Petrobras projetaram que a quantidade de 

investimentos no setor mudaria a dinâmica empresarial existente até o momento, mas que para 

tanto, algumas modificações político-legislativas deveriam ser desenvolvidas. 

Para que essas mudanças pudessem ser implementadas alguns projetos de lei foram 

criados em 2009 pelo congresso nacional que continham um o novo marco regulatório258 para 

a exploração petrolífera na fronteira do Pré-Sal259. Postos em regime de urgência, estes projetos 

                                                           
257 FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada. São Paulo: ed. Malheiros, 2004.p.107. 
258 O marco regulatório seria o “conjunto de leis, normas e diretrizes que regula todas as atividades relacionadas 

ao setor e que cria organismos e processos de fiscalização e controle dessas atividades”.( PETRÓLEO 

BRASILEIRO S. A. – PETROBRAS. Pré-Sal e Marco Regulatório – De Exploração e Produção de Petróleo 

e Gás. Petrobras, Outubro de 2009.). Cada país adota um sistema diferente, ou sistemas que agreguem 

características específicas, de acordo com as necessidades de cada nação. 
259 O novo marco regulatório apenas se fere as áreas do pré-sal, não atingindo outras áreas que diferem da 

localidade especificada de 800 km que vão do ES à SC. PETRÓLEO BRASILEIRO S. A. – PETROBRAS. Pré-

Sal e Marco Regulatório – De Exploração e Produção de Petróleo e Gás. Petrobras, Outubro de 2009 
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seriam os projetos de lei: PL 5938 - Sistema de Partilha; PL 5939 – PETRO-SAL; PL 5940 – 

Fundo Social; PL 5941 – Cessão Onerosa. 

Cada um deles possuía características peculiares que diferiam do modelo 

anteriormente adotado pelo país na lei 9478/97, que à época de sua criação não contava com os 

aspectos econômicos e sociais agora presentes260. 

Após um ano de tramitação no congresso, em 2010, como resultado de debates entre 

os deputados e senadores integrantes do Legislativo, que levaram em consideração os apelos 

políticos do Governo da época e as opiniões de diversos especialistas da área bem como da 

própria ANP, foram promulgadas as seguintes legislações: Lei 12.304/2010 que cria a Pré-Sal 

Petróleo S.A; a Lei 12.351/2010 que estabelece o regime de partilha de produção e a criação do 

fundo social; e a Lei 12.276/2010 que aborda acerca da cessão onerosa. 

Essas legislações trouxeram à baila novos parâmetros para o setor petrolífero 

brasileiro, criando um regime jurídico paralelo ao de concessão que não deixou de ser aplicado 

para as demais áreas de exploração não inseridas na região do Pré-Sal. 

Em seu âmago, estas leis faziam com que o Estado brasileiro passasse a intervir de 

modo muito mais incisivo no setor, com muito mais pulso nos aspectos decisivos, garantindo à 

principal empresa estatal nacional no ramo, a Petrobras, o direcionamento das atividades no 

país. 

Tendo o princípio do desenvolvimento nacional e a preocupação com a proteção 

estratégica dos recursos energéticos nacionais como o centro inspirador destas normas, foi uma 

ação natural do legislador a inserção da política de Conteúdo Local como um dos elementos 

basilares desse novo marco regulatório. 

É assim que no artigo 2º, VIII, da Lei nº12.351/2010, pela primeira vez na história do 

ordenamento brasileiro surge um texto prevendo a existência do Conteúdo Local em nível de 

legislação, e para deixar ainda mais evidente essa nova posição que passava a tomar o Conteúdo 

Local, a primeira aparição do termo nesta norma legislativa é para definir o seu significado261. 

Mas não é apenas no tecer de um significado que se encerra a aparição do Conteúdo 

Local na legislação. O legislador conferiu ao Ministério de Minas e Energia a competência para 

                                                           
260 “Quando a atual legislação que regula o setor de petróleo foi criada, em 1997, o Brasil e a Petrobras estavam 

inseridos num contexto de instabilidade econômica, e o preço do petróleo estava em baixa (US $ 19 o barril). Além 

disso, os  blocos exploratórios tinham alto risco, perspectiva de baixa rentabilidade e o País era grande importador 

de petróleo. O marco regulatório que adotou o sistema de concessão foi criado, à época, para possibilitar retorno 

àqueles que assumiriam esse alto risco.” PETRÓLEO BRASILEIRO S. A. – PETROBRAS. Pré-Sal e Marco 

Regulatório – De Exploração e Produção de Petróleo e Gás. Petrobras, Outubro de 2009. 
261 BRASIL. Lei 12.351 de 2010. Brasília Casa Civil, 2014. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12351.htm>. Acesso em: 12/05/2014. 
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gerir os parâmetros da política referente ao contrato de partilha de produção, sendo dele o poder 

para estabelecer técnica e economicamente os limites da política, bem como estabelecer outros 

critérios relacionados ao desenvolvimento da indústria nacional262. 

Ademais, a modificação legal foi tão profunda, que a partir daquele momento estava 

previsto pela primeira vez que em um contrato da indústria do petróleo, nesse caso específico 

o de partilha de produção, seria obrigatório a existência da determinação da quantidade de 

Conteúdo Local mínimo a ser investido e outros critérios relacionados ao desenvolvimento da 

indústria nacional, algo a ser feito nas rodadas de licitação, cuja execução é de competência da 

ANP263. 

Apesar de parecer pouco importante uma simples afirmação legal de uma política que 

administrativamente, através de procedimentos de uma política regulatória, já estava sendo 

exercida, esta mudança de patamar no que diz respeito à legitimidade obtida pelo procedimento 

de formulação legislativa estatal, confere, se não outras qualidades, visibilidade à política, 

tornando-a conhecida e exigível à todos aqueles que estão sobre a jurisdição do ordenamento 

brasileiro, porém mais importante ainda, ela consegue dar estabilidade e previsibilidade as 

ações estatais e regulatórias do setor, fazendo com que os investidores estrangeiros consigam 

estabelecer uma agenda, uma programação dos seus atos. 

Contudo, não apenas no novo marco regulatório relativo às áreas do Pré-Sal que essa 

legislação trouxe impacto no que se refere a política de Conteúdo Local. Nas disposições finais 

e transitórias, localizadas no Cap. VIII da Lei nº12.351/2010, estão contidas no art. 62, 

alterações na Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, a Lei do Petróleo, responsável pelas normas 

legais que gerem os contratos de concessão firmados pelo Estado no setor, que em alguns pontos 

passou a ter nova redação264. 

Essa nova redação veio à tona para acomodar novas dinâmicas da indústria que não 

eram presentes à época da feitura da legislação, em especial, passou-se a conferir a Lei do 

Petróleo uma face mais robusta no que trata da relação entre a indústria petrolífera e o território 

nacional, coroado, especificamente, pela inclusão do Conteúdo Local como uma norma 

expressa no regime jurídico brasileiro. 

Tais modificações se deram ao incluir entre as competências do Conselho Nacional de 

Política energética – CNPE a obrigação de formular a estratégia de desenvolvimento econômico 

                                                           
262 BRASIL. Lei 12.351 de 2010. Brasília Casa Civil, 2014. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12351.htm>. Acesso em: 12/05/2014. 
263 Ibdem. 
264 Ibdem. 
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e tecnológico da indústria de petróleo, conjuntamente com a da indústria de suprimento 

(indústria de bens e serviços) que serve de base àquela265. 

Além da formulação da estratégia, já foi definido pelo legislador que os índices 

mínimos de Conteúdo Local de bens e serviços exigidos nas licitações e contratos da indústria 

petrolífera deveriam ser incrementados e induzidos, acompanhando a estratégia formulada pelo 

próprio CNPE266. 

Mais do que deixar em evidência o Conteúdo Local como uma política institucional, 

proveniente da vontade constitucional expressada através do legislativo, a inclusão desta 

política nas competências do CNPE fez com que além de ser a primeira vez que ela tomava 

forma na estrutura normativa nacional, ela também pela primeira vez tinha um responsável por 

sua estrutura, seu desenvolvimento e seu rumo, o próprio CNPE, possibilitando às 

determinações da Agência Nacional do Petróleo sobre o tema passarem a estabelecer apenas 

aspectos técnicos para melhor configuração da política em vistas as melhores práticas da 

indústria do petróleo. 

Contudo, após essa nova competência dada ao CNPE, em suas resoluções expedidas 

entre os anos de 2010 e maio de 2014, houve apenas duas determinações do órgão sobre o 

tema267. 

A primeira delas trata-se da Resolução CNPE de nº1 /2013, em que foi estabelecida 

uma política específica para aumentar a participação de empresas de pequeno e médio porte nas 

atividades de E&P de petróleo, na qual fica determinado que a ANP em acréscimo a fixação e 

critérios para a definição de um perfil de empresas a serem beneficiadas pela política, teria que 

realizar anualmente rodadas de licitações apenas de blocos em bacias maduras e em 

acumulações marginais, em prol da atração de investimentos pelas pequenas e médias 

empresas268. 

Acontece, que este tipo de determinação já era algo corriqueiro ao Conselho antes 

mesmo da ampliação das suas atribuições, o que pode ser percebido pelas contínuas ações de 

                                                           
265 BRASIL. Lei 12.351 de 2010. Brasília Casa Civil, 2014. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12351.htm>. Acesso em: 12/05/2014. 
266 Ibdem. 
267 Para obtenção dessa informação, foram pesquisados os bancos de dados do site do Ministério de Minas e 

Energia no qual estão disponíveis todas as Resoluções expedidas pelo órgão desde o ano de 2000 até a mais atual, 

no caso a Resolução nº7 de 2013. MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, Conselho Nacional de Política 

Energética. Resolução CNPE nº 7 de 2013. Disponível em: < 

http://www.mme.gov.br/mme/menu/conselhos_comite/cnpe.html >. Acesso em: 13/05/2014.. 
268 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, Conselho Nacional de Política Energética. Resolução CNPE nº1 de 

2013 Disponível em: < 

http://www.mme.gov.br/mme/galerias/arquivos/conselhos_comite/CNPE/resolucao_2013/Resolucao_CNPE_01

_2013.pdf >. Acesso em: 13/05/2014. 
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incentivo à participação de pequenas e médias empresas em blocos de bacias maduras e campos 

marginais, observadas nas Resoluções nº 1/2006, nº 3/2006, e nº 5/2006, nº 2/2007, e nº 

10/2008, todas contendo além de autorizações para abertura de rodadas de licitação com as 

determinações dos blocos a serem licitados, a promoção das atividades das pequenas e médias 

empresas. 

Na segunda resolução que tratou do tema no período, a Resolução nº 5/2013, O CNPE 

avocou uma competência que havia dado a ANP na ilegítima Resolução CNPE nº 8/2003, e 

passou a ele mesmo determinar os percentuais mínimos de Conteúdo Local a serem exigidos 

dos licitantes, passando o Estado através do órgão a ter um maior controle político-econômico 

dessa ação antes entregue nas mãos da Agência Reguladora269. 

Ocorre que se encerra nesta Resolução a orientação estratégica do CNPE sobre a 

política de Conteúdo Local até o momento, quando o art. 2º da Lei do Petróleo alterada pela 

Lei nº 12.351/2010, em verdade, conferiu a ela poderes para traçar toda uma política estatal e 

governamental sobre a mesma na medida em que o tornou responsável pela configuração de 

estratégia de desenvolvimento da indústria nacional de suprimento de bens e serviços em prol 

da indústria energética. 

Nesse sentido, pode-se perceber que aquilo que o legislador previu como necessário 

de ser realizado pelo CNPE, que seria justamente a criação de um plano político-econômico 

que incentivasse a indústria nacional de suprimento, ainda não foi formulado, ficando-se aquém 

do esperado as ações do órgão. 

Por outro lado, a Agência Nacional do Petróleo baseando-se na determinação constante 

na Lei nº 12.351/2010, art. 15, VIII, em que o Conteúdo Local é entendido como elemento 

necessário ao edital de licitação e no contrato de partilha de produção, bem como afirmando 

que os contratos de concessão de E&P de petróleo já continha as determinações sobre os 

investimentos em Conteúdo Local, inclusive com a responsabilidade pela fiscalização da ANP 

sobre a comprovação dos mesmos, continuou entendendo que era de sua competência a 

proposição de uma regulamentação técnica relativa a certificação do Conteúdo Local, e 

portanto, editou a Resolução ANP nº 19/2013 que renovou os critérios técnicos e procedimentos 

                                                           
269 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, Conselho Nacional de Política Energética. Resolução CNPE nº5 de 

2013. Disponível em: < 

http://www.mme.gov.br/mme/galerias/arquivos/conselhos_comite/CNPE/resolucao_2013/Resolucao_CNPE_5_

2013.pdf>. Acesso em: 13/05/2014. 
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para a execução das atividades de certificação de Conteúdo Local270, reorientando as 

determinações anteriormente publicadas na Resolução ANP nº 36/2007. 

Observa-se nessa Resolução a consideração de que é necessário que a Agência observe 

a Política de Conteúdo Local do Governo, definida por intermédio do CNPE e coordenada pelo 

Ministério de Minas e Energia, no entanto, a despeito da determinação dos percentuais a serem 

incluídos nos editais e contratos, a política como um objeto de ação institucional jamais foi 

publicada pelo Governo, restando na verdade à ANP manter-se na ilegitimidade reguladora 

obtida tangencialmente por sua competência enquanto órgão regulador da indústria, 

especialmente para solução de questões técnicas, para continuar traçando direitos e deveres dos 

concessionários de acordo com seus critérios de oportunidade e conveniência. 

Todavia, pode-se afirmar que a Resolução ANP nº 19/2013 apesar de ser alvo de 

questionamentos sobre a área cinzenta de competência dividida entre Governo e Agência sobre 

a matéria, de fato, fornece recomendações técnicas da Agência sobre a ação das entidades 

certificadoras bem como apresenta uma Cartilha de Conteúdo Local, com um modelo de 

certificado, todos itens cuja competência técnica que apenas um Agente inserido profundamente 

no dia-a-dia da indústria poderia fornecer, somente sendo melhor aproveitado e legitimado 

através da existência de um plano de ação para a indústria nacional. 

Enfim, apesar das críticas tecidas sobre ela e dos desafios ainda a serem enfrentados 

pela política, pode-se dizer que o Conteúdo Local no decorrer da sua existência na indústria do 

petróleo, saindo das insipientes cláusulas contratuais em que era tratado como uma forma de 

política bonificadora para aqueles que ofertavam investimentos na indústria nacional, para 

passar a ser um requisito mínimo legal exigido institucionalmente pelo Estado brasileiro em 

prol da realização de objetivos constitucionais explícitos, pode-se considerar que é uma política 

de ascendente sucesso em meio as demais existentes no universo da indústria do petróleo. 

Entretanto para que essa política possa se desenvolver ainda mais é preciso que alguns gargalos, 

especialmente normativos, sejam superados, sendo o primeiro deles a definição unificada do 

que significa Conteúdo Local. 

 

 

                                                           
270 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. Resolução ANP nº 19 de 2013. Disponível em: < 

http://nxt.anp.gov.br/nxt/gateway.dll/leg/resolucoes_anp/2013/junho/ranp%2019%20-%202013.xml>. Acesso 

em: 13/05/2014. 



     91 

 

4.2 A DEFINIÇÃO DE CONTEÚDO LOCAL E SUA ATUAL DISPOSIÇÃO 

NORMATIVA 

 

Trabalhar Conteúdo Local enquanto objeto de estudo científico faz com que duas 

perguntas tomem especial importância, sendo elas “o que é?” e “qual sua natureza?”, isso, por 

que na medida em que este objeto de estudo se torna inteligível e reconhecível, pode-se tentar 

delimitar a sua utilidade. 

Para tanto, entende-se como indispensável a formulação de uma definição do instituto, 

em prol de iluminar as características, facilitando o entendimento ao seu respeito. 

Contudo, ao se encarar a terminologia “Conteúdo Local” desassociada do ambiente 

político industrial da indústria do petróleo, é o primeiro passo para enfrentar uma insegurança 

quanto ao significado do mesmo. 

Isso por que o léxico “Conteúdo” por si só deve ser encarado como um substantivo 

que identifica “aquilo que está contido”, a “substância”, um “sentido”, uma “significação”, o 

“teor”271, e pode ser observado em qualquer tipo de diálogo para tratar de um objeto 

intimamente inserido em outro, o que não permite que se torne uma “palavra-chave” para a 

compreensão da terminologia “Conteúdo Local”. 

Ainda que seguido do termo “Local”, um adjetivo que induz territorialidade, 

pertencimento a uma determinada região, somente consegue inferir que se refere a um objeto 

inserido dentro de uma territorialidade, mas deixando a determinação do objeto a ser observada 

de acordo com a ambientação, o entorno. 

Essa observação se demonstra importante na medida em que a expressão “Conteúdo 

Local” apesar de sua recente utilização no território brasileiro, algo que se iniciou com 

características de vanguarda no marco regulatório da indústria do petróleo, na verdade é algo 

reconhecido há algum tempo internacionalmente pela expressão “local content”, sua versão em 

língua inglesa, ou “contingut local”, em catalão, possuindo inclusive algumas variações como 

“domestic content”, mas em todas elas possuindo como significação uma obrigação assumida 

por alguém a conferir relevância a um determinado produto existente em uma localidade272. 

                                                           
271 CONTEÚDO. In: DICIONÁRIO Michaelis. Disponível em: <www.uol.com.br/michaelis>. Acesso em: 14 mai  

2014.  
272 HOLMES, Tori. Contingut local al Brasil: marc conceptual i implicacions metodològiques. (Online) 

Universitat Oberta de Catalunya. Revista Digithum. Nº 11., 2009. Disponível em: < 

http://journals.uoc.edu/ojs/index.php/digithum/article/download/n11_holmes/n11_holmes >. Acesso em: 

13/05/2014. 
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Nesse sentido, o Conteúdo Local pode ser internacionalmente explicado como um 

meio de uma determinada região ou localidade, especificamente um país, impor à todos os 

demais interessados formas de garantir importância às suas próprias áreas produtivas, o que 

fazem ao eleger que determinadas linhas de produção passem a ser encaradas por terceiros como 

áreas de investimento obrigatório. 

Estando a disposição do governo de cada país, através de seu poder soberano 

demonstrado pelas normas por ele expedidas, a escolha de que áreas de incentivo deverão ser 

dessa maneira encaradas em prol dos seus objetivos político-econômicos, podendo atingir áreas 

como a de produção automobilísticas, naval, de lazer, de tecnologias voltadas à 

microcomputadores, tanto de software quanto de hardware, além de áreas de produção de 

energia como é o elemento central deste trabalho. 

Precisamente, o “local content" ou Conteúdo Local é uma política utilizada 

mundialmente por países, para limitar investimentos diretos estrangeiros realizados por 

empresas com atuação internacional, em prol da realização de transferência de tecnologia e 

domínio dessa tecnologia de localidades entre eles. Trata-se de verdadeira obrigação imposta a 

firmas internacionais para utilizar uma certa proporção de produtos e componentes de produtos 

desenvolvidos por eles que sejam produzidas em território nacional273. 

É uma política tradicionalmente imposta em países em desenvolvimento em vistas do 

desenvolvimento de indústrias de base cuja função é fornecimento de bens necessários à outras 

indústrias. Contudo, esta tem sido uma técnica também utilizada em países desenvolvidos para 

criar uma área de competição em que indústrias nacionalmente localizadas possam se manter 

em igualdade de condições com firmas internacionais274. 

De toda maneira, o “Conteúdo Local” trata-se de uma forma proteção da indústria 

nacional frente a um mercado global de investimentos no qual cada país determina como e que 

área de produção merece receber mais investimentos para melhor se desenvolver. 

No Brasil, a primeira área na qual o Governo demonstrou interesse em proteger a 

cadeia de produção industrial de suprimentos foi a área de petróleo e gás natural por razões já 

traçadas anteriormente, mas que englobam tanto objetivos nacionais de desenvolvimento 

                                                           
273  TAO, Zhigang. QIU, Larry D.. Export, foreign direct investiment, and local content requirement. Journal 

of Development Economics Vol. 66, 2006, pgs 101-125. Disponível em: < 

http://www.sef.hku.hk/~larryqiu/Papers/LCR.pdf >. Acesso em: 13/05/2014. p.101-102 
274 SLEUWAEGEN, Leo. BELDERBOS, René A.. Local content requirements and vertical market structure. 

European Journal of Political Economy, Volume 13, Issue 1, February 1997, Pages 101-119. Disponível em: < 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0176268096000365 >. Acesso em: 13/05/2014. p.102. 
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quanto o reconhecimento da importância estratégica do petróleo enquanto fonte energética 

primária do país. 

 

4.2.1 A Definição de Conteúdo Local no território brasileiro 

 

Tendo observado a evolução do instituto do Conteúdo Local desde o seu surgimento 

no ordenamento brasileiro, poder-se-ia afirmar que diversas foram e são as definições que 

circundam essa expressão. 

Por ter observado o que significa internacionalmente para os analistas econômicos a 

expressão “local content” e em vistas do que o governo brasileiro terminou por construir no 

ambiente da indústria do petróleo em vistas da existência desse instituto, pode-se afirmar que o 

Conteúdo Local, atualmente deva ser definido como uma política de ação estatal. 

Contudo, essa natureza de política, a despeito do que ocorria em outros países, não 

pôde ser reconhecida na indústria petrolífera nacional, na qual estava estruturada como cláusula 

contratual firmada entre Agência Reguladora e concessionário. 

Detentor de uma natureza contratual, o Conteúdo Local era definido como um valor 

percentual ofertado relativo a aquisição no país de bens e serviços em seu território produzidos, 

tanto para a fase de exploração quanto para de desenvolvimento, sendo este valor ofertado 

utilizado como critério de julgamento das propostas dos concorrentes habilitados na licitação275. 

Essa natureza contratual que envolve o surgimento do Conteúdo Local no Brasil faz 

com que todas as potencialidades que pudessem ser desenvolvidas por este instituto tenham que 

ficar vinculadas somente as partes envolvidas no contrato, nesse caso, a ANP e o 

concessionário. 

Isso implica que o Conteúdo Local se reduz a uma obrigação assumida pelo 

concessionário, deste ter que investir um montante do valor que seria despendido com 

equipamentos e serviços para sua ação, em bens e serviços produzidos exclusivamente no 

território brasileiro, por fornecedores nacionais. 

Assim, por mais bem remodelada que tenha sido através dos anos, chegando a ser 

entendida como “percentuais de aquisições de bens e serviços junto a fornecedores locais - 

ofertados por ocasião da licitação -, expressos em percentagem dos investimentos totais a serem 

                                                           
275 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. Edital de licitação para a contratação de atividades de 

exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural: 3ª Rodada de Licitações. Rio de Janeiro: 

ANP, 2001. Disponível em: < http://www.anp.gov.br/brasil-rounds/round3/index.htm >. Acesso em: Acesso em: 

28 abr 2014. p.35. 
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efetuados na Fase de Exploração e Etapa de Desenvolvimento”276 e firmadas através do contrato 

de concessão, a cláusula contratual que exige o investimento em Conteúdo Local sempre foi 

tratada como uma norma bilateral entre as partes, que seria meramente executada através de 

uma fórmula277. 

Essa fórmula tem como primeiro passo a busca por um coeficiente entre o valor de 

comercialização de um bem ou serviço, retirada a parcela importada, e o seu valor total de 

comercialização, sendo o resultado final observado em valor percentual278. 

Contudo, a busca por esse coeficiente não é algo tão simples frente a diversidade de 

bens e serviços existentes nas atividades da indústria, o que tornou necessária a metodologia 

criada na Cartilha do Conteúdo Local, que passava a auxiliar a resolução desta fórmula que 

passa a conter novas variantes, como bem observada na definição estabelecida no Glossário da 

mesma, bem como: “bens de uso temporal”, “mão-de-obra local”, “mão-de-obra efetivamente 

utilizada”, “índice de custo de utilização de mão-de-obra local em serviços”, dentre outros279. 

Estas seriam calculadas separadamente entre o universo de serviços e de bens, após, 

cada um deles teria de ser dividido nas duas fases, exploração e de desenvolvimento, bem como 

para cada item e subitem a ser possivelmente utilizado nas ações do concessionário. 

Essa fórmula, extremamente complexa, é executada antes de mais nada como um 

requisito para o julgamento de propostas nas rodadas de licitação280, sendo um critério de 

julgamento matematicamente obtido através de promessas de um concessionário que estaria 

sujeito a multas contratuais por descumprimento dos termos acordados. 

Ocorre que num segundo momento, o de assinatura do contrato, a fórmula até então 

observada recebe novos contornos através de obrigações acessórias vinculadas à Cláusula de 

Conteúdo Local. 

A Agência Nacional do Petróleo além de exigir o compromisso firmado entre as partes 

e fiscalizar o seu cumprimento, incluiu na cláusula de Conteúdo Local muito mais que uma 

exigência de investimento financeiro, ela estabeleceu posturas administrativo-empresariais a 

                                                           
276 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. Edital de licitações para a outorga dos contratos de 

concessão: 10ª Rodada de Licitações. Rio de Janeiro: ANP, 2008. Disponível em: < http://www.brasil-

rounds.gov.br/round10/arquivos_r10/Editais/EDITAL_R10_30Out08.pdf >. Acesso em: Acesso em: 28 abr 2014. 

p.55. 
277 QUINTANS, Luís Cesar P. Conteúdo Local: a evolução do modelo de contrato e o conteúdo local nas 

atividades de E&P no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. Freitas Bastos, 2010. p.4. 
278 Ibdem.. p.5. 
279 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. Resolução ANP nº 36 de 2007. Disponível em: < 

http://www.brasil-rounds.gov.br/arquivos/diario_oficial/Resolucao36.pdf >. Acesso em: 05/05/2014. p.13-15. 
280 QUINTANS, Luís Cesar P. Op. Cit. p.5. 
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serem tomadas pelas empresas adentrando e alterando os seus métodos de ação derivados da 

sua livre iniciativa empresarial. 

Assim, a Agência procurou impor através da cláusula contratual uma maneira de 

assegurar a preferência de contratação de fornecedores brasileiros, no processo de concorrência 

com as empresas estrangeiras de bens e serviços281. 

Essa imposição de preferência, que claramente estabelece uma distinção jurídica entre 

pessoas jurídicas nacionais e estrangeiras, segundo as normas contratuais deveriam ser 

observadas sempre que as ofertas dos fornecedores nacionais apresentassem condições de 

preço, prazo e qualidade mais favoráveis ou equivalentes às de fornecedores não brasileiros282. 

Ademais, para que essa preferência possa ser exercitada, o concessionário deve estar 

sujeito a três outras obrigações: realizar convites a fornecedores brasileiros para que estes 

possam apresentar propostas quando existente o momento de aquisição de bens e serviços; 

fornecer a documentação referente ao objeto da contratação com especificações também em 

língua portuguesa; aceitar especificações equivalentes dos produtos.283 

Cada uma destas três especificações faz com que as empresas de Exploração e 

Produção ao exercer suas atividades possuam uma predileção pela contratação de empresas de 

bens e serviços do mercado nacional, garantindo uma real preferência aos fornecedores locais 

em detrimento dos fornecedores estrangeiros. 

Isso ocorre, na medida em que delimitando a obrigatoriedade do convite de 

fornecedores locais, com as facilidades provenientes da equivalência dos produtos bem como 

das especificações contratuais demonstradas em língua mãe, vinculadas à uma preferência 

contratualmente estipulada, os fornecedores nacionais possuem uma blindagem conferida pelo 

contrato de concessão formulado pela ANP em sua atuação. 

Tal blindagem somente é reforçada pela conferência realizada pela Agência acerca do 

cumprimento final dos percentuais de investimentos na indústria local, que ao final se tornam 

a prova maior da execução das obrigações acessórias. 

No entanto, a definição de Conteúdo Local como sendo “o percentual das demandas 

totais de bens e serviços, feitas pelas empresas atuantes em E&P no Brasil […], que é fornecido 

                                                           
281 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. Edital de licitações para a outorga dos contratos de 

concessão: 11ª Rodada de Licitações. Rio de Janeiro: ANP, 2013. Disponível em: < http://www.brasil-

rounds.gov.br/arquivos/Edital/Edital_Contrato/Edital_R11_06032013_Vfinal.pdf>. Acesso em: Acesso em: 16 

jun 2014.p.46. 
282 Ibdem.p.46. 
283 Ibdem.p.46. 
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por empresas nacionais fornecedoras de bens e serviços”284, à semelhança do que é posto nos 

termos contratuais, é insuficiente para explicitar o próprio universo de obrigações que envolve 

o Conteúdo Local nos contratos de concessão. 

Nesse sentido, a definição legal que se tornou, o que pode se dizer, a definição 

existente no ordenamento jurídico nacional prevista no art. 2º, VIII, da Lei 12.351/2010, cujos 

termos são “Conteúdo Local: proporção entre o valor dos bens produzidos e dos serviços 

prestados no País para execução do contrato e o valor total dos bens utilizados e dos serviços 

prestados para essa finalidade”285, é uma definição, por si, inócua para explicar o que o 

Conteúdo Local representa, mesmo que seja somente dentro da Regulação imposta 

contratualmente pela ANP. 

O Conteúdo Local não pode ser observada como uma mera fórmula em que o resultado 

final será um valor somado às contas de algumas empresas nacionais e, ainda que não seja sua 

definição mais precisa, é necessário observar que enquanto cláusula contratual imposta pela 

ANP, o Conteúdo Local deve ser encarado como uma política regulatória que estabelece como 

prioridade a inclusão da indústria nacional de base em um processo de concorrência facilitada 

frente a empresas estrangeiras, em prol do desenvolvimento do pátio industrial nacional286. 

Trata-se, verdadeiramente, de aprimoramento e expansão do parque industrial 

brasileiro, dispensando apenas a sua mera manutenção no status em que se encontra, sendo esta 

política uma estratégia da Agência para promoção do desenvolvimento, através do 

fortalecimento e crescimento da indústria nacional.287 

Com isso, pode-se entender que o Conteúdo Local é de fato uma política de fomento 

à ampliação da capacidade concorrencial da indústria de bens e serviços brasileira288, realizada 

por iniciativa e através do poder regulatório pertencente à Agência Nacional do Petróleo que ao 

reger as atividades de exploração e produção de petróleo no território nacional entendeu por 

bem de tentar desenvolver um mercado local antes inexistente289. 

                                                           
284 CANELAS, ANDRÉ LUÍS DE SOUZA. Evolução da Importância Econômica da Indústria de Petróleo e 

Gás Natural no. Brasil: Contribuição a. Variáveis Macroenconômicas. Rio de Janeiro: Dissertação – 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2007.p.28 
285 BRASIL. Lei 12.351 de 2010. Brasília Casa Civil, 2014. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12351.htm>. Acesso em: 12/05/2014. 
286 NUNES, Cintia Bezerra de Melo Pereira. A cláusula de conteúdo local nos contratos de concessão para 

exploração e produção de petróleo e gás natural. Natal: UFRN, 2010. 61 fls. Monografia. Natal: Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, 2010. P.26-27. 
287 Ibdem. p.27. 
288 QUINTANS, Luís Cesar P. Conteúdo Local: a evolução do modelo de contrato e o conteúdo local nas 

atividades de E&P no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. Freitas Bastos, 2010. p.5. 
289 QUINTANS, Luís Cesar P. Conteúdo Local: a evolução do modelo de contrato e o conteúdo local nas 

atividades de E&P no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. Freitas Bastos, 2010. p.8. 
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Não obstante, “desenvolver a indústria”, “criar um mercado local”, “fomentar as 

atividades do setor”, “proteger o interesse estratégico em recursos energéticos”, não são ações 

nem objetivos que possam ser definidos através de uma fórmula cujo resultado é um valor 

percentual. 

Portanto, deve-se analisar que as definições existentes tanto na Lei 12.351/2010, 

quanto as existentes nas Regulações da ANP, sejam as de nº 36, 37, 38, 39 de 2007 ou seja na 

de nº 19 de 2013, bem como nos glossários e cartilhas distribuídas ao interessados nas licitações, 

não refletem a definição do que significa o Conteúdo Local para o ordenamento brasileiro. 

Na realidade a definição mais próxima do que seria o Conteúdo Local exercido pela 

Agência Nacional do Petróleo seria a de uma política regulatória desenvolvida através de 

obrigações contratuais pactuadas por ocasião do processo licitatório de concessão dos blocos 

de exploração de Petróleo e Gás Natural, na qual em vistas ao fomento da indústria nacional de 

suprimento de bens e serviços vinculadas ao setor petrolífero, exige-se do concessionário que, 

através de ações que garantam a preferência dos fornecedores nacionais frente a fornecedores 

estrangeiros, durante o decorrer do contrato ele realize a aquisição de bens e serviços, 

produzidos nacionalmente, a ele necessários, em uma proporção mínima estipulada pelo 

Conselho Nacional de Política Energética – CNPE cuja auditoria será realizada pela ANP. 

Esta definição, apesar de se coadunar com aquilo que é apresentado por definição de 

Conteúdo Local nos marcos regulatórios petrolíferos brasileiros, tanto de Concessão como no 

novo marco regulatório da Partilha de Produção, eles são insuficientes para fazer com que possa 

ser enxergado o real potencial dessa política desenvolvida pela Agência Nacional do Petróleo. 

 

4.2.2 A atual estrutura legislativa e infralegal do Conteúdo Local na Regulação 

brasileira da Indústria do Petróleo 

 

Ainda que a indústria do petróleo esteja munida atualmente de dois marcos 

regulatórios, um para Partilha de Produção e outro para Concessão, as normas que estipulam a 

estrutura da política de Conteúdo Local são previstas para ambos os regimes quando não se 

sobrepõem umas as outras, findando em uma unidade normativa legal e infralegal do instituto. 

Pode-se afirmar que a política de Conteúdo Local da forma como está sendo executada 

pela Agência Nacional do Petróleo atualmente, parte da disposição legal inserida no art. 15 da 

Lei 12.351/2010, que exige a presença do Conteúdo Local mínimo como requisito do Edital de 

licitação dos blocos para exploração. 
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Apesar da Lei do Petróleo não conter a mesma previsão sobre esta política no contrato 

de concessão, por ser ela predecessora da Lei da Partilha de Produção e por existirem nos 

contratos regidos por aquela a política de maneira infralegal por mais de uma década, pode-se 

afirmar que a obrigatoriedade de inclusão do item trazida pelo referido artigo legal, passa a ser 

aplicado em ambos os regimes. 

Tendo o dever de incluir o Conteúdo Local como exigência dos editais e por 

conseguinte dos contratos existentes na indústria como competência legalmente atribuída à ela, 

a ANP utiliza uma estrutura normativa infralegal desenvolvida por ela, enquanto entidade 

reguladora da indústria petrolífera nacional, para poder estruturar, desenvolver, auditar e 

fiscalizar a mesma. 

Apesar de cronologicamente não possuir linearidade, a Resolução ANP nº 19/2013 é 

a primeira norma a ser observada na estrutura regulatória montada pela Agência Nacional do 

Petróleo para promover a dinâmica da política estudada. Criada em substituição à Resolução 

ANP nº 36/2007, como uma atualização normativa que passava a englobar os novos contratos 

de Partilha de Produção, a Resolução ANP nº 19/2013 vem coordenar as atividades de 

Certificação de Conteúdo Local. 

Em vistas das barreiras que a ANP enfrentava para realizar a fiscalização dos 

concessionários sobre o cumprimento dos investimentos em Conteúdo Local ofertados, a 

Agência desenvolveu, de maneira inovadora290, um sistema de certificação do Conteúdo Local 

para atingir os fornecedores brasileiros. 

Tendo o poder de atuar apenas horizontalmente, regulando as ações de agentes 

privados que realizem a contratação com o Estado por meio de contrato de concessão, a ANP 

encontrou um meio de realizar um procedimento de cadastramento de terceiros não integrantes 

do contrato, os fornecedores de bens e serviços, através da obrigação assumida pelos 

concessionários de exigir que os fornecedores apresentem a certificação de que o bem ou o 

                                                           
290 É imprescindível observar que as Agências Reguladoras criadas como a instituição chave do exercício da 

regulação, necessariamente, teriam à sua disposição um poder de polícia estatal normativo, fiscalizatório, 

regulador e sancionador sobre um dado segmento da atividade econômica ou social, capaz de fazê-la se relacionar 

diretamente com agentes privados de maneira horizontal. Contudo, por sua própria natureza de órgão 

administrativo estatal, ainda que autárquico, torna-se impossível para ela no exercício do seu poder normativo 

conferir às suas determinações ares de inovação normativa, cabendo a ela exercer suas atividades sem invadir a 

competência legislativa estatal. BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos 

fundamentais, democracia e constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p.255. MELLO, Celso 

Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 26ª ed. São Paulo: ed. Malheiros, 2009.p.172-173. 
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serviço oferecido por eles foi produzido nacionalmente e certificado por uma instituição 

licenciada para realização da certificação291. 

Essa manobra da Agência que faz com que indiretamente os fornecedores sejam 

obrigados a certificarem os seus produtos sem exigência de uma legislação stricto sensu para 

tanto, o que demanda a criação de uma estrutura técnico-normativa que estabeleça critérios e 

procedimentos para que a política regulatória estabelecida por ela pudesse funcionar. 

Assim, na Resolução nº 19/2013, estão explicitados os termos a serem utilizados na 

política de Conteúdo Local que envolve inclusive a atividade de certificação, englobando 

termos como “bem”, “bem de uso temporal”, “certificação de Conteúdo Local”, “investimentos 

relativos ao Plano de Desenvolvimento”, “material”, “produtos configuráveis”, “representante 

credenciado”, dentre outros, todos importantes para a facilitação do entendimento da política 

pelos interessados292. 

Esta resolução ainda estabelece que a certificação do Conteúdo Local será aplicável e 

exigível para fornecimento de Bens, Materiais, Serviços de Mão-de-Obra e Sistemas.293 

Com isso, o licitante quando oferta o valor de Conteúdo Local que pretende investir, 

acima do mínimo exigido pelo edital, está se responsabilizando a obrigar os fornecedores a 

possuírem essa certificação sob pena de não realização de contratos de fornecimento com eles, 

justificados pela penalização futura que a Agência imporá sobre ele através de multa 

contratual294. 

Como forma de manter o controle das certificações, a Resolução ANP nº 37/2007 

estabelece que o procedimento de certificação do Conteúdo Local será realizado por entidades 

certificadoras que obedecerão o método apresentado na Resolução ANP nº 19/2013 e seus 

anexos. 

Essa entidade terá o dever de analisar toda a documentação apresentada pelos 

fornecedores, manter um registro permanente dos certificados emitidos e contratos firmados, 

além de uma fiscalização preliminar em vistas da necessidade de cancelamento dos certificados 

em caso de incorreção, por fim, a certificadora terá de enviar regularmente, em regime 

                                                           
291 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. Resolução ANP nº 19 de 2013. Disponível em: < 

http://nxt.anp.gov.br/nxt/gateway.dll/leg/resolucoes_anp/2013/junho/ranp%2019%20-%202013.xml>. Acesso 

em: 13/05/2014. 
292 Ibdem. 
293 Ibdem. 
294 Sob uma ótica diferenciada, a política de Conteúdo Local da ANP acaba por conferir poderes aos 

concessionários frente aos fornecedores para exigir deles a certificação, o que pode ser utilizado tanto para o 

fomento da indústria nacional, como mais uma moeda de negociação nas contratações empresariais. 
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trimestral, relatórios de certificação para a ANP para facilitar a auditoria e controle realizado 

pela Agência295. 

Ademais, deve ainda ser evidenciado que como anexo desta Resolução está elencada 

a Cartilha de Conteúdo Local, documento que orienta tanto os licitantes, concessionários, 

certificadores e a própria ANP na execução da política por ter em si a estrutura de cálculo dos 

percentuais de Conteúdo Local para aferição bem como da relação de bens e serviços que 

podem ser incluídos na ação296. 

A segunda norma infraconstitucional que coordena a política de Conteúdo Local da 

ANP é a Resolução ANP nº 37/2007 que foi criada para definir a forma e os requisitos de 

cadastramento e credenciamento de entidades para Certificação de Conteúdo Local. 

Sendo esta uma norma auxiliar a anteriormente citada, ela dispõe de todo um rol de 

exigência impostos pela Agência Reguladora a entidades interessadas em se tornarem 

certificadoras vinculadas a ANP, sendo delas exigidos além de qualificação técnica e uma 

estrutura mínima que possa realizar o serviço, qualificações jurídicas e financeiras297. 

O cadastramento realizado pela ANP será feito de acordo com as áreas de atuação 

especificadas nesta resolução298 que podem ser identificadas no quadro a seguir: 

                                                           
295 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. Resolução ANP nº 19 de 2013. Disponível em: < 

http://nxt.anp.gov.br/nxt/gateway.dll/leg/resolucoes_anp/2013/junho/ranp%2019%20-%202013.xml>. Acesso 

em: 13/05/2014. 
296 Ibdem. 
297 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. Resolução ANP nº 37 de 2007. Disponível em: < 

http://www.anp.gov.br/SITE/acao/download/?id=24408>. Acesso em: 13/05/2014. 
298 Ibdem. 
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Fonte: ANP,2007.  

No entanto, o que essa regulação impõe é bem mais que uma mera publicação de 

requisitos técnicos impostos pela Agência Reguladora do Setor para os agentes integrantes da 

mesma para manutenção das melhores práticas da indústria ou para apaziguar problemas do 

relacionamento entre agentes privados e o Estado.  

Na realidade essa regulação cria todo um sistema fiscalização terceirizada vinculada à 

competência da Agência Nacional do Petróleo, ou seja, institui uma distribuição de 

competências estatais, especificamente vinculadas à regulação, a agentes que não estão contidos 

dentro da estrutura administrativa da autarquia especial. 

A Resolução ANP nº 38/2007 complementando o ciclo de inovação político-normativa 

da Agência, vem estabelecer os critérios e o procedimento de auditoria nas empresas de 

Certificação de Conteúdo Local vinculadas e à disposição da ANP299. 

Essa resolução possui como principal objetivo, estabelecer mecanismos para realizar 

o controle de forma eficaz e adequada das atividades de certificação que foram entregues às 

certificadoras300, para que a ação de aferição de Conteúdo Local que é de competência da ANP 

possa ser finalizada por ela. 

                                                           
299 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. Resolução ANP nº 38 de 2007. Disponível em: < 

http://www.anp.gov.br/SITE/acao/download/?id=24388>. Acesso em: 13/05/2014. 
300 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. Resolução ANP nº 38 de 2007. Disponível em: < 

http://www.anp.gov.br/SITE/acao/download/?id=24388>. Acesso em: 13/05/2014. 

Figura 1- Resolução ANP nº 37 de 2007 – Áreas de atividades 
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Essa Resolução tem em seu corpo normativo, comandos sobre a necessidade de 

escolha de representantes da Certificadora perante as diversas ações que envolvem a política, 

como assinatura de contrato com clientes, assinatura dos documentos oficiais emitidos pela 

entidade, reuniões com a ANP, etc., bem como determinações sobre as modalidades de 

auditorias, seguidas das punições por descumprimento das responsabilidades por parte das 

Certificadoras301. 

Dentre as modalidades de auditoria encontram-se: a de verificação da regularidade e a 

conformidade da documentação, procedimentos e processos internos adotados nas atividades 

de certificação; a de conformidade da documentação e procedimentos referentes à certificação 

de determinado produto; e a de análise da correta aplicação das normas dos regulamentos 

referentes à Certificação de Conteúdo Local.302 

Quando observadas na auditoria qualquer descumprimento das etapas dos 

procedimentos de certificação ou descumprimento das exigências necessárias à emissão do 

Certificado de Conteúdo Local, são impostas à Certificadora as penalidades de advertência, 

suspensão ou descredenciamento, a depender do grau de descumprimento observado e da 

reincidência da certificadora303. 

Essas punições, que somente vão ser aplicadas após um rígido processo de auditoria 

sobre toda a documentação da Certificadora e dos contratos por ela estabelecidos, servem para 

a Agência Reguladora manter sobre sua fiscalização as ações de certificação que são de sua 

competência, tendo ela apenas definido que a fiscalização de entidades fiscalizadoras em 

número e qualidade acompanhada por ela fosse algo mais efetivo que fiscalizar ela mesma cada 

fornecedor. 

A derradeira Resolução que rege a política da ANP de Conteúdo Local até o momento 

é a Resolução ANP nº 39/2007. Esta norma vem para complementar as determinações 

existentes nos editais e cláusulas contratuais que exigem uma fiscalização direta do 

concessionário em relação aos investimentos realizados por ele em Conteúdo Local304. 

Ela torna necessário o envio pelo concessionário de um relatório de investimentos 

realizados em períodos-base trimestrais, nos quais deverão estar contidos os valores 

                                                           
301 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. Resolução ANP nº 38 de 2007. Disponível em: < 

http://www.anp.gov.br/SITE/acao/download/?id=24388>. Acesso em: 13/05/2014. 
302 Ibdem. 
303 Ibdem. 
304 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. Resolução ANP nº 39 de 2007. Disponível em: < 

www.anp.gov.br/?dw=24389  >. Acesso em: 05/05/2014. 
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despendidos com cada atividade necessária à Exploração ou ao Desenvolvimento e 

devidamente certificados305. 

Tal relatório é confeccionado através de uma planilha eletrônica cujo modelo é feito 

em um padrão disponibilizado pela própria agência, sendo preenchido em valores referente à 

moeda nacional306. 

Com isso, pode-se afirmar que o ciclo da política de Conteúdo Local proposta pela 

ANP passa a englobar desde a fase de licitação, até a fiscalização trimestral que será realizada 

até o final do contrato de concessão. 

A visão geral da política de Conteúdo Local seria estruturada da seguinte maneira: 

                                                           
305 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. Resolução ANP nº 39 de 2007. Disponível em: < 

www.anp.gov.br/?dw=24389  >. Acesso em: 05/05/2014. 
306 Ibdem. 
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No fluxograma (Figura 2) apresentado pode-se ver que quatro são os principais agentes 

atuantes na dinâmica apresentada na Política de Conteúdo Local: os concessionários, os 

fornecedores, os certificadores e a ANP. 

A importância da Agência Reguladora se torna bastante destacada pela quantidade de 

processos que ela participa direta ou indiretamente, afinal, por ser ela a instituição reguladora 

da atividade e autora das normativas utilizadas, ela possui ao final a prerrogativa de atuar 

perante quase todo o processo de certificação, seja como agente-ativo, seja como agente-

fiscalizador, estando excluída de sua atuação somente o fornecedor. 

Por não possuir qualquer competência de atuação direta sobre as ações dos particulares 

a ANP impõe indiretamente, por meio do concessionário a obrigação de certificar os seus 

produtos e serviços, algo cujos critérios são regidos pela Resolução ANP nº 19/2013. 

Cabe dessa forma aos concessionários realizar a cobrança dessa obrigação aos 

fornecedores, algo que se materializa em razão das fiscalizações da ANP impostas seja através 

da Resolução ANP nº 39/2007, ou por meio das normas previstas nos contratos de 

concessão/partilha. 

Impelidos a essa tarefa, sobra aos concessionários apenas exigir que seus fornecedores 

providenciem seus certificados de Conteúdo Local perante os certificadores, estes sempre sob 

a auditoria da ANP conforme Resolução ANP nº 38/2007, que vinculada a um rígido processo 

de credenciamento previsto na Resolução ANP nº 37/2007, consegue controlar todo o sistema 

de certificação. 

Estão, portanto, os quatro atores existentes no fluxograma em contínua interação entre 

eles para tornar exequível o procedimento jurídico e normativo criado pela Agência Nacional 

do Petróleo para servir como meio de fomento a indústria nacional através das ações contratuais 

existentes entre Estado e empresas. 

Assim, apesar das normas estabelecidas em formato de Resolução pela Agência e da 

existência da obrigatoriedade do investimento em Conteúdo Local estar previsto em Lei, deve-

se deixar evidente que é através da força das normas contratuais, desenvolvidas durante os 

últimos quinze anos e já observadas anteriormente, é que a ANP consegue manter em evidência 

tal política encabeçada por ela. 
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4.2.3 As determinações atuais sobre Conteúdo Local nos contratos de Concessão e de 

Partilha De Produção 

 

Corroborando com o afirmado anteriormente, a política de Conteúdo Local para ambos 

os marcos regulatórios da indústria do petróleo, de Concessão e de Partilha de Produção, se 

sobrepõem e acabam por conduzir a uma estrutura contratual da cláusula praticamente 

idêntica307. 

Analisados os Modelos Contratuais disponíveis nos Editais mais recentes de ambas as 

formas de contratação, o da 12ª Rodada de Licitações para Concessão e o da 1ª Licitação para 

a Partilha de Produção, ambas ocorridas no ano de 2013308, o que pode-se observar é que a 

Cláusula de Conteúdo Local mantem seu destaque permanecendo como política da ANP regida 

através de suas Resoluções normativas. 

Nos dois contratos as primeiras determinações são evidentes, resguardando 

objetivamente o dever do concessionário tanto de cumprir com o Conteúdo Local ofertado 

através da planilha nomeada de “Compromisso de Conteúdo Local” em anexo no contrato, tanto 

quanto vinculando o contratante às obrigações acessórias que envolvem a preferência na 

contratação de fornecedores brasileiros309. 

Determina o contrato dos dois regimes que quando as condições de preço, prazo e 

qualidade mais favoráveis ou equivalentes às de fornecedores não brasileiros, forem ofertadas 

por fornecedores nacionais, ficam os concessionários obrigados a realizar a contratação com o 

industrial nacional. 

Para tanto, incluir Fornecedores Brasileiros entre os fornecedores convidados a 

apresentar propostas, disponibilizar as especificações da contratação também em língua 

portuguesa e aceitar especificações equivalentes, desde que sejam atendidas as Melhores 

Práticas da Indústria do Petróleo, são ações expressas nos contratos que na forma de obrigações 

acessórias tornam possível a garantia da preferência ao fornecedor nacional. 

                                                           
307 A única diferença entre a estrutura das cláusulas contratuais nos dois regimes se refere apenas marco de 

encerramento para aferição do Conteúdo Local que no contrato de partilha possui dois momentos especificados e 

no de concessão esse número evolui para quatro. 
308 Para maiores informações acerca de ambas as modalidades de Licitações ocorridas em 2013 e em anos 

anteriores, acessar: < http://www.brasil-rounds.gov.br/index.asp >. Acesso em: 20 mai 2014. 
309 AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. Contrato de Concessão para Exploração, 

Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural: 12ª Rodada de Licitações. 2013. Disponível em: < 

http://www.brasil-rounds.gov.br/arquivos/Edital_R12/R12_modelo_contrato_vfinal.pdf>. Acesso em 28 de maio 

de 2013.p.49. AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. Contrato de Partilha de Produção para 

exploração e  produção de petróleo e gás natural: 1ª Licitação de Partilha de Produção - 2013. Disponível 

em: < http://www.brasil-rounds.gov.br/arquivos/Edital_p1/Contrato_autorizado_030913.pdf>. Acesso em 28 de 

maio de 2013.p.47. 
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A comprovação do Conteúdo Local está condicionada às condições de aferição que 

envolvem a apresentação dos respectivos certificados de Conteúdo Local, obtidos de acordo 

com as especificações das resoluções formadoras do sistema anteriormente apresentado, 

sabendo que bens e serviços computados no sistema com menos de 10% (dez porcento) de 

Conteúdo Local, será observado como bem ou serviço produzido fora do país, com exceção das 

atividades de aquisição de brocas, bem como aos projetos marítimos de aquisição de dados 

sísmicos e afretamento de sondas.310 

Diferenciadamente para cada tipo de contrato, os marcos de aferição do Conteúdo 

Local serão apresentados em momentos específicos. No contrato de concessão, serão 

observados: o encerramento da Fase de Exploração, o encerramento de cada Módulo da Etapa 

de Desenvolvimento e o encerramento da Etapa de Desenvolvimento em Campo que não 

contemple Desenvolvimento modular, além do encerramento da Etapa de Desenvolvimento da 

Produção, no caso de um Campo que produza Recursos Não Convencionais.311 

Já no contrato de partilha apenas dois são os marcos para aferição do Conteúdo Local: 

o encerramento fase de Exploração, e encerramento da Etapa de Desenvolvimento para fins de 

Conteúdo Local.312 

Ademais, é importante observar que, visando dificuldades possíveis de serem 

encontradas nas atividades da indústria, a ANP também previu situações de exoneração do 

cumprimento dos percentuais de Conteúdo Local em relação à um determinado bem ou serviço. 

Ocorre que essa exoneração não exime o concessionário do cumprimento dos 

percentuais globais de Conteúdo Local e prescinde de um pedido formal a Agência somente 

nos casos em que não existir fornecedor brasileiro para o bem adquirido ou serviço contratado, 

todas as propostas recebidas de fornecedores brasileiros apresentarem prazo de entrega 

excessivos em relação a congêneres não brasileiros, todas as propostas recebidas de 

                                                           
310 AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. Contrato de Concessão para Exploração, 

Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural: 12ª Rodada de Licitações. 2013. Disponível em: < 

http://www.brasil-rounds.gov.br/arquivos/Edital_R12/R12_modelo_contrato_vfinal.pdf>. Acesso em 28 de maio 

de 2013.p.50. AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. Contrato de Partilha de Produção para 

exploração e  produção de petróleo e gás natural: 1ª Licitação de Partilha de Produção - 2013. Disponível 

em: < http://www.brasil-rounds.gov.br/arquivos/Edital_p1/Contrato_autorizado_030913.pdf>. Acesso em 28 de 

maio de 2013.p.48.  
311 AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. Contrato de Concessão para Exploração, 

Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural: 12ª Rodada de Licitações. 2013. Disponível em: < 

http://www.brasil-rounds.gov.br/arquivos/Edital_R12/R12_modelo_contrato_vfinal.pdf>. Acesso em 28 de maio 

de 2013.p.50 
312 AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. Contrato de Partilha de Produção para exploração e  

produção de petróleo e gás natural: 1ª Licitação de Partilha de Produção - 2013. Disponível em: < 

http://www.brasil-rounds.gov.br/arquivos/Edital_p1/Contrato_autorizado_030913.pdf>. Acesso em 28 de maio de 

2013. p.48. 
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Fornecedores Brasileiros apresentarem preços excessivos em relação a congêneres não 

brasileiros, ou se houver substituição de dada tecnologia para a qual não haja oferta com 

Conteúdo Local.313  

Havendo no caso dos contratos de Partilha de produção, uma exceção em relação à 

exoneração dos itens de engenharia básica e engenharia de detalhamento, ou seja, no caso destes 

dois itens, nos contratos de partilha de produção, é impossível para o concessionário procurar 

ajustes ou exoneração de investimentos em Conteúdo Local, devendo ele obter bens e serviços 

disponíveis nacionalmente à todo custo.  

No mais, a exoneração do Conteúdo Local se apresenta como uma válvula de escape 

para os concessionários, que com ela passam a ter uma possibilidade de não se tornarem reféns 

de um mercado nacional de bens e serviços quando estes não apresentem condições de 

manutenção de uma mínima competitividade em pé de igualdade com fornecedores externos.  

Todavia, essa escapatória ainda consegue manter o interesse da Agência de obrigar o 

concessionário a realizar investimentos nacionalmente, por conseguir deslocar para outras áreas 

de atuação da indústria o mesmo montante da que foi exonerado, havendo a manutenção do 

percentual global de Conteúdo Local. 

No que se refere à excedentes de investimento em Conteúdo Local ocorridos na etapa 

de exploração, podem ser transferidos para serem implantados na etapa de desenvolvimento. 

Essa transferência fica condicionada a prévia autorização da ANP e deverá ser direcionada a 

itens específicos indicados pelo concessionário no momento da solicitação, entretanto, ela não 

desobriga o contratado dos percentuais globais de Conteúdo Local314. 

Especialmente nos contratos de partilha de produção, os percentuais excedentes de 

Conteúdo Local referentes à engenharia básica e engenharia de detalhamento serão transferidos 

multiplicados por 2 (dois), recebendo estes itens especial atenção da Agência, o que se reflete 

                                                           
313 AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. Contrato de Concessão para Exploração, 

Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural: 12ª Rodada de Licitações. 2013. Disponível em: < 

http://www.brasil-rounds.gov.br/arquivos/Edital_R12/R12_modelo_contrato_vfinal.pdf>. Acesso em 28 de maio 

de 2013.p.51. AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. Contrato de Partilha de Produção para 

exploração e  produção de petróleo e gás natural: 1ª Licitação de Partilha de Produção - 2013. Disponível 

em: < http://www.brasil-rounds.gov.br/arquivos/Edital_p1/Contrato_autorizado_030913.pdf>. Acesso em 28 de 

maio de 2013. p.49. 
314 AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. Contrato de Concessão para Exploração, 

Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural: 12ª Rodada de Licitações. 2013. Disponível em: < 

http://www.brasil-rounds.gov.br/arquivos/Edital_R12/R12_modelo_contrato_vfinal.pdf>. Acesso em 28 de maio 

de 2013.p.51-52. AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. Contrato de Partilha de Produção para 

exploração e  produção de petróleo e gás natural: 1ª Licitação de Partilha de Produção - 2013. Disponível 

em: < http://www.brasil-rounds.gov.br/arquivos/Edital_p1/Contrato_autorizado_030913.pdf>. Acesso em 28 de 

maio de 2013 p.50. 
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Fonte: Magalhães,2012. 

também na determinação de que o Conteúdo Local transferido não poderá ser utilizado na 

compensação de itens associados a engenharia básica e engenharia de detalhamento315. 

Por fim, os contratos preveem a aplicação de multa em caso de descumprimento do 

Conteúdo Local. O descumprimento pode atingir duas esferas, a primeira, de itens e subitens e, 

a segunda, do percentual global. Em ambas, o valor da multa será calculado sobre o valor 

monetário descumprido, aplicando-se-lhe o percentual da multa de acordo com o seguinte 

gráfico: 

 

 

 

Levando em consideração que “NR (%)” significa o Conteúdo Local Não-Realizado, 

o descumprimento dos percentuais se reflete de duas maneiras diferentes: a primeira, na qual o 

descumprimento do Conteúdo Local é inferior a 65% (sessenta e cinco porcento), que vai 

corresponder a uma multa de 60% (sessenta por cento) sobre o valor monetário descumprido; e 

                                                           
315 AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. Contrato de Partilha de Produção para exploração e  

produção de petróleo e gás natural: 1ª Licitação de Partilha de Produção - 2013. Disponível em: < 

http://www.brasil-rounds.gov.br/arquivos/Edital_p1/Contrato_autorizado_030913.pdf>. Acesso em 28 de maio de 

2013. p.50. 

Figura 3- Configuração dos percentuais de multa sobre CL não realizado 



     110 

 

a segunda, na qual havendo um descumprimento igual ou superior a 65% (sessenta e cinco 

porcento), se aplicará uma multa baseada na fórmula (
8∙𝑁𝑅−1

7
)316. 

No caso do descumprimento de Conteúdo Local por razão de itens e subitens, os 

valores pecuniários devidos de multas serão somados, enquanto no caso do descumprimento do 

Conteúdo Local global, além dos itens e subitens, o valor da multa pelo descumprimento global 

será deduzido pelos valores das multas aplicadas em relação aos itens e subitens, que em caso 

de igualamento ou de valor negativo tornam a multa pelo percentual global nula, permanecendo 

a cobrança apenas do somatório das demais multas aplicadas.317 

Ademais, é necessário observar que as multas são apenas o primeiro passo de uma 

cadeia de sanções contratuais estabelecidas pela Agência para os concessionários que 

descumprem com as cláusulas contratuais acertadas entre as partes, dentre as quais, a depender 

da gravidade e da motivação da prática infracional envolvem a suspensão temporária, parcial 

ou total, do exercício das atividades, conforme os termos do art. 7º, I da Portaria ANP nº 234/03, 

ou ainda a sanção administrativa de suspensão temporária do direito de participar de futuras 

licitações para obtenção de novas concessões e de impedimento de contratar com a ANP, que 

poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, prevista no art. 8º da mesma 

normativa318. 

Essas penalidades mais severas são aplicadas quando é entendido pela ANP que existe 

a utilização de má-fé do concessionário que ao ofertar determinado percentual de Conteúdo 

Local na licitação, tinha consciência de que não seria capaz de concretizá-lo, o que configura 

prática de ato em prejuízo do objetivo de impulsionar à indústria nacional. 

Por fim, também fica o concessionário sujeito à rescisão do contrato de concessão 

realizada pela ANP, no caso de descumprimento de qualquer das obrigações, associada a 

manutenção do descumprimento mesmo após notificação feita pela Agência319. 

Nestes termos, havendo estipulado a obrigação contratual do concessionário de 

realizar os investimentos na indústria nacional de bens e serviços, armada com obrigações 

                                                           
316 AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. Contrato de Concessão para Exploração, 

Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural: 12ª Rodada de Licitações. 2013. Disponível em: < 

http://www.brasil-rounds.gov.br/arquivos/Edital_R12/R12_modelo_contrato_vfinal.pdf>. Acesso em 28 de maio 

de 2013.p.52. AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. Contrato de Partilha de Produção para 

exploração e  produção de petróleo e gás natural: 1ª Licitação de Partilha de Produção - 2013. Disponível 

em: < http://www.brasil-rounds.gov.br/arquivos/Edital_p1/Contrato_autorizado_030913.pdf>. Acesso em 28 de 

maio de 2013.p.50. 
317 Ibdem. p.52./ Ibdem. p.50.  
318 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. Portaria ANP nº 234 de 2003. Disponível em: < 

http://nxt.anp.gov.br/nxt/gateway.dll?f=id$id=PANP%20234%20-%202003 >. Acesso em: 05/05/2014.. 
319 Ibdem. 
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acessórias, possibilidades de flexibilização relativa e pesadas multas contratuais pelo seu 

descumprimento, a Agência nacional do Petróleo encontrou uma forma de, através da 

Regulação do Setor de Petróleo e Gás feita através dos contratos realizados sob sua 

competência, desenvolver a política de Conteúdo Local dentro do ordenamento jurídico 

brasileiro, fazendo-a ser realmente aplicada aos investidores interessados no petróleo brasileiro. 

Contudo, essa política possui limitações muito maiores que a própria ANP poderia 

jamais prever, o que faz com que seja indispensável a análise das implicações da sua existência 

em diversas vertentes associadas as suas ações. 

 

4.3 AS IMPLICAÇÕES DA EXISTENCIA DA POLÍTICA DE CONTEÚDO LOCAL 

 

Uma vez criada a política de Conteúdo Local pela Agência Nacional do Petróleo, ela 

fez com que fossem notadas as diversas dificuldades que uma política desta proporção enfrenta, 

afinal, ela trata do fomento de todo um universo de fornecedores que para receberem tal atenção 

por parte da Agência, fez com que diversos direitos de outrem tenham sido flexibilizados. 

Dessa forma, pode-se afirmar que o que é tratado por um lado como uma política de 

estímulo para uns320, por outro ela se demonstra como uma ação de desestimulo para outros. 

Essas duas faces de um mesmo fenômeno está diretamente ligado à própria natureza 

que essa política adquire da norma e da sua interpretação, pois enquanto instituto voltado a uma 

expectativa futura de resolução de determinados problemas, possuindo portanto um conteúdo 

amplo, faz com que ao interpretá-la possa se obter variadas significações dentre as quais pode-

se escolher as mais adequadas a levantar uma argumentação em observância aos sujeitos 

envolvidos nessa operação321. 

Por isso, além da evidente observação de que a política de Conteúdo Local foi criada 

para auxiliar no desenvolvimento da indústria nacional, é importante dar lugar a indagação 

sobre quais as implicações da criação desta política para os agentes envolvidos que possuem os 

seus direitos relativizados em prol do seu objetivo finalístico. 

Assim, é necessário que sejam analisados os posicionamentos da política regulatória 

provenientes dos concessionários, dos investidores internacionais, do mercado nacional, e do 

Estado brasileiro enquanto representante da sociedade presente em seu território. 

                                                           
320 QUINTANS, Luís Cesar P.. Ensaio crítico sobre a natureza do Conteúdo Local brasileiro: imperfeições 

no fomento à indústria local. In: Universidade Do Estado Do Rio De Janeiro – UERJ. Revista Brasileira de 

Direito do Petróleo, Gás e Energia. Rio de Janeiro: Ed. Saberes, 2012.p.31 
321 TROPER. Michel. A filosofia do Direito. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 2008.p.125. 
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4.3.1 Concessionários e o Conteúdo Local uma relação intrincada 

 

Historicamente, desde a flexibilização do Monopólio das atividades de Petróleo e Gás 

Natural no Brasil pela EC nº9/95, os concessionários e investidores interessados em participar 

das licitações são os maiores contestadores da política de Conteúdo Local Brasileira. 

O primeiro ponto de discordância trazido pelos licitantes se trata da utilização do 

Conteúdo Local como um critério de julgamento das propostas de licitação. Essa reclamação 

perpassa desde as primeiras rodadas de licitação, uma vez que o percentual de importância deste 

requisito sendo equivalente a 20% (vinte porcento) do critério de escolha sempre trazia 

preocupação aos interessados. 

Vale lembrar que a Petrobras dominou monopolísticamente o cenário nacional da 

indústria do petróleo, ainda que com altos e baixos, durante o período de sua criação em 1953 

até o ano da flexibilização do setor petrolífero, fazendo com que ela conseguisse conhecer toda 

a estrutura de suprimentos existente no território nacional para a atividade, isso quando as 

empresas não foram estimuladas por elas322, ou ainda ao demonstrar que suas subsidiárias são 

vistas como elementos-chave para o mercado de fornecimento de bens e serviços para a 

indústria do petróleo. 

Concorrencialmente, a utilização do Conteúdo Local como critério do julgamento das 

licitações já seria responsável por garantir uma preferência à Petrobras, limitando as 

possibilidades dos investidores. 

Além disso, seguindo o mesmo raciocínio, pode-se enxergar que os licitantes estavam 

vinculados à sua própria ignorância quanto as possibilidades do mercado poder arcar com as 

propostas feitas por eles em relação a esse critério, ou em um discurso mais ameno, os licitantes 

estavam entregues a falta de segurança no que se refere a possibilidade do mercado nacional de 

fornecedores conseguir suprir os bens e serviços necessários ao cumprimentos de suas 

atividades e consequentemente das suas ofertas feitas no momento da licitação323. 

Ademais, essa observação é eficiente na medida em que os licitantes no momento em 

que estão interessados a tentar adentrar no mercado nacional, não possuem meios de avaliar 

toda a capacidade instalada da indústria brasileira para atendimento das necessidades da sua 

                                                           
322 QUINTANS, Luís Cesar P. Ensaio crítico sobre a natureza do Conteúdo Local brasileiro: imperfeições no 

fomento à indústria local. In: Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. Revista Brasileira de Direito 

do Petróleo, Gás e Energia. Rio de Janeiro: Ed. Saberes, 2012.p.29. 
323 Idem. Conteúdo Local: a evolução do modelo de contrato e o conteúdo local nas atividades de E&P no 

Brasil. Rio de Janeiro: Ed. Freitas Bastos, 2010. p.173. 
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empresa324, algo que nem mesmo a ANP consegue realizar regularmente, e ainda que o faça 

como foi o caso do estudo feito em 1999 pela PUC/RJ325, ela não tem o poder de garantir que 

toda a linha de fornecimento continue ativa e seja razoável quanto a critérios de preço, prazo e 

qualidade. 

Isso demonstra que essa política de Conteúdo Local traz dificuldades àqueles 

investidores externos, sendo responsável por evidenciar os resultados das ofertas de Conteúdo 

Local sempre abaixo das realizadas pela Petrobras nas primeiras rodadas de licitação. 

Essas barreiras se mostraram tão evidentes que no início da 7ª Rodada de licitações, 

momento no qual o Conteúdo Local passou a se tornar um elemento ainda mais complexo e 

limitador pela instituição da Cartilha de Conteúdo Local ainda em fase experimental, alguns 

processos judiciais surgiram na tentativa de impedir com que a rodada de licitações pudesse 

prosseguir em vistas de diversos pleitos, mas possuíam um em especial: impedir que a cláusula 

de Conteúdo Local fosse aplicada.326 

A argumentação utilizada sobre a matéria nos processos se limitou a atacar a 

ilegalidade da cláusula em vistas à sua aparente antinomia perante o art. 3º da Lei 8666/93327, 

que dentre diversas normas que dele podem ser extraídas estabelece que a administração quando 

do momento das licitações deve garantir a observância do princípio da isonomia e a seleção da 

proposta mais vantajosa para a administração, algo resguardado através de julgamentos 

objetivos realizados durante o certame328. 

Nesse sentido, para os licitantes o Conteúdo Local se apresentava como instrumento 

anti-isonômico ao tratar de maneira diferenciada não somente os fornecedores dos bens e 

serviços, quanto também dos próprios licitantes estrangeiros na medida em que eles não 

possuíam o conhecimento acerca da industria de suprimentos nacional, bem como tinham de 

enfrentar como julgamento da licitação um item que se demonstrava, segundo a alegação da 

                                                           
324 QUINTANS, Luís Cesar P. Ensaio crítico sobre a natureza do Conteúdo Local brasileiro: imperfeições no 

fomento à indústria local. In: Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. Revista Brasileira de Direito 

do Petróleo, Gás e Energia. Rio de Janeiro: Ed. Saberes, 2012.p.33. 
325 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. Avaliação da Competitividade do Fornecedor Nacional 

com relação aos Principais Bens e Serviços. Rio de Janeiro: ANP, 1999. Disponível em: < 

http://www.anp.gov.br/brasil-rounds/round1/Docs/compet.pdf >. Acesso em: Acesso em: 28 abr 2014. p.7-9. 
326 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO – TRF2 - APELREEX: 200551010215914 RJ 

2005.51.01.021591-4, Relator: Juíza Federal Convocada CARMEN SILVIA LIMA DE ARRUDA, Data de 

Julgamento: 12/03/2012, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data::14/05/2012 

– p.238/239. 
327 Ibdem. p.238/239. 
328 BRASIL. Lei 8666 de 1993. Brasília: Casa Civil, 2014. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666compilado.htm> Acesso em: 25 mar 2014. 
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impossibilidade de se aferir e exigir o seu cumprimento329, envolto de dúvidas e incertezas 

afastando o critério da objetividade exigido pela Lei. 

Afastadas as ações interpostas através da argumentação de que não caberia ao 

judiciário realizar julgamento de mérito em relação à ações de exercício da atividade técnico 

administrativa da ANP, por constituir o mérito administrativo e por não ser este passível de 

análise até que qualquer ilegalidade ou ilegitimidade da previsão editalícia possa ser 

factualmente constatada, cabendo, assim, ao Juiz observar apenas se a lei que impõe a 

competência ao administrador foi cumprida 330.  

Havendo a Agência conseguido demonstrar a sua competência através tanto das 

normas constitucionais, especificamente o inciso II, do §2º do art. 177 da Constituição Federal 

de 1988, quanto das normas provenientes dos artigos 7º e 8º da Lei 9478/97, as alegações acerca 

do Conteúdo Local e sua possível ilegalidade frente à norma prevista na Lei 8666/93 não foi 

enfrentada no mérito pelo Judiciário. 

Contudo, essas atitudes que demonstram a inquietação dos licitantes na realidade 

somente evidenciam que a política de Conteúdo Local brasileira na forma como foi estruturada 

fugiu da formatação utilizada neste tipo de política em diversos países do globo que preferem 

a utilização da política de Conteúdo Local/Local Content por ela não demonstrar excessividade 

em relação ao protecionismo que ela propõe331. 

Em outras palavras, enquanto mundialmente utilizada de maneira disfarçada como 

regras de origem ou políticas desenvolvidas para evitar dominações de mercado por agentes 

externos, tornando as políticas de Conteúdo Local mais aceitáveis que os convencionais 

bloqueios mercadológicos a agentes externos por tornar possível um campo de atuação 

competitiva entre empresas nacionais e estrangeiras332, no Brasil a sua imposição como critério 

de julgamento das licitações, além de uma obrigação contratual, tornou-a um alvo de críticas 

anti-protecionistas desenvolvidas pelos licitantes e concessionários. 

Entretanto, o protecionismo e a discriminação com o estrangeiro não é a principal 

bandeira levantada pelos concessionários, muito à frente desta encontra-se a insurgência dos 

mesmos quanto à falta de uma Legislação em sentido formal que proponha mais que a fórmula 

geral utilizada como definição da cláusula contratual, ou a competência de incluir a cláusula de 

                                                           
329 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO – TRF2 . Op. Cit. p.238/239. 
330 Barroso, Luís Roberto. Apontamentos Sobre as Agências Reguladoras. In: MORAES, Alexandre (Org.). 

Agências Reguladoras. São Paulo: ed. Atlas, 2002, p.127. 
331 SLEUWAEGEN, Leo. BELDERBOS, René A.. Local content requirements and vertical market structure. 

European Journal of Political Economy, Volume 13, Issue 1, February 1997, Pages 101-119. Disponível em: < 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0176268096000365 >. Acesso em: 13/05/2014. p.116. 
332 Ibdem.p.116. 
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Conteúdo Legal nos contratos e editais geridos pela ANP, assim como o poder do CNPE de 

determinar o grau de estímulo dos percentuais de investimento de Conteúdo Local. Os 

concessionários urgem por segurança jurídica sobre o tema. 

Essa discussão já iniciada anteriormente, no que tange às críticas levantadas pelos 

concessionários, delineia-se através da falta de normas legais em sentido estrito que estruturem 

de maneira clara e transparente a obrigatoriedade exigida pelo Estado dos investimentos de 

Conteúdo Local a serem feitas por eles, isso através da criação de um sistema de aferição e 

fiscalização autorizado legalmente, ainda que seja entregue à competência da ANP para tanto 

mas que não esteja à disposição da simples mudança de pensamento do administrador 

autárquico, algo que não existiria expressamente até a ocasião da última rodada de licitação, e, 

que incluiria em sua espinha dorsal uma significação simplificada e/ou complexa do que seria 

o Conteúdo Local além de uma forma, demonstrando claramente sua vinculação com os 

objetivos da política energética e suas limitações perante os direitos dos concessionários bem 

como dos fornecedores internacionais.  

A falta de normatização desenvolvida pelo Poder Legislativo em si, e pela atitude de 

assunção pela ANP da competência para criação de todo esse universo relativo à política de 

Conteúdo Local, faz com que os concessionários e licitantes tenham segundos pensamentos 

quando se propõem a contratar atividades de E&P no Brasil, especialmente pela possibilidade 

de alterações nos procedimentos e critérios de aferição e fiscalização desta política reguladora, 

por estar completamente nas mãos das “competências técnicas” da Agência impor novas 

obrigações e alterações nas já existentes no que tange à matéria. 

Essa é uma observação tão importante que ao analisar esse tipo de política regulatória 

em países como Noruega, cuja política de Local Content não mais é existente em vistas da 

maturidade de seu mercado e do desenvolvimento de sua indústria, bem como por causa da sua 

proposição em relação à adequação de suas normas internas às das expedidas pela União 

Europeia – UE, mas que quando existente era reconhecida legalmente como uma meta a ser 

buscada em prol do desenvolvimento dos campos de produção, possuindo apesar da existência 

do aspecto legal, menos formalidade333. 

Através de textos divididos em parágrafos com enunciados moldados sistemicamente, 

obrigações similares com as brasileiras de formular uma lista de fornecedores, de traduzir o 

                                                           
333 QUINTANS, Luís Cesar P. Conteúdo Local: a evolução do modelo de contrato e o conteúdo local nas 
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idioma dos contratos para a língua nacional, dentre outros334, eram vistos de maneira 

diferenciada pelos agentes da indústria pelo simples fato de serem obrigações simples e 

previstas em Lei. 

Na mesma esteira, o “Contenido Nacional” exigido no México das concessionárias de 

atividades de E&P está disposto em Lei em sentido formal335. Entretanto, diferentemente da 

Noruega e ainda mais diferente do Brasil, o requisito de nacionalidade de produção exigido por 

esse país está de maneira abrangente, porém bastante delineadora da obrigatoriedade dos 

concessionários, disposta no art. 53 da “Ley de Petróleos Mexicanos” que afirma que nos 

procedimentos de contratação da instituição “Petróleos Mexicanos”336, deverão ser requeridas 

porcentagens mínimas de conteúdo nacional como requisito mínimo da participação dos 

contratantes, bem como estabelece preferências a qualificação e escolha dos recursos humanos 

oriundos do país337. 

Além da simplicidade do Conteúdo Local mexicano338, a configuração da obrigação 

transcrita ser feita através de legislação expedida pelo Congresso Nacional Mexicano, torna 

evidente a segurança estabelecida juridicamente pela Soberania daquele país, eliminando 

quaisquer dúvidas acerca da exigibilidade daquele requisito pelos organismos estatais daquela 

nação, impedindo que os concessionários questionem a legalidade ou segurança jurídica da 

política. 

Nestes termos, pode-se encarar as críticas realizadas pelos concessionários como 

elemento produtivo no estímulo ao aprimoramento da política de Conteúdo Local brasileira, 

tanto é que as mudanças trazidas através da Lei 12.351/2010 que incluíram o Conteúdo Local 

no ordenamento legal nacional podem ser vistas como pontapé inicial para solução desta 

demanda, mas, deve-se comentar que a forma final como foi prevista está longe de ser 

satisfatória. 
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Todavia, não é na segurança jurídica da política imposta pela ANP que se encerram as 

dificuldades vivenciadas entre concessionários e o Conteúdo Local. 

Estes, ainda atacam diretamente a existência de uma cartilha de Conteúdo Local cuja 

dificuldade de preenchimento excede toda e qualquer expectativa de objetividade na 

formulação das propostas339. 

Tal crítica se evidencia no momento de realização dos cálculos inseridos na(s) 

fórmula(s) que delimitam o Conteúdo Local ofertado pelos licitantes através da cartilha. Isso, 

por que os interessados teriam que além de enfrentar a dificuldade de análise da capacidade 

produtiva da indústria nacional, prever variações da economia nacional, dos preços dos 

combustíveis, da disponibilidade do suprimento dos bens e serviços no momento oportuno, 

além da velocidade do consumo dos produtos a serem adquiridos.340 

Esse preenchimento que seria realizado, para os concessionários, sem parâmetros de 

previsibilidade é responsável por dificultar além da participação dos licitantes no certame, a 

atração de interessados para atuar em uma empreitada que além dos riscos naturais da 

exploração e dos custos regulares da produção, ainda pode conter riscos extraordinários 

causados pela falta de um bem ou serviço para determinada atividade imprescindível e inadiável 

do agente, para a qual o mesmo está contratualmente vinculado a cumprir. 

No entanto, é exatamente na falta de suprimento ou na incapacidade estrutural e 

produtiva da indústria nacional de suprimento que se revela a maior preocupação dos 

concessionários e licitantes. 

O receio dos fornecedores nacionais não poderem atender as necessidades dos 

Concessionários, seja por não existirem no mercado nacional, seja por não estarem preparados 

em relação à infraestrutura, logística, etc., por não possuírem preços compatíveis ou ainda não 

conseguirem cumprir os prazos estabelecidos, torna-se o ponto central de discussão no que se 

refere a existência dessa política para eles341. 

Isso, por que seja qual for o motivo da não contratação dos suprimentos de bens e 

serviços produzidos nacionalmente, a responsabilidade sobre o tema se volta totalmente para o 

concessionário que passa a ser observado através de uma esfera de inadimplência contratual342. 
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Essa discussão se torna ainda mais acirrada ao se tratar do uso de novas tecnologias, 

para as quais se os fornecedores nacionais não estão atualizados terminam por criar prejuízos 

inenarráveis em casos específicos em que o concessionário é obrigado a realizar a paralisação 

da linha de produção ou similares, como é o caso de utilização de sondas, serviços de reparos 

em poços etc. 

E por mais que atualmente estejam presentes nos contratos da indústria as cláusulas de 

ajuste e de exoneração do Conteúdo Local, a burocracia que envolve o pedido circunstanciado 

com a necessidade de resposta da Agência Reguladora que ainda envolve uma readequação dos 

percentuais globais dos investimentos não se mostra uma solução hábil para alguns problemas 

dos concessionários. 

Contudo, para que a crítica da falta de preparo da indústria nacional de bens e serviços 

possa vir à tona é necessário que o mercado nacional de fornecedores possa ser analisado. 

 

4.3.2 O mercado brasileiro de fornecimento e o papel da política do conteúdo local 

 

Desde 1999 quando foi requisitada pela ANP à PUC/RJ uma avaliação da 

competitividade do fornecedor nacional com relação aos principais bens e serviços, nenhum 

trabalho de análise geral foi realizado sobre a situação do mercado nacional de suprimentos de 

bens e serviços voltados à indústria do petróleo343. 

Naquele momento foi observado que com relação à infraestrutura o país sofria com 

níveis insuficientes de financiamentos, investimentos e capital, com a precariedade das 

instalações portuárias e das vias rodoviárias, com a inexistência da navegação de cabotagem e 

de uma linha férrea que se afastasse dos centros de produção, além de desvantagens relativas a 

aspectos tecnológicos344. 

Ademais, eram evidentes os problemas sofridos em razão da falta de programas 

voltados à economia de energia, insumos e matérias-primas, para o uso de técnicas gerenciais 

direcionadas pra o aumento da produtividade, mas especialmente pela falta de investimentos 

em capacitação de recursos humanos e de pesquisa em tecnologia, bem como era faltosa 

                                                           
343 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. Avaliação da Competitividade do Fornecedor Nacional 

com relação aos Principais Bens e Serviços. Rio de Janeiro: ANP, 1999.. Disponível em: < 

http://www.anp.gov.br/brasil-rounds/round1/Docs/compet.pdf >. Acesso em: Acesso em: 28 abr 2014. 
344 Ibdem.p.15. 
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também, a utilização de softwares integradores dos sistemas, e de uma estrutura horizontalizada 

entre os agentes a fim de promover interação em âmbito global345. 

Dentre outras coisas foram criticadas em relação a competitividade do mercado as 

pequenas escalas de produção, responsáveis por causarem atraso nas entregas de encomendas, 

dificuldades de envio de bem para o exterior, além da possibilidade da realização por empresas 

internacionais da utilização de práticas desleais como dumping e subsídios vinculada a uma 

lista fechada de fornecedores externos em detrimento do pátio industrial nacional, 

especialmente por não ter o país uma tradição em relação a processos de defesa 

concorrencial.346 

Todos esses pontos foram responsáveis por não permitirem até a 2003, na 5ª Rodada 

de Licitações, a implementação de um Conteúdo Local mínimo a ser exigido dos 

concessionários. 

Em outras palavras, estas dificuldades existentes para o pleno desenvolvimento da 

indústria de suprimentos nacional deveriam ser alvo de superação, caso contrário a política 

regulatória de Conteúdo Local seria apenas uma utopia desenvolvida pela ANP, sem aplicações 

práticas. 

Dessa forma, aproveitando a existência da política e do interesse nacional em fazê-la 

progredir, surgiram no cenário nacional a Organização Nacional da Indústria do Petróleo – 

ONIP, criada em 1999 reunindo todos os atores privado envolvidos no setor de petróleo347, o 

Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural – PROMINP, que 

era a formulação de um comitê composto por dirigentes estatais e empresariais que estavam em 

maior proximidade com a atividade industrial de produção de bens e serviços348 e o Fundo 

Setorial do Petróleo e Gás Natural - CT-PETRO, criado pelo Governo Federal e Gerido pelo 

Ministério de Ciência e Tecnologia que tinha como objetivo estimular a cadeia produtiva do 

setor através de qualificação de recursos humanos e desenvolvimento de projetos de 

inovação349, todos formatados em escala nacional. 

                                                           
345 Ibdem.p.15. 
346 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. Avaliação da Competitividade do Fornecedor Nacional 

com relação aos Principais Bens e Serviços. Rio de Janeiro: ANP, 1999.. Disponível em: < 

http://www.anp.gov.br/brasil-rounds/round1/Docs/compet.pdf >. Acesso em: Acesso em: 28 abr 2014.. p.18. 
347 ARAÚJO, Renato S. B. de. PELLEGRIN, Ivan de. FERNANDES, Elton. ANAIS: Articulação estratégica no 

setor petróleo e gás no Brasil – As redes de empresas e o fornecimento competitivo de bens e serviços. Porto 

Alegre: XXV Encontro Nac. de Eng. de Produção, 2005. Disponível em : < 

http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2005_Enegep0706_1429.pdf >. Acesso em: 29 mar 2014. P.3812 
348 BRASIL. Decreto 4.925 de 2003. Brasília: Casa Civil, 2014. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4925.htm > Acesso em: 25 mar 2014.. 
349 ARAÚJO, Renato S. B. de. PELLEGRIN, Ivan de. FERNANDES, Elton. Op. Cit.  P.3812. 
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No ambiente regional, algumas iniciativas como a formação de clusters350 localizados 

em regiões produtoras como é o exemplo da Rede PETRO-BC (Bacia de Campos), da Rede 

PETRO-RS (Porto Alegre), pioneiras351, somadas hoje a dezesseis outras Rede PETRO locais 

espalhadas pelo país, que nada mais são que articulações de empresas e instituições de apoio 

que visam a organização de firmas de médio e pequeno porte inseridas na indústria de 

suprimento de bens e serviços voltados ao setor petrolífero e que em contato com empresas 

âncoras, governos, instituições acadêmicas e outras entidades terminaram formando 

conjuntamente a Rede PETRO BRASIL facilitando o desenvolvimento de agentes produtores 

no mercado brasileiro de suprimentos de bens e serviços para a indústria petrolífera. 

Ademais, ações implementadas pelo SEBRAE como o “Programa Cadeia Produtiva 

do Petróleo e Gás” que anos depois tomaria a nova roupagem de “Programa de Encadeamento 

Produtivo Nacional”, que visava aumentar a competitividade, por meio de relacionamentos 

coperativos, de longo prazo e mutuamente atraentes, que se estabelecem entre grandes 

companhias e pequenos negócios de sua cadeia de valor através da diminuição da distancia 

entre a demanda e a oferta de suprimentos na cadeia do petróleo352, e por instituições como 

FINEP e BNDES através da facilitação de financiamento e investimento em programas diversos 

de fomento da indústria podem ser vistas como a tentativa do mercado brasileiro de suprimento 

preparar-se para atender as demandas provenientes do desenvolvimento do setor petrolíferos 

desde a sua flexibilização. 

Essa preparação, no entanto, passa pela identificação de como a cadeia de 

fornecimento se estrutura e como ela pode ser impulsionada a um melhoramento, por esse 

motivo a ONIP ao avaliar a indústria petrolífera nacional pode observar que vinculadas as 

                                                           
350 Clusters são concentrações de empresas que se comunicam por possuírem características semelhantes e 

coabitarem no mesmo local, formando aglomerações produtivas locais em prol do desenvolvimento conjunto dos 

envolvidos. CROCCO, Marco Aurélio et al . Metodologia de identificação de aglomerações produtivas 

locais. Nova econ.,  Belo Horizonte ,  v. 16, n. 2, ago.  2006 .   Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-63512006000200001&lng=pt&nrm=iso>. 

acessos em  29  maio  2014. ERBER, Fabio Stefano. Eficiência coletiva em arranjos produtivos locais 

industriais: comentando o conceito. Nova econ.,  Belo Horizonte ,  v. 18, n. 1,   2008 .   Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-63512008000100001&lng=pt&nrm=iso>. 

acessos em  29  maio  2014. 
351 ARAÚJO, Renato S. B. de. PELLEGRIN, Ivan de. FERNANDES, Elton. ANAIS: Articulação estratégica no 

setor petróleo e gás no Brasil – As redes de empresas e o fornecimento competitivo de bens e serviços. Porto 

Alegre: XXV Encontro Nac. de Eng. de Produção, 2005.. Disponível em : < 

http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2005_Enegep0706_1429.pdf >. Acesso em: 29 mar 2014. p.3812. 
352 ARAÚJO, Renato S. B. de. PELLEGRIN, Ivan de. FERNANDES, Elton. ANAIS: Articulação estratégica no 

setor petróleo e gás no Brasil – As redes de empresas e o fornecimento competitivo de bens e serviços. Porto 

Alegre: XXV Encontro Nac. de Eng. de Produção, 2005. Disponível em : < 

http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2005_Enegep0706_1429.pdf >. Acesso em: 29 mar 2014. p.3812. 

SEBRAE. Programa Nacional de Encadeamento Produtivo. Disponível em: < 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/Programas/Programa-Nacional-de-Encadeamento-Produtivo >. 

Acesso em: 29 mar 2014. 
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atividades do concessionário, nomeado de “operador”, diversas áreas de suprimento estariam 

envolvidas353. 

Dentre tais áreas, estariam incluídos os setores de siderurgia, petroquímica, energia, 

dentre outros, nos quais tubulações, equipamentos mecânicos e elétricos, produtos químicos 

equipamentos de proteção, estariam sendo produzidos e utilizados através de sistemas e 

módulos de trabalho, grandes equipamentos, integradores, para serem fornecidos diretamente 

aos operadores serviços de sísmica, de poços, estaleiro, instalações voltadas a exploração e 

produção além de um complexo apoio logístico, tudo em prol de um perfeito funcionamento 

das atividades do concessionário necessárias ao país354. 

Essa estrutura foi montada de uma forma mais didática no seguinte diagrama 

desenvolvido pela ONIP355:  

 

 

 

 

                                                           
353. MAGALHÃES, Roberto Azevedo de Oliveira. Conteúdo Local: Desafios e oportunidades. São Paulo: 

Organização Nacional Da Indústria Do Petróleo – ONIP, 2012. Disponível em: < 

http://www.ciesp.com.br/arquivo-download/?id=5510 >. Acesso em: 29 mar 2014. p.40. 
354 MAGALHÃES, Roberto Azevedo de Oliveira. Conteúdo Local: Desafios e oportunidades. São Paulo: 

Organização Nacional Da Indústria Do Petróleo – ONIP, 2012. Disponível em: < 

http://www.ciesp.com.br/arquivo-download/?id=5510 >. Acesso em: 29 mar 2014. p.40. 
355 Ibdem.p40. 



     122 

 

Fo
n

te
: M

ag
al

h
ãe

s,
2

0
1

2
. 

 

Fi
g

u
ra

 4
 -

 C
a

d
ei

a
 d

e 
fu

n
ci

o
n

a
m

en
to

 d
o

 m
er

ca
d

o
 d

e 
su

p
ri

m
en

to
 v

o
lt

a
d

o
 a

 In
d

. d
o

 P
et

ró
le

o
. 



     123 

 

 

A “Figura 4” foi criada pela ONIP para identificar a cadeia de serviços e materiais que 

a produção petrolífera offshore utiliza como estrutura mínima de funcionamento. 

Tal estrutura se baseia numa divisão de grande setores, estes em número de quatro, 

que são o siderúrgico, o petroquímico, o energético e o “outros”. Todos esses setores são 

interligados pelos serviços e materiais demandados pelo operador, mas agrupam uma grade de 

materiais e serviços bastante específicos  

Dentro desses setores os fornecedores vão se instalando de acordo com as 

especialidades a qual estão vinculados, mas essa vinculação é muito tênue em alguns aspectos, 

pois equipamentos elétricos, hidráulicos, químicos, mecânicos, ou mesmo de segurança e os 

serviços a eles relacionados terminam por depender de elementos controlados por outros 

fornecedores, causando uma inter-relação muito densa da cadeia. 

Frente a densidade de uma cadeia bastante complexa em que estaleiros, sísmicas, apoio 

logístico, plataformas e serviços de poços, os tipos mais específicos de fornecimento exigido 

pela atividade dos concessionários, estão inseridos em setores amplos, termina por fazer com 

que o operador necessite ter um vasto conhecimento, formando sua própria cadeia de 

suprimentos e se preparando para uma atividade bastante dinâmica, o fulcro da política de 

Conteúdo Local, 

Ademais, não é apenas no conhecimento geral da cadeia de fornecimento e na sua 

abrangência que o mercado nacional pode ser preparado para abarcar a existência de uma 

política como a de Conteúdo Local, é também imprescindível que sejam observadas as relações 

extremamente complexa que estão inseridas na cadeia, nas quais apenas uma fragilidade sendo 

apresentada pode colocar em risco a sustentabilidade de toda uma ala de suprimento356. 

Por conta desses fatores que o PROMINP, por exemplo, realiza constantemente 

pesquisas sobre a capacidade e suficiência da indústria nacional em relação ao suprimento de 

bens e serviços. 

É o que está contido em relatórios como o RF- E&P01- CD - 001- 0, derivado o projeto 

“E&P – 1: Diagnóstico de viabilidade técnico e econômica, visando a implantação de oficinas 

de manutenção de turbinas a gás”, no qual para estudar a pretensão de instalação e fomento de 

atividades de revisão e reparos gerais à turbinas a gás, item bastante utilizado nas atividades da 

indústria de E&P, fez o levantamento da frota de turbinas existentes no país, expondo o mercado 

                                                           
356 MAGALHÃES, Roberto Azevedo de Oliveira. Conteúdo Local: Desafios e oportunidades. São Paulo: 

ORGANIZAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO – ONIP, 2012. p.41. Disponível em: < 

http://www.ciesp.com.br/arquivo-download/?id=5510 >. Acesso em: 29 mar 2014. 
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potencial, discutindo os principais gargalos da ação, no caso o fator tecnológico, com a 

realização de uma busca por empresas independentes com capacidade técnica para realização 

da atividade, uma avaliação do real interesse em realizar a implantação da atividade, e ao fim, 

quando se viu positiva e bem recebida a proposta, foi feita uma qualificação preliminar, 

suficiente para que a ação fosse posta em prática pelas empresas357. 

Tal projeto chegou a conclusão de que implantação de oficinas de manutenção das 

turbinas era suficiente para evitar contratações de empresas fora do país, obtendo uma economia 

média de 50% do valor gasto comparativamente com as empresas estrangeiras, além da 

diminuição do tempo de indisponibilidade destes equipamentos estratégicos para as atividades 

da indústria de petróleo e geração de energia elétrica, além de iniciar uma linha de atividade 

geradora de empregos de elevada tecnologia no país358. 

Diversos outros projetos como estes foram analisados no tocante aos suprimentos da 

indústria do petróleo e gás, como é o caso do projeto “E&P – 2: Implantação de programa de 

fomento à indústria brasileira de perfuração offshore”, em cujo relatório final foi confirmada a 

existência da demanda estratégica de longo prazo da PETROBRAS por sondas de perfuração, 

que por estar ligada a uma atividade estratégica, como é a de perfuração de poços, sua 

implementação significaria criação de postos qualificados de trabalhos, de maneira 

sustentável359.  

Inclusive, o projeto “E&P-07: Identificação das lacunas no fornecimento de materiais 

e equipamentos na área de E&P” cujo principal objetivo depois da análise dos problemas 

existentes na relação de fornecimento, era de demonstrar aos concessionários uma visão 

abrangente das reais possibilidades de fornecimento da industria nacional do setor, apresentou 

que em 2004, além de uma carga tributária elevada e um risco cambial elevado, inexistia uma 

demanda continua que garantisse real sustentabilidade as empresas, bem como observava-se 

que o custo da matéria-prima era maior no Brasil que no exterior e que o país sofria uma 

deficiência de mão-de-obra, tanto em capacitação quanto em profissionalismo, sem mencionar 

a defasagem tecnológica gerada pela falta de estimulo devido a falta de sustentabilidade da 

                                                           
357 GOMES, Carlos Augusto. Relatório Final - E&P01- CD - 001- 0 - Diagnóstico de viabilidade técnico e 

econômica, visando a implantação de oficinas de manutenção de turbinas a gás. ____________: PROMINP 

- Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural, 2004. Disponível em: < 

http://www.prominp.com.br/data/files/21/46/82/E7/149C241041E40A2479A2D9A8/E_P_01.pdf>. Acesso em: 

10 mar 2014. 
358 Ibdem. 
359 JARDIM, José Eduardo. Relatório Final - E&P02- DIS-002-0 - Implantação de programa de fomento à 

indústria brasileira de perfuração offshore. ____________: PROMINP - Programa de Mobilização da Indústria 

Nacional de Petróleo e Gás Natural, 2004. Disponível em: < 

http://www.prominp.com.br/data/files/C4/46/5E/F7/149C241041E40A2479A2D9A8/E_P_02.pdf >. Acesso em: 

10 mar 2014. 
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produção e de uma política industrial coerente, o que colocava em panos limpos a existência de 

um grande problema para a área de suprimentos de bens em petróleo e gás natural no país360. 

O “balde de água fria” trazido por este projeto foi aproveitado na medida em que a 

partir dele houve a recomendação de que fosse incentivada a associação dos fornecedores 

nacionais com fabricantes do exterior visando o desenvolvimento de tecnologia e aumento da 

capacitação industrial, bem como que se realizasse uma maior atuação junto aos órgãos 

governamentais para dotar o país de uma política industrial inexistente a época, além de 

promover a capacitação de mão-de-obra requerida pela indústria361. 

Continuadamente, os projetos “E&P-10: Identificação de lacunas de recursos 

referentes a projetos de engenharia na área de E&P – matriz demanda x oferta”362, “E&P19: 

Equacionamento das lacunas de materiais e equipamentos já identificadas”363, “E&P20: 

Identificação de oportunidades de aumento de Conteúdo Local (CL) nas atividades de 

exploração, perfuração/completação e sistemas submarinos”364, “E&P23: Identificação de 

alternativas para ampliar o suprimento local de máquinas e equipamentos nos empreendimentos 

de E&P”365, e “E&P-24: Desenvolvimento de parques supridores integrados regionais para 

atendimento às demandas das atividades de E&P”366, dentre diversos outros realizados pelo 

                                                           
360 VALLO, Corrado. Relatório Final - E&P07- CI-010-0 - Identificação das lacunas no fornecimento de 

materiais e equipamentos na área de E&P. ____________: PROMINP - Programa de Mobilização da Indústria 

Nacional de Petróleo e Gás Natural, 2004. Disponível em: < 

http://www.prominp.com.br/data/files/A7/56/56/E9/149C241041E40A2479A2D9A8/E_P_07.pdf >. Acesso em: 

10 mar 2014. 
361 Ibdem. 
362 SOUZA, Lindolpho C de. Relatório Final - E&P10-CI-013-0 - Identificação de lacunas de recursos 

referentes a projetos de engenharia na área de E&P – matriz demanda x oferta. ____________: PROMINP 

- Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural, 2004. Disponível em: < 
http://www.prominp.com.br/data/files/C1/66/18/3A/149C241041E40A2479A2D9A8/E_P_10.pdf >. Acesso em: 

12 mar 2014. 
363 VALLO, Corrado. Relatório Final - E&P19-DIC-001-A- Equacionamento das lacunas de materiais e 

equipamentos já identificadas. ____________: PROMINP - Programa de Mobilização da Indústria Nacional de 

Petróleo e Gás Natural, 2005. Disponível em: < 

http://www.prominp.com.br/data/files/2A/76/76/1B/149C241041E40A2479A2D9A8/E_P_19.pdf >. Acesso em: 

12 mar 2014. 
364 PORCIÚNCULA, Sérgio Lima. Relatório Final - E&P20-DIS-001-0 - Identificação de oportunidades de 

aumento de Conteúdo Local (CL) nas atividades de exploração, perfuração/completação e sistemas 

submarinos. ____________: PROMINP - Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás 

Natural, 2005. Disponível em: < 

http://www.prominp.com.br/data/files/9D/76/71/3B/149C241041E40A2479A2D9A8/E_P_20.pdf >. Acesso em: 

12 mar 2014. 
365 MAGALHÃES, Roberto Azevedo de Oliveira. Relatório Final - E&P23-DIC-001-0 - Identificação de 

alternativas para ampliar o suprimento local de máquinas e equipamentos nos empreendimentos de E&P. 

____________: PROMINP - Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural, 2006. 

Disponível em: < 

http://www.prominp.com.br/data/files/B7/86/68/7B/149C241041E40A2479A2D9A8/E_P_23.pdf >. Acesso em: 

12 mar 2014. 
366 PEDROSA JR., Oswaldo A. Relatório Final - E&P24-CI-001-0 - Desenvolvimento de parques supridores 

integrados regionais para atendimento às demandas das atividades de E&P. ____________: PROMINP - 
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PROMINP, serviram e servem para demonstrar os locais exatos em que o mercado nacional de 

suprimento está conseguindo desenvolver suas atividades alcançando níveis de excelência em 

relação a qualidade, preços e prazos, assim como os pontos que ainda se mostram problemáticos 

e de difícil superação, ainda que já tenham se passado mais de 10 anos de flexibilização do 

monopólio de exploração petrolífera e a questão do suprimento de bens e serviços tenha saído 

da proteção única e exclusiva da Petrobras. 

Contudo,  o mais importante dessas iniciativas operadas pelo PROMINP em 

associação a outras entidades e empresas, são as soluções propostas, algo que somente se 

apresenta após minuciosa análise feita para cada área de atuação de concessionários e 

fornecedores. 

Assim é que pode ser observado que desde o início do ano de 2009 quando fora 

estabilizado o uso da cartilha de Conteúdo Local, a Agência Nacional do Petróleo já registrou 

o investimento de R$3.887.940.105,70 (três bilhões oitocentos e oitenta e sete milhões 

novecentos e quarenta mil cento e cinco reais e setenta centavos) apenas em investimentos feitos 

na indústria nacional em meio as ações da indústria do petróleo, especificamente, dentro de um 

universo total de R$5,313 bilhões de reais investidos em suprimentos para a indústria367. 

Como pode ser demonstrado minuciosamente no seguinte quadro368: 

                                                           
Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural, 2006. Disponível em: < 

http://www.prominp.com.br/data/files/8F/86/A7/CB/149C241041E40A2479A2D9A8/E_P_24.pdf >. Acesso em: 

12 mar 2014. 
367 MACEDO, Marcelo Mafra Borges de. A Certificação de Conteúdo Local no Setor de Petróleo e Gás. Rio 

de Janeiro: Coordenadoria de Conteúdo Local (CCL) – ANP, 2012. Disponível em: < 

http://www.ciesp.com.br/wp-content/uploads/2012/11/Palestra-Conte%C3%BAdo-local-Desafios-e-

oportunidades-por-Roberto-Magalh%C3%A3es.pdf > Acesso em: 03 mai 2014. p.17. 
368 MACEDO, Marcelo Mafra Borges de. A Certificação de Conteúdo Local no Setor de Petróleo e Gás. Rio 

de Janeiro: Coordenadoria de Conteúdo Local (CCL) – ANP, 2012. Disponível em: < 

http://www.ciesp.com.br/wp-content/uploads/2012/11/Palestra-Conte%C3%BAdo-local-Desafios-e-

oportunidades-por-Roberto-Magalh%C3%A3es.pdf > Acesso em: 03 mai 2014.. p.17. 
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Tal quadro demonstrativo (Figura 5) de investimentos tem o poder de esmiuçar 

detalhadamente o quanto a indústria de suprimentos de bens e serviços brasileira tem se 

demonstrado importante para o desenvolvimento da atividade principal que é a exploração e 

produção de Petróleo e Gás, atingindo em um espaço menor do que três anos a certificação de 

bens e serviços nesses montantes. 

Deve-se nesse ponto dar destaque as atividades de apoio logístico e operacional, bem 

como perfuração, completação e avaliação de poços que foram responsáveis por mais de 70% 

(setenta porcento) do valor investido localmente. Não sendo possível, no entanto, desconsiderar 

a importância de atividades como geologia e geofísica, segurança operacional, obras civis ou 

construção naval, responsáveis pela injeção de milhões de reais em investimentos na indústria 

nacional. 

Esses investimentos, terminam por funcionar em bloco, justamente pela forte 

interligação existente entre os setores que formam o fornecimento de bens e serviços nesse 

ramo, o que termina por tornar o investimento feito pelos operadores das concessões em uma 

onda de desenvolvimento industrial. 

Essa demonstração somente pôde ser captada pela ANP através da sua política de 

Certificação, que conseguiu emitir até 2011 um total de 7223 (sete mil duzentos e vinte e três) 

certificados de Conteúdo Local, como se apresenta no gráfico369: 
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http://www.ciesp.com.br/wp-content/uploads/2012/11/Palestra-Conte%C3%BAdo-local-Desafios-e-

oportunidades-por-Roberto-Magalh%C3%A3es.pdf > Acesso em: 03 mai 2014. p.18. 
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Fonte: ANP,2012.  

Entretanto, como já se abordou no texto, a certificação em si trata-se de uma estratégia 

recente da Agência que somente pôde demonstrar alguns resultados em um universo bastante 

próximo, uma vez que durante a fase declaratória do Conteúdo Local, a ANP não possuía 

controle algum sobre o quantitativo e qualitativo dos fornecedores, algo que estava entregue 

sob a responsabilidade dos concessionários. 

Além disso, por mais que o PROMINP realize levantamento dos gargalos existentes 

na indústria e que a ANP faça a contabilidade dos investimentos e certificações já realizadas, a 

programação de investimentos e as projeções para as áreas de crescimento da indústria de 

fornecimento não tem sido feitas, caindo dentro de um discurso incompleto de diálogo com a 

indústria que não aparenta possuir um norte, sendo realizado apenas em sentido horizontal entre 

as empresas, em múltiplo direcionamento. 

Assim, o que se demonstra é que o mercado brasileiro de fornecimento está crescendo, 

se organizando e consegue enxergar as barreiras que tem que superar, algo que está sendo 

possível somente pela existência da política de Conteúdo Local que por um lado vincula os 

concessionários a realizarem investimentos certos, mantendo uma linha de fomento contínua 

durante o decorrer do contrato, enquanto por outro faz com que o mercado se prepare para um 

Figura 6 - Quantitativo da emissão de certificados de CL 
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momento futuro em que a concorrência com os fornecedores externos se demonstre necessária 

para o próprio benefício da industria local, como é o caso das exportações dos bens e serviços 

desenvolvidos no país para atividades de exploração em outros territórios do globo. 

 

4.3.3 A visão da política de conteúdo local perante a dinâmica internacional da indústria 

do petróleo 

 

A dinâmica da política internacional sempre esteve vinculada com dois tipos de ação 

dos Estados Nacionais, cooperação e dominação. Este regularmente entendido como a 

submissão de um Estado sobre o outro por meio de poderio militar, tem sido transformada em 

uma ação utilizada apenas para casos extremos, tomando o papel de último recurso. A 

cooperação tem sido perante o mundo globalizado, no qual as fronteiras entre os países se 

enfraquecem possibilitando a passagem de pessoas, bens, ideias e cultura, a ação da política 

internacional que mais se adequa ao momento e as tentativas de adequação dos países por uma 

nova formatação de sociedade globalizada. 

Dessa maneira, o Direito Internacional surgiu para possibilitar a criação de diversos 

Organismos internacionais como a Organização das Nações Unidas, Organização Mundial da 

Saúde –OMS e OMC – Organização Mundial do Comércio foram criados para dinamizar e 

perenizar ações de cooperação entre países, bem como é o caso dos tratados e acordos, como o 

GATT - Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que buscam estabelecer linhas de conversação 

entre os Estados através de regras reciprocamente aceitas em prol da manutenção, com o 

mínimo de riscos, das relações entre os países. 

Acontece que, a despeito do que ocorre na seara política e jurídica das relações 

internacionais, nas quais a reciprocidade de ações entre países é vista como elemento chave 

para manutenção da vida global, no que tange a seara econômica, a competitividade é a palavra 

de ordem. 

Entendendo a globalização como sendo uma demonstração sistêmica da economia em 

nível supranacional370, os países passaram a ditar para suas nações a necessidade de cada 

território nacional ser visto como dominante em um mercado que agora se abria mundialmente, 
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ou seja, a natureza do sistema internacional influencia diretamente nas diretrizes básicas da 

política e economia externa de cada Estado371. 

Trata-se de um relação complexa entre o unitário, enxergado em cada Estado, e o 

comunitário, demonstrado através do sistema internacional de interações, no qual o Estado 

enxerga enormes diferenças político-econômico-estruturais entre os Estados buscando minorar 

o impacto do sistema sobre suas ações, enquanto o sistema eleva o grau de importância da sua 

estrutura sobre o Estado, entendendo que não sobraria aos países liberdade de ação372. 

Com isso, uma universalidade de interesses e agentes condicionada à uma economia-

mundo373 baseada em uma crescente remodelação estrutural e funcional dos sistemas 

produtivos, seguida de perto por uma expansão das redes empresariais em escala mundial e da 

dependência cada vez maior de atualização tecnológica, atuando de modo cada vez mais 

independente dos controles nacionais374, passou a se apresentar como um espaço único de ação 

para todas as economias anteriormente existentes em fronteiras territoriais bem definidas. 

Essa economia no entanto, procura se aproveitar das aberturas criadas pela cooperação 

e reciprocidades adquiridas através da política internacional para estabelecer suas próprias rotas 

de acesso através de redes e cadeias de mecanismos de produção e comercialização de bens e 

serviços, utilizando para tanto de uma autoproclamada legitimação375. 

Visando estas estruturas fluidas, os Estados Nacionais visando seus próprios interesses 

tanto de sobrevivência como de dominância passaram a adotar uma agenda de intervenção 

estatal na economia, aumentando o seu poder e promovendo seus próprios interesses, através 

de ações defensivas pensadas para resguardar suas economias nacionais frentes aos graves 

problemas de produção factualmente observáveis cuja superação é inafastável em vistas do 

objetivo do desenvolvimento de cada nação376. 

Estas ações protetivas, que se baseiam na soberania nacional de cada país, em regra 

envolvem a criação de barreiras que dificultam a comercialização sejam de bens ou de serviços 

no território de cada Estado, são concretizadas através de política tarifária, necessidade de 

certificação de produtos, conferência de subsídios para os produtores internos etc. 

Tal direcionamento é tomado pelos países em vistas de evitar os efeitos perversos 

trazidos pela globalização, cujas causas e consequências dependem da sua posição na estrutura 

                                                           
371 FARES, Seme Taleb. O pragmatismo do Petróleo: As relações entre o Brasil e o Iraque. Curitiba: Ed. Juruá, 

2009.p.26-27. 
372 Ibdem.p.28. 
373 FARIA, José Eduardo. Op. Cit.p.88. 
374 Ibdem.p.52. 
375 Ibdem.p.88-89. 
376 FARES, Seme Taleb. Op.Cit. p.26. 
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de poder do sistema internacional de relações377. De toda maneira, estes efeitos-consequências 

envolvem dentre outras coisas, profundas desigualdades nos intercâmbios comerciais e de 

informações, nas quais países mais desenvolvidos e que possuem em seu território tecnologias 

de produção mais avançadas terminam dificultando a permanência de países periféricos no 

centro da economia globalizada. Portanto, ações deste rol são postas em prática para que os 

governos nacionais possam melhor controlar os fluxos envolvidos com a dinâmica 

globalizacional378, criando um ambiente mais estável para uma economia mais frágil poder 

evoluir para passar a competir no cenário mundial. 

Em outras palavras, tendo que enfrentar uma perspectiva de mercado na qual as 

atividades econômicas internacionalmente dispersas, proporcionadas por uma dinâmica de 

organização industrial que, fragmentando a produção, consegue criar novos espaços 

econômicos e padrões técnicos e gerenciais379, ao mesmo tempo em que por causa das 

transações de mercado em âmbito global, reduz a margem de autonomia das políticas 

macroeconômicas nacionais, evidenciando uma vulnerabilidade dos países em 

desenvolvimento380, os Estados Nacionais passam a criar alternativas de contenção do poder 

das empresas em prol dos seus  objetivos constitucionais. 

No que tange a indústria do petróleo, essas relações não se diferem. O controle de 

matérias-primas como é o caso dos recursos minerais, incluído no rol os hidrocarbonetos, são 

condicionantes estratégicos na competição comercial internacional.381 

Por estarem interessados no produto final altamente valorizado e estratégico para cada 

nação, os Estados Nacionais enquanto polidamente defendem a cooperação internacional, 

realizada através de tratados e acordos, aplicam em seu ordenamento interno monopólios, 

prevalência e preferências para ações domésticas, bem como controem barreiras à atuação de 

Estado, empresas e interesses econômicos difusos internacionais. 

Com isso, na indústria do petróleo tornou-se comum, em vistas das dificuldades de 

equilíbrio entre os regimes de cada Estado aonde o recurso é encontrado, a utilização de um 

regime de “boas práticas da indústria petrolífera”, pelas quais é estabelecido um padrão de 

atuação das empresas que passam a agir de acordo com algumas regras legitimadas em um 

instância supranacional. 
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É o caso da prática da arbitragem em matéria de petróleo, um fato consumado nas 

relações internacionais empresariais contemporâneas382, levado a existência pela grande 

influência político-constitucional de cada Estado nas atividades do Poder Judiciário dos países, 

que levam uma indústria altamente dinâmica a uma atecnicidade paralisadora em benefício de 

uma nação somente. 

Contudo, por não conseguir abranger todos os aspectos das atividades desenvolvidas, 

especialmente por não terem poder suficiente para desviar-se das normas estatais soberanas das 

localidades em que é encontrado o recurso, os players atuantes na indústria do petróleo analisam 

as normas estatais como mais uma variante nos cálculos de risco do investimento. 

Ou seja, já que é impossível para os players não realizar o cumprimento das 

determinações normativas dos Estados Nacionais, eles procuram aqueles países em que essas 

determinações se demonstram mais brandas. 

A preocupação dos países com a riqueza e o bem-estar socioeconômicos da nação, 

valores elevados a situação de objetivo nacional que torna possível a adoção de políticas de 

fomento e incentivo ao crescimento de investimentos, do comércio, da indústria, de marcadores 

sociais como emprego e renda383, já é esperada pelos agentes da indústria do petróleo, restando 

apenas observar quais destas políticas traz maiores prejuízos ou riscos a eles. 

Portanto, da mesma forma como a nação aguarda o posicionamento do seu Estado em 

benefício da melhoria de sua qualidade de vida384, os players também o fazem, porém, eles 

procuram algo que possa ser conciliado com os interesses de lucratividade das empresas 

envolvidas. 

Assim, a política de Conteúdo Local é vista como um empecilho para os investidores 

internacionais que tolhidos da utilização de seus fornecedores regulares, provenientes de suas 

próprias localidades, ou de países diversos em que a produção dos recursos a eles necessários 

seja mais vantajosa, enquanto para o país representa a possibilidade de aprimoramento e 

crescimento do mercado nacional. 

Por isso, tendo de um lado o cumprimento de objetivos constitucionais de 

desenvolvimento, e do outro a necessidade de resguardar o direito de liberdade de atividade 

empresarial vinculada a um pleito de não-discriminação, um critério de neutralidade, entre 
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nacionais e estrangeiros no que trata da cadeia de fornecimento dos players385, a política de 

Conteúdo Local é analisada como ponto negativo para atração dos investimentos da indústria 

petrolífera internacional. 

Conectada com uma falta de segurança jurídica evidenciada pela estrutura normativa 

frágil na qual foi esculpida a dinâmica regulatória brasileira, pode-se observar que a utilização 

da crítica do “faça o que digo mas não faça o que faço” por parte do empresariado estrangeiro, 

que procura evidenciar o protecionismo da indústria brasileira, criticando as barreiras impostas 

aos países desenvolvidos através da justificativa de falta de igualdade de condições econômicas 

e sociais entre o Brasil e seus parceiros comerciais, enquanto os seus próprios países realizam 

ações de imposição de barreiras também em seus próprios territórios para dificultar a atuação 

de economias em crescimento. 

Com isso, pode-se conferir o destaque de que a política de Conteúdo Local fora do 

âmbito estatal possui o enfrentamento não só dos concessionários já instalados no país através 

de sedes empresariais brasileiras, e portanto empresas brasileiras, mas especialmente enfrenta 

a crítica de diversos outros Estados internacionais, de suas empresas estatais e de players da 

área privada. 

Foi observando esse tipo de dificuldade, que o Estado brasileiro resolveu em 1997 

criar a Agência Nacional de Petróleo para que ela pudesse, agindo horizontalmente frente às 

empresas internacionais, através de sua atuação técnico-normativa ir identificando, sugerindo 

mudanças e corrigindo problemas encontrados na relação entre Estado e empresas petrolíferas. 

 

4.4 A POSIÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO ENQUANTO 

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE CONTEÚDO LOCAL 

 

Realizar as adequações necessárias na estrutura estatal para se adaptar as necessidades 

do Estado, mas dando liberdade de atuação da indústria internacional na área de petróleo e gás, 

não foi e não é tarefa fácil perante a estrutura administrativa brasileira. Portanto, ainda que 

durante os capítulos anteriores tenha sido tratado o tema, se mostra necessário tecer 

considerações mais substanciais sobre o assunto. 
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4.4.1 Agências Reguladoras e a mudança da estrutura administrativa no Estado 

contemporâneo 

 

Inicialmente, cumpre destacar, que a indústria internacional com suas ações flexíveis 

e dinâmicas sempre encontraram no Brasil uma Administração Pública concentrada em órgãos 

de cúpula em um sistema de intervenção piramidal intra-administrativa386. Esta, se mostrou 

como o regime dominante de política administrativa desempenhada pelo Estado desde a sua 

formação moderna na qual se erguia o princípio da legalidade, garantindo prerrogativas aos 

governantes, a de Estado de Direito387. 

Como deve ser observado, o Estado de Direito se desenvolve originalmente dentro de 

um ambiente de dominância do liberalismo econômico, na qual o seu principal papel era o de 

garantir a liberdade dos cidadãos, intervindo minimamente nas mesmas e tendo como regime 

de exceção a prestação de serviços públicos de interesse geral, realizados sob regime jurídico 

publicístico388. 

Assim, desenvolve-se como reação as falhas observadas na atuação liberal estatal, o 

modelo de Estado Social de Direito, no qual, o caráter prestacional relacionado aos serviços 

públicos toma nova forma, uma mais ativa, voltada a superação das desigualdades surgidas nos 

âmbitos econômico e social389. 

Trata-se de um processo que ocorre como reação dupla a exemplos históricos dos 

modelos econômicos utilizados pelos países. O primeiro exemplo é o da filosofia liberalista que 

dominava os parâmetros das economias estatais ao redor do globo até a crise americana de 

1929, que foi o marco da necessidade de modificação desse sistema econômico390.O segundo 

exemplo seria justamente o modelo que veio para substituir o projeto liberal, o “wellfare state”, 

que seria o comportamento do Estado que passava a ser intervencionista, provedor de serviços 

e um agente econômico. 

No Brasil, esse segundo momento se evidencia a partir da análise das Constituições de 

1934, 1946, 1967 e 1969, que vincularam o Estado em uma concepção de provedor, 
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intervencionista e monopolizador, atrelado a um pensamento protecionista que terminava com 

a máquina estatal desgastada e ineficiente391 por ter de atuar em demasiadas áreas do mercado. 

Perante os dois resultados negativos, passou-se a se desenvolver uma teoria econômica 

em que o Estado não participasse diretamente da economia, mas que assegurasse o equilíbrio 

das relações, sendo um caminho mediano entre aquilo que já havia sido utilizado. 

O Estado voltava a abrir suas economias para o mercado em busca do 

desenvolvimento, utilizando novamente de uma filosofia liberalista, deixando para o 

seguimento privado a atuação direta na economia, que era de perto acompanhada pelos atentos 

olhos do Poder Público392. 

Isso por que o mundo enquanto um universo de complexas transformações nas quais 

pessoas, empresas, ambiente, etc., tudo se redefine constantemente393, passa a exigir do Estado 

uma maior atenção e, logo, uma eterna adaptação a estrutura social. 

A partir daí surge, portanto, um novo modelo, o de Estado Democrático de Direito, no 

qual a vontade do povo está política e juridicamente representada através da Constituição que 

passa a valer no lugar antes ocupado pela legislação. 

Dentro dessa nova estrutura valorativa e normativa presente na Constituição, novas 

fronteiras passaram a ser observadas no que tange a organização da Administração Pública. 

Tendo que enfrentar uma perspectiva contemporânea de mercado na qual as atividades 

econômicas são internacionalmente dispersas, proporcionadas por uma dinâmica de 

organização industrial que fragmentando a produção conseguem criar novos espaços 

econômicos e padrões técnicos e gerenciais394 que muitas vezes conseguem superar os serviços 

prestados pelo próprio ente estatal395 evidenciando uma vulnerabilidade das políticas 

macroeconômicas nacionais, os Estados passam a tentar se reorganizar, reacomodando os 

papéis dos Poderes constituídos. 

Um dos principais pontos dessa reorganização da estrutura estatal incide exatamente 

pelo caminho inverso que ocorrera durante a saída do Estado Liberal para o Social de Direito, 
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o redimensionamento do Poder Executivo, ou seja, para igualar o equilíbrio entre os poderes 

reduz-se aquele que maior destaque possuía até o momento, no caso o Executivo396. 

Como principal meio dessa reorganização das Funções estatais, cria-se a figura da 

autoridade administrativa independente, uma estrutura administrativa peculiar voltada aos 

cuidados de setores sensíveis da vida social e econômica397. 

Elas teriam o condão de neutralização das influências políticas398 existentes na ideia 

unitária e piramidal originária da Administração por se tratar de um órgão destacado da 

hierarquia convencional da mesma, sendo uma das formas mais eficientes para a difusão das 

vontades constitucionais399 impostas pelo povo soberano.  

Essas autoridades independentes, ou agências independentes, conseguem, dessa 

forma, quebrar o vínculo de unidade no interior da administração400, pois caracterizadas pelo 

seu grau de reforçada autonomia, calham a atuar diretamente em contextos fático e jurídico, 

tecnicamente específicos. 

Com elas, a configuração da Administração Pública sai de um desenho piramidal, para 

uma estrutura policêntrica401. 

Entretanto, essa estrutura só pode ser adquirida em virtude da consonância que obtém 

com a função reguladora que passa a ser exercida pelo Estado Democrático de Direito, como 

pode ser visto através da determinação constitucional exposta no art. 174 da Constituição 

Federal de 1988402. Tal função, caracterizada pela intervenção indireta do Estado na economia, 

vê nas agências independentes, entidades com reforçada autonomia, dotadas de funções 

eminentemente técnicas e imunizadas de interesses político-partidários, a forma de garantir a 

implementação dos direitos fundamentais exigidos pela nova dinâmica constitucional. 

A implementação das agências reguladoras, portanto, tem espaço quando se torna 

necessária a criação de novas estruturas que possam colocar ordem em um novo ambiente no 
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qual o Estado não mais age diretamente403, e não o faz por sua própria impossibilidade o que 

alguns autores chamam de crise do direito administrativo404. 

Assim, a atividade da regulação que contaria com seu principal instrumento de 

realização, as Agências Reguladoras, opor-se-ia, frontalmente, à unilateralidade típica presente 

na formatação de autoridade estatal tradicional405. 

A regulação portanto estaria diretamente ligada com a ideia de equilíbrio, que 

minimizaria, sem extinguir, o domínio integral e hierárquico da tradicional autoridade estatal, 

buscando necessariamente estruturar formas de atender a interesses difusos, gerais, estes 

relacionados diretamente a perspectiva de desenvolvimento constitucionalmente apresentada406. 

Na prática reguladora, procurava o Estado criar órgãos que a ele estejam vinculados, 

para que pudessem realizar de maneira desprendida a orientação econômica das empresas, 

retirando-se as decisões regulamentadoras das atividades da exclusiva competência normativa 

do governo407, em vista da volatilidade de seus interesses frente ao cenário político-eleitoral 

brasileiro, entregando-a a uma instituição com uma grande dose de autonomia e 

independência408 e passando a garantir uma maior estabilidade aos programas e objetivos 

constitucionais. 

Com isso, o exercício da regulação pelas agências reguladoras independentes 

importaria, necessariamente, em um exercício de poder de polícia estatal (normativo, 

fiscalizatório, regulador e sancionador409) sobre um dado segmento da atividade econômica ou 

social410, mas de forma descentralizada em relação à tradicional estrutura de Estado piramidal. 

Nesta acepção, o Estado permaneceria presente no domínio econômico, mas não como 

participante direto utilizando-se do seu poder normativos para determinar a atuação dos 

                                                           
403 MENEZELLO, Maria D`Assunção Costa. Agências Reguladoras e o Direito Brasileiro. São Paulo: Ed. Atlas, 

2002. p. 50-51. 
404 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo Regulatório. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2002 

p. 17. 
405 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Regulação Estatal e autorregulação na economia 

contemporânea. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, 33, 79-94, 2011. p. 80. 
406 Ibdem. p. 80. 
407 NESTER, Alexandre Wagner. Regulação e Planejamento: A criação do PRO-REG. In: MOREIRA, Egon 

Bockmann. MATTOS, Paulo Todescan Lessa. Direito concorrencial e Regulação econômica. Belo Horizonte: Ed. 

Fórum, 2010. p.475. 
408 BARROSO, Luís Roberto. Apontamentos sobre as Agencias Reguladoras. In: MORAES, Alexandre de. 

Agências Reguladoras. São Paulo: ed. Atlas, 2002. p. 121. 
409 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e 

constitucionalização.  Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p.255. 
410 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Regulação Estatal e autorregulação na economia 

contemporânea. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, 33, 79-94, 2011.p. 80. 
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particulares. Dessa maneira, caberia à iniciativa privada o desenvolvimento das atividades 

econômicas, desde que relacionadas aos imperativos estatais411. 

Nesses termos, pode-se afirmar que a criação das agências reguladoras com esse perfil 

independente, insulada de influências político-partidárias e caracterizada por suas expertises 

técnicas, dentro de uma ideia de administração policêntrica, foi responsável pelo 

desenvolvimento de uma resposta pronta e eficientemente as demandas crescentes de uma 

sociedade cada vez mais complexa412. Sendo, portanto, uma decorrência da evolução natural do 

Estado Democrático de Direito413. 

 

4.4.2 O surgimento da Agência Nacional do Petróleo em meio a reforma do Estado 

brasileiro. 

 

Originariamente desenvolvidas dentro da estrutura organizacional do Reino Unido e 

dos Estados Unidos da América, as agências reguladoras independentes durante o Século XX 

se espalharam pelo globo, tornando-se um fenômeno observado, com maior ou menor 

expressão, em diferentes países414. 

No Brasil, o surgimento das agências reguladoras esteve diretamente ligado à 

reformulação das estratégias de Estado relacionadas ao seu papel perante as demandas 

socioeconômicas que em situação de crise atingiram seu auge em 1980415. 

A reforma de Estado, iniciada através da formulação da própria Constituição Federal 

de 1988, que em seu bojo já trazia um maior equilíbrio entre as funções a serem desempenhadas 

pelo Poder Público e as liberdades que eram garantidas aos indivíduos, questionou com 

profundidade as estruturas até então existentes416, dando espaço ao surgimento do Estado 

Regulador. 

                                                           
411 MENEZELLO, Maria D`Assunção Costa. Agências Reguladoras e o Direito Brasileiro. São Paulo: Ed. Atlas, 

2002.p. 58. 
412 BINENBOJM, Gustavo. Op. Cit. p.267. 
413 GOMES, Joaquim B. Barbosa. Agência Reguladoras: A “Metarmofose" do Estado e da Democracia 

(Uma Reflexão de Direito Constitucional e Comparado), in:  BINENBOJM, Gustavo. Luís Roberto Barroso. 

Agências Reguladoras e Democracia. 1. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2005. p. 55. 
414 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e 

constitucionalização.  Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p.244. 
415 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e 

constitucionalização.  Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p.252. 
416 PUCEIRO, Zuleta. Apud: MENEZELLO, Maria D`Assunção Costa. Agências Reguladoras e o Direito 

Brasileiro. São Paulo: Ed. Atlas, 2002. p. 45 
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Acontece que tal modelo visado pela reforma do Estado, possuía uma necessidade: a 

atração de agentes privados aptos a realizarem as ações antes perpetradas pelo Poder Público. 

Para que isso pudesse acontecer, era necessário garantir a segurança dos agentes privados de 

que seus investimentos seriam honrados417, algo de difícil concepção num país que era 

constantemente reduto de mudanças políticas drásticas. 

Com base nesse argumento que em 1995 são alterados diversos pontos da Constituição 

Federal de 1988418, extinguindo restrições ao capital internacional419 e flexibilizando 

monopólios estatais, dentre eles o de exploração e produção das jazidas de petróleo, que 

conforme o teor da EC nº 9 fazia com que o Estado pudesse contratar com empresas estatais ou 

privadas a realização das atividades de exploração e produção de petróleo. 

É com esse panorama que através da Emenda Constitucionais nº9 de 1995, o 

constituinte derivado preconiza a Agência Nacional de Petróleo (ANP) órgão independente 

dedicado à fiscalização e regulação das atividades petrolíferas exercidas no Brasil, 

caracterizado pelo regime autárquico especial. 

Esse regime de autarquia especial remete ao estudo do direito administrativo nacional, 

que se subdivide os órgãos da Administração Federal em dois tipos, os pertencentes à 

administração direta e a indireta420. Os entes pertencentes a este segundo grupo seriam 

identificados, como já foi abordado, como unidades representativas da Administração421, mas 

que não seria ela em si, emparelhando, dessa maneira, seus interesses em decorrência daquilo 

que está imposto diretamente na Constituição, sendo a formatação brasileira da configuração 

policêntrica da administração pública. 

O regime especial como se põe para a ANP consistiria, portanto, numa comunhão entre 

a autonomia e a concentração de funções públicas estatais422. 

Assim, a Agência Nacional do Petróleo ao ser cunhada sob um regime especial, 

garantiu para si além de uma independência institucional seja em critérios administrativos, 

                                                           
417 BINENBOJM, Gustavo. Op. Cit. p.253. 
418 MENEZELLO, Maria D’Assunção Costa. Op. Cit., p. 46. 
419 BARROSO, Luiz Roberto. Apontamentos sobre as Agências reguladoras. In: MORAES, Alexandre (Org.). 

Agências Reguladoras. São Paulo: ed. Atlas, 2002. p.111. 
420 Os órgãos da administração direta são aqueles que não possuem representação própria, e que integram o corpo 

estrutural da União. Já os da administração indireta são os que têm o poder de se representar si próprios, 

independentemente da pessoa jurídica da União. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito 

Administrativo. 26ª ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 2009. p .149-150 
421 MENEZELLO, Maria D`Assunção Costa. Agências Reguladoras e o Direito Brasileiro. São Paulo: Ed. Atlas, 

2002. p.63. 
422 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e 

constitucionalização.  Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 255. 
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financeiros ou políticos423, também uma parcela das tradicionais funções estatais, especialmente 

as referente à produção normativa424, mas detentora ainda de poder fiscalizatório e coercitivo 

para executar seus atos425 e da possibilidade de exercer ações decisórias em caso de conflitos426. 

Partindo da ideia de que a regulação utilizada hodiernamente possui uma característica 

muito forte de negociação, em que se busca ao máximo um equilíbrio de interesses, o contrato 

se mostrou a maneira mais efetiva de direcionar as atividades na indústria do petróleo de uma 

forma em que sejam atendidos os ditames estabelecidos pelo ordenamento nacional427. 

Assim, as normas exaradas pela ANP conseguem exercer mais poder coercitivo na 

medida em que a atividade das empresas está vinculada aos regramentos impostos pela agência, 

havendo uma maior facilidade para sobre elas manter uma fiscalização acerca de suas ações428. 

Nesse contexto, e dado os amplos poderes conferidos pela Lei 9478/97, a formulação 

da ANP criaria uma tensão muito presente com o princípio da legalidade, isso por que o poder 

normativo a ela conferido, voltado à flexibilidade especificidade técnica e por vezes abstração, 

em vistas à solução eficiente das demandas socioeconômicas terminaria criando, para o arrepio 

do Princípio da Legalidade defendido por muitos juristas como intrínseco ao funcionamento 

saudável de um Estado de direito, possibilidades de inovação do ordenamento jurídico. 

De toda maneira, a Agencia Nacional do Petróleo surge para transformar um ambiente 

econômico que havia se estruturado como um monopólio estatal de exploração desde o seu 

princípio, se tornando de certa maneira pioneira em várias de suas atuações. 
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425 BINENBOJM, Gustavo. Op. Cit. p.262. 
426 BINENBOJM, Gustavo. Op. Cit.  p.262. 
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atividade econômica: princípios e fundamentos jurídicos. São Paulo: ed. Malheiros, 2001. p.15. 
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4.4.3 As competências discricionárias da ANP: a justificação das ações inovadoras da 

Agência 

 

O poder discricionário é um fenômeno proveniente da especialização em funções pelos 

Poderes Estatais429. Ele se trata de uma especificidade garantida ao Poder Executivo em razão 

do exercício da função administrativa em seu papel de concretizador do interesse público430. 

A concretização do interesse público somente pode ocorrer caso haja poder conferido 

à instituição para fazê-la acontecer. No Estado Democrático de Direito, apenas ordenamento 

jurídico é capaz de conceder poder a pessoas ou instituições para tanto. Quando isso é feito a 

concentração do poder, nomeado de competência431, faz torna o órgão administrativo apto a 

realizar atos executórios. 

No ordenamento brasileiro a competência para a concretização do interesse público é 

conferido de duas maneiras, através de normas com conteúdo objetivo que permitem a sua mera 

execução pela Administração, ou por normas com caráter abstrato que necessitam da prática de 

um exercício de escolha subjetiva do agente para torna-lo concreto432, sendo ambas 

provenientes do ordenamento como um bloco unitário433. 

O poder discricionário se ligaria, então, com esse segundo tipo de competência 

conferida, na qual o administrador recebe a prerrogativa de quando da prática de suas ações, o 

fazer através de uma liberdade de escolha em relação à conveniência, oportunidade e conteúdo 

das mesmas434. 

                                                           
429 FRANÇA, Vladimir da Rocha. Invalidação Judicial da Discricionariedade Administrativa. Rio de Janeiro, 

Editora Forense, 2000. p.17-18. 
430 O interesse público não deve ser entendido como um somatório de interesses individuais dos membros de uma 

sociedade, estes devendo ser resolvidos pelos próprios indivíduos, mas diriam respeito ao controle da força (a vis 

absoluta do poder) e o da condução eficiente da sociedade, o que abria espaço para o desenvolvimento conjugado 

das disciplinas gêmeas do poder, a política e o direito. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Legitimidade e 

discricionariedade: novas reflexões sobre os limites e controle da discricionariedade. 4 ed. Rio de Janeiro: 

Editora Forense, 2002. 
431 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo.  Legitimidade e discricionariedade: novas reflexões sobre os 

limites e controle da discricionariedade.  4 ed.  Rio de Janeiro: Editora Forense, 2002. 
432 A potestade regrada(vinculação à lei) ´que pode ser encarada como uma operação automática, apesar de ser 

analisada como regra, na verdade, raras vezes seria utilizada perante a necessidade de interpretação e avaliações 

para a adequação de uma norma ao caso concreto, enquanto a potestade discricionária (discricionariedade), tratada 

como exceção, em vistas da necessidade de uma atuação captadora das circunstâncias singulares que permitem a 

aplicação da norma passariam a ser vistas como corriqueiras na dinâmica da Administração. ENTERRIA, Eduardo 

Garcia de. FERNANDEZ, Tomás-Ramon. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: ed. Revista dos 

Tribunais, 1990. p.389-390. 
433 Esse bloco unitário, também conhecido como bloco de legalidade, envolve o ordenamento como um todo 

sistêmico, formado pela Constituição, leis, regulamentos gerais e setoriais. BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria 

do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e constitucionalização.  Rio de Janeiro: 

Renovar, 2006. p.141. 
434 FRANÇA, Vladimir da Rocha. Invalidação Judicial da Discricionariedade Administrativa. Rio de Janeiro: 

Editora Forense, 2000. p.92. 



     143 

 

Dessa forma a discricionariedade seria presumida como um juízo subjetivo de 

valoração dos motivos e escolha do objeto dentro dos limites a ela conferido pelo ordenamento 

em vistas ao alcance do interesse público435. 

Essa valoração diria respeito a: o juízo de oportunidade, o agir ou não agir, a liberdade 

de escolha entre os interesses públicos estabelecidos na norma jurídica, a forma introdutória do 

ato e a eleição da medida considerada idônea para satisfação da finalidade pública em face de 

um determinado fato concreto436. 

Nestes termos, a função técnica da discricionariedade seria de uma acepção muito 

simples: integrar um ato abstrato no que seja necessário, em termos de interesse público, para 

que possa ser executado437. Assim sendo, a discricionariedade poderia ser vista como a 

qualidade da competência concedida por uma norma jurídica pertencente ao ordenamento à 

Administração Pública para integrar a definição de elementos essenciais à prática de atos de 

execução voltados ao atendimento de um interesse público específico438. 

Essa liberdade discricionária, ou poder discricionário, garantido a administração se 

daria não em vista de um defeito da norma que conferiu a competência ao administrador, mas 

por causa do melhor preparo e aproximação do administrador a um determinado problema 

concreto439.  

Localizada em um ambiente de interesse estratégico para nação, especialmente no que 

se refere ao abastecimento nacional de recursos energéticos, produção de utensílios e 

desenvolvimento tecnológico industrial, a Agência Nacional do Petróleo surge através do seu 

perfil de especialidade sobre o setor de exploração e produção do petróleo propondo uma 

estrutura de fomento440 para o mesmo. 

Na Lei do Petróleo, Lei 9478/97, ficou estabelecida, uma coletividade de atribuições 

discricionárias a serem exercidas pela Agência quando da promoção da regulação, contratação 

e fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo441. 
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Assim, pode-se notar a discricionariedade conferida à agência quando a ela é dado o 

poder de escolha das hipóteses possíveis de serem utilizadas a seus critérios de conveniência e 

oportunidade no que se refere a implementação da política nacional de petróleo, gás natural e 

biocombustíveis. Trata-se de uma norma que permite, sem sombras de dúvida a liberdade do 

administrador em escolher como irá realiza-la. E mais, mesmo que a norma aponte que deva 

ser dada 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, essas duas normas não limitam 

as escolhas da agência sobre o seu “modus operandi”, apenas definem uma determinada 

finalidade a ser buscada durante suas ações. 

Assim, competências como promover o estudo das áreas a serem postas para 

contratação442, regular a execução de serviços de geologia e geofísica aplicados à prospecção 

petrolífera443, autorizar a prática das atividades da indústria444, fazer cumprir as boas práticas de 

conservação e uso racional do petróleo445, estimular a pesquisa e a adoção de novas tecnologias 

para a atividade446, seriam exemplos de liberdades discricionárias conferidas pelo legislador à 

Agência para que ela pudesse adequar as especificidades técnicas dos casos práticos à 

orientação normativa contida no ordenamento. 

Com sua atuação pautada exatamente pela ideia de dinâmica e especificidade técnica 

aliada a um distanciamento de posicionamentos políticos que poderiam ser vistos como “a-

técnicos”, a discricionariedade se torna o instrumento mais importante para a execução das 

tarefas impostas por lei às Agências. 

Acontece que essa liberdade de atuação da Administração deve ser observada através 

de lentes de severa limitação, pois se apenas a norma jurídica pode criar a competência 
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discricionária a ser manejada pelo administrador, a ela o administrador deve obediência, 

estando impossibilitado o desbordo447. 

Então há de se notar que a discricionariedade, apesar da corriqueira terminologia 

empregada, não se trata de uma liberdade pura, algo que seja entendida como uma faculdade 

extralegal, gerada de um poder originário da Administração, mas, sim, um caso de “remissão 

legal” em que a norma se põe parcialmente, para completar suas condições de exercício, à uma 

avaliação administrativa realizada caso a caso, ao mesmo tempo em que se procede o processo 

de sua aplicação448. 

Nestes termos, a Agencia Reguladora estaria vinculada aos termos da legalidade449, 

devendo apenas conseguir estruturar de maneira prática, efetiva, aquilo que a lei propunha no 

âmbito do dever-ser, em prol da condução das atividades econômicas a resultados necessários 

ao bem comum450. Em outras palavras, tanto será impedido às Agências Reguladoras atuar em 

desrespeito às normas legais, quanto a elas também não é autorizado regulamentar matéria na 

qual inexista um conceito genérico previsto451. 

Não haveria, com isso, discricionariedade á margem da norma estabelecida pelo 

ordenamento, ou em melhor dicção, só haveria discricionariedade em conformidade com a 

norma que a confere452. Não cabendo assim, a possibilidade de a Administração Pública criar 

normas através da discricionariedade. 

Com isso, torna-se necessário analisar o universo discricionário através do qual a 

Agência Nacional do Petróleo desenvolveu a política de Conteúdo Local. 
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450 NESTER, Alexandre Wagner. Regulação e Planejamento: A criação do PRO-REG. In: Direito concorrencial 

e Regulação econômica. Belo Horizonte: Ed. Fórum, 2010. p.473. 
451 MORAES, Alexandre de. Agências Reguladoras. São Paulo: ed. Atlas, 2002. p. 22. 
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4.4.4 O caso da Política de Conteúdo Local e a competência discricionária da ANP 

 

Baseado no poder que foi dado a ANP de implementar a política energética nacional 

observando seus princípios, e contando com competência a ela estabelecida de elaborar os 

editais e promover as licitações para a concessão de exploração, desenvolvimento e produção 

de petróleo com a consequente celebração dos contratos delas decorrentes a Agência criou a 

política de Conteúdo Local. 

Criada como uma tentativa de unir cadeias produtivas nacionais por meio da relativa 

obrigatoriedade de contratação de bens e serviços locais, imposta aos concessionários através 

dos Editais e contratos formulados pela ANP, a política de Conteúdo Local se demonstrou desde 

o seu princípio como uma ação inovadora da própria Agência. 

Acontece, que no que se refere à Agência Nacional do Petróleo, as competências a ela 

dadas, relativas à implementação da política energética ou mesmo os editais e contratos 

referentes à atividade, em momento algum conferem a ela a liberdade de realizar diferenciações 

entre os agentes privados nacionais e internacionais, ou ainda de estipular conforme os seus 

critérios de conveniência valores máximos e mínimos de investimento obrigatório na industria 

nacional, bem como é inexistente a competência da ANP para inclusão do Conteúdo Local 

como critério de seleção, na verdade trata-se de algo que segundo o art. 3ª, a Lei 8666/93 

somente deveria ser utilizado em casos específicos de empate nas licitações uma vez que a 

isonomia nas licitações é o princípio fundamental das mesmas sendo vedado aos agentes 

públicos justamente as diferenciações entre empresas brasileiras e estrangeiras453. 

Com isso, por mais que a Resolução nº8/2003 do Conselho de Política Energética – 

CNPE, tenha passado a prever o estímulo ao investimento em Conteúdo Local em percentuais 

mínimos, eliminando uma das problemáticas que envolviam a ação discricionária da ANP sobre 

o tema, isso não resolvia o problema, pois os demais pontos restavam intocados. 

Especialmente, por que no momento em que a Resolução nº8/2003 do CNPE foi 

expedida, não contavam nas competências do Conselho nenhuma atribuição sobre a 

implementação de políticas de sustentabilidade da indústria nacional, ou de estratégias e política 

de desenvolvimento da indústria petrolífera, havendo a Resolução estabelecido isso através de 

inciativa inovadora, que não definiam de forma alguma, hipóteses de atuação do ente regulador. 

                                                           
453 BRASIL. Lei 8666 de 1993. Brasília: Casa Civil, 2014. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666compilado.htm> Acesso em: 25 mar 2014.. 



     147 

 

Atualmente essa falha foi suplantada através da inclusão em 2010, pela Lei de Partilha 

de Produção, de novas competências do CNPE, dentre as quais a de incentivar a incrementação 

dos percentuais de Conteúdo Local exigidos pelas agências reguladoras.454 

Portanto, até 2010 a ANP, amparada por uma Resolução completamente ilegítima, 

manteve ativa a política de Conteúdo Local nas ações da indústria do petróleo, apesar das 

críticas envolvendo a falta de segurança jurídica, especialmente feitas por não contar a Agência 

como nenhum parâmetro para delinear uma ação tão incisiva em relação a direitos dos 

investidores e das empresas de fornecimento estrangeiras. 

Essa observação vem à tona no momento em que o conjunto de ações que configuram 

a política de Conteúdo Local apesar do alto grau de tecnicidade que possui, têm em si também 

uma natureza de restrição muito severa de direitos fundamentais dos particulares, o que 

indicaria a necessidade de um critério legal firmemente estabelecido. 

Por óbvio, que a partir da modificação trazida pelo art. 62 da Lei nº 12.351/2010, que 

conferiu ao Conselho Nacional de Política Energética a competência de aprimorar a política de 

Conteúdo Local, a ilegitimidade ou inexistência do reconhecimento da política pelo 

ordenamento foi suplantada, entretanto, não desaparecendo com toda a problemática dos limites 

da discricionariedade envolvida. 

Afinal, deve-se deixar claro que a política de Conteúdo Local até o presente momento 

nunca deixou de ser uma política regulatória. Essa observação já feita em momentos anteriores 

no texto é importante para diferenciá-la de uma política pública estatal cuja execução ou 

fiscalização coubesse a ANP. 

Na verdade, a Política de Conteúdo Local enquanto entregue apenas nas mãos da 

Agência Reguladora, sofre por inanição, não chegando a alcançar todo o potencial que poderia 

ter, uma vez que, deixadas de lado as críticas doutrinárias existentes, não cabe em hipótese 

nenhuma até o momento vista no ordenamento brasileiro que as normas administrativas 

discricionárias infralegais expedidas por uma Agência Reguladora, no caso a ANP, possam 

incidir na esfera de direitos fundamentais de quaisquer indivíduos ou pessoas jurídicas para 

limitá-los. Ela simplesmente não possui competência para tanto, apesar das justificações por 

ela e por outros órgãos apresentadas. 

                                                           
454 O artigo 62 da Lei nº 12.351/2010, conferiu ao Conselho Nacional de Política Energética – CNPE a atribuição 

de propor políticas nacionais e medidas específicas destinadas ao aprimoramento do conteúdo local, nos termos 

específicos: ” X - 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 inciso IX”. 

BRASIL. Lei 12.351 de 2010. Brasília Casa Civil, 2014. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12351.htm>. Acesso em: 12/05/2014. 
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5 AS BASES CONSTITUCIONAIS DA POLÍTICA DE CONTEÚDO LOCAL E A 

SUA ATUAL FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: CONSTRUINDO UMA NOVA 

VISÃO 

 

Havendo evidenciado as falhas existentes na estrutura da Política de Conteúdo Local 

que envolvem a sua criação através de normas regulatórias cujas competências estão inseridas 

em um vórtice nebuloso de discussões teóricas sobre legitimidade normativa das Agências 

Reguladoras no ordenamento brasileiro, a limitação de direitos fundamentais dos estrangeiros, 

sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, especialmente no que se refere a discriminação existente 

entre nacionais e estrangeiros, além de se tratar de elemento negativo nas complexas relações 

internacionais nas quais o Brasil se insere em meio ao sistema internacional, e de ser alvo de 

insegurança jurídica trazida aos concessionários por meio das normas regulatórias apresentadas 

pela ANP sobre a certificação, bem como existente o problema da falta de parâmetro em relação 

aos investimentos em Conteúdo Local no instante da licitação, algo que está diretamente ligado 

ao desconhecimento da indústria brasileira de fornecimento por parte dos investidores externos, 

termina-se por demonstrar que os problemas da política não são de pequena escala. 

Contudo, percebe-se que apesar de todas essas questões a serem resolvidas, a política 

de Conteúdo Local continua não só vigente como em clara e ampla ascensão dentro do 

ordenamento jurídico brasileiro. 

Isso acontece porque o Brasil enquanto detentor de uma Constituição de ascendência 

democrática, alargadora do fluxo de influência dos valores morais da Sociedade sobre o 

ordenamento jurídico, que termina conformando em sua silhueta um modelo de organização 

sistêmica definidor de normas de caráter supremo a serem efetivadas em prol da melhoria da 

qualidade de vida da sociedade, o Estado enquanto representante da vontade do Povo, que é 

poder constituinte455 e ente soberano da comunidade nacional, passa a ter como papel mínimo 

de desempenho o cumprimento de objetivos constitucionais construídos para elevação de 

valores maiores que passam a existir na construção da comunidade nacional456. 

Assim, é que se constrói a ideia de que toda e qualquer ação estatal ou privada que se 

exerça dentro do território brasileiro, somente será possível no momento em que materializar 

estes valores tão importantes. É nesse sentido, o esforço do Estado brasileiro para garantir que 

                                                           
455 CANOTILHO, J.J Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. .4ª Edição, Coimbra: ed. 

Almedina, 2000. p.65-66. 
456 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2008. p.39. 
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os objetivos constitucionais sejam, se não alcançados, tratados como prioritários nas relações 

econômicas traçadas dentro do seu território. 

Melhor afirmando, o Estado passa a formular suas ações de maneira orientada e 

dependente dos programas políticos constitucionais direcionados finalísticamente pelos 

objetivos constitucionais457, buscando, em outras palavras, o desenvolvimento458, ou seja, uma 

real melhoria na qualidade de vida dos cidadãos459. 

Dessa forma, os institutos jurídicos teriam que a ferro e fogo terminar por promover 

alguns dos objetivos presentes no bojo do artigo 3º de seu texto, dentre os quais se destacam o 

desenvolvimento de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e da 

marginalização, bem como a redução das desigualdades sociais e regionais, o desenvolvimento 

nacional e a promoção do bem de todos460. 

Define-se portanto, que ao se tratar de qualquer assunto no mundo jurídico brasileiro, a 

discussão tem que encontrar como finalidade última o cumprimento destes objetivos inseridos 

no texto constitucional. 

Deve-se ressaltar que num país repleto de problemas econômicos, sociais e culturais, 

em que uma pequena parcela da população consegue se estabelecer em patamares de alta 

qualidade de vida enquanto uma grande maioria não tem saídas de situações periclitantes, que 

tem dificuldades crônicas na formulação de novas tecnologias e na utilização das que adquire, 

bem como possui um histórico de falta de competitividade empresarial perante os investidores 

internacionais, as poucas soluções possíveis de resolver ou minimizar problemas dessa natureza 

fazendo com que se tornem dados reais, passam a deter suma importância para a vida dos 

cidadãos, sendo postas na agenda estatal461.  

Seguindo essa visão é que se pode observar que diretrizes constitucionais como a busca 

pela dignidade humana, a garantia da liberdade e igualdade dos indivíduos, o fomento e 

                                                           
457 SILVA, Guilherme Amorim Campos da. Direito ao desenvolvimento. São Paulo: Ed. Método, 2004. p.102. 

458 O desenvolvimento nacional, objetivo constitucional previsto no art. 3º, II, da Constituição Federal de 1988, 

pode e deve ser entendido como elemento finalístico de melhoria da qualidade de vida da nação brasileira e fonte 

geradora de valores responsáveis pela transformação e progresso social, que inclui a elevação dos níveis 

educacionais, culturais e tecnológicos, a solução dos problemas relacionados à saúde, a redução dos desníveis 

entre pessoas e regiões, a possibilidade de atuação do cidadão nas decisões de governo, além de condições de 

trabalho igualitárias, enfim, trata-se da garantia de um foco para o reconhecimento das demandas existentes no 

seio da sociedade e de uma orientação para as soluções possíveis de serem obtidas. ROCHA SCOTT, Paulo 

Henrique. Direito Constitucional Econômico: Estado e normalização da economia. Porto Alegre: ed. Safe, 

2000.p.141. 
459 VEIGA, José Eli da. Meio ambiente e desenvolvimento.  Série meio ambiente v.5. São Paulo: Ed. SENAC, 

2006. 
460 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Casa Civil, 2014. Disponível 

em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 31/06/2014. 
461 SOUZA, Celina. Políticas Públicas: uma revisão da literatura. Sociologias, Porto Alegre, ano 8, nº 16, 

jul/dez 2006. p.30-31. 
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ampliação dos direitos sociais e o dever de proporcionar o desenvolvimento nacional, 

estampado no texto da Constituição Federal de 1988462, passaram a não ser apenas meta-valores 

orientadores do pensamento constitucional formal, mas também e, principalmente, a servir de 

instrumento de orientação da vida social e do papel do Estado. 

Na indústria petrolífera, essa atividade estatal de formulação de ações voltadas ao 

cumprimento das vontades da Sociedade, termina sendo pautada nos mesmos moldes, quando 

não é conferida uma importância maior, estando inserido o Conteúdo Local como ação a ser 

observada de maneira aproximada. 

 

5.1 OBJETIVOS CONSTITUCIONAIS, A ORDEM ECONÔMICA E A JUSTIFICAÇÃO 

TEÓRICO-FINALÍSTICA DO CONTEÚDO LOCAL 

 

Havendo estabelecido no domínio axiológico dos objetivos constitucionais, um espaço 

para o poder estatal na busca pela resolução das demandas existentes, vê-lo atuar por meio de 

medidas políticas, administrativas, legislativas e judiciais, com o fim de atingir determinado 

interesse social463, torna-se algo esperado no ordenamento brasileiro. 

A política pública de Conteúdo Local enquanto ação voltada ao fomento da indústria 

nacional com aporte ao desenvolvimento econômico e social, que tem como função auxiliar na 

concretização dos objetivos constitucionais previstos especificamente nos incisos do artigo 3º 

da Constituição, torna-se sob a ótica principiológica do ordenamento constitucional brasileiro 

uma justificação mais do que plausível para a validação da política criada pela ANP. 

Portanto, uma política que é arquitetada através da construção das liberdades 

conjuntamente a critérios de igualdade e solidariedade (art.3º, I, CF), da materialização do 

desenvolvimento nacional que consubstancia a busca pela qualidade de vida da sociedade 

nacional (art.3º, II, CF), mas também pela necessária erradicação da miséria e da 

marginalização, minorando as desigualdades sociais e regionais (art.3º, III, CF), e a promoção 

do bem de todos sem nenhum tipo de preconceitos(art. 3º, IV, CF), termina por evidenciar como 

fundações as razões maiores existentes dentro da sociedade brasileira464. 

                                                           
462 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Casa Civil, 2014. Disponível 

em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 31/06/2014. 

463 SILVA, Guilherme Amorim Campos da. Direito ao desenvolvimento. São Paulo: Ed. Método, 2004. p.102. 

464 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Casa Civil, 2014. Disponível 

em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 31/06/2014. 
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Nestes termos, o Conteúdo Local é utilizado como uma política de motivação derivada 

dos objetivos constitucionais mencionados, podendo a todos abarcar como também apenas um 

deles aproveitar, a depender da localidade e dos incentivos propostos pelos concessionários, 

não havendo uma só situação em que a atuação dessa política não passe pelos objetivos do art. 

3º da Constituição. 

A política de Conteúdo Local vai ter, dessa forma, no artigo 3º da Constituição seu 

principal fundamento, o motivacional, que impele os concessionários a agir 

constitucionalmente em prol do alcance dos objetivos comuns da nação, realizando aquilo que 

deles é esperado, que transforme investimento em produção. 

Neste sentido, apesar das falhas demonstradas pela política de Conteúdo Local, que em 

sua quase unanimidade são mencionadas por problemas de cunho normativo de expressão legal 

e de competência e administrativo de organização, não obteria em relação às suas finalidades 

qualquer mácula, afinal, se as finalidades da política se demonstram estritamente idênticas às 

finalidades/objetivos constitucionais não pode-se afirmar que exista contradição entre elas. 

No entanto, não apenas nos objetivos constitucionais previstos no art. 3º da Constituição 

Federal de 1988 a Política de Conteúdo Local encontra guarida nas normas constitucionais, isso 

por que a norma constitucional que mais bem representa o conteúdo da política pública tratada, 

pode ser encontrado no caput do art. 170 da Constituição que ao prever as bases das atividades 

econômicas na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, reduz perfeitamente a 

relação existente entre o incentivo ao empresariado das indústrias de base nacional associado 

com o fomento dos empregos e da formação dos trabalhadores que está presente na política de 

Conteúdo Local465. 

O princípio da livre iniciativa se apresenta como desdobramento do conceito de 

liberdade e assume, em regra, afeição de liberdade econômica ou liberdade de iniciativa 

econômica, cujos titulares são os agentes econômicos, em especial, as empresas.466 

Na Ordem Econômica constitucional brasileira, a prevalência pela livre inciativa467 

como motor da economia faz com que os interesses privados das organizações empresariais 

sejam levados fortemente em consideração quando da construção de limitações por parte do 

Estado, permitindo a liberdade de ação empresarial desde que obedeça o quadro mínimo 

                                                           
465 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Casa Civil, 2014. Disponível 

em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 31/06/2014.. 
466 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2008. p.793. 
467 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 94. 
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estabelecido pelo bem público e promova o crescimento econômico voltado aos interesses da 

coletividade468. 

Assim, pode-se afirmar que é visando ao Princípio da Liberdade empresarial das 

empresas brasileiras de fornecimento, em desvantagem à competição perpetrada pelos agentes 

internacionais há muito tempo atuantes no mercado e detentores de uma cadeia de difícil 

modificação, que a ANP propõe e o Estado brasileiro justifica uma política como a de Conteúdo 

Local469. 

E não somente, o Conteúdo Local está diretamente vinculados a princípios da 

Constituição Econômica brasileira, que reforçando os objetivos constitucionais fazem com que 

as atividades econômicas além de buscar atingir as finalidades apresentadas pela Constituição, 

o façam através da observação de algumas outras diretrizes principiológicas, como é o caso da 

proeminência da soberania nacional (art. 170, I, da CF/1988) na regulamentação das atividades 

econômicas exercidas no país, sendo ela diretamente vinculada a busca da redução das 

desigualdades regionais e sociais(art. 170, VII, da CF/1988), que toma espaço como objetivo 

constitucional e princípio diretivo das atividades econômicas. 

Ademais, o Conteúdo Local também se fundamenta sobre a proteção da propriedade 

privada (art. 170, II, da CF/1988), desde que respeitadas a função social da propriedade (art. 

170, III, da CF/1988) e a livre concorrência (art. 170, IV, da CF/1988)470. Tanto é que a livre 

concorrência revestida através do manto da competitividade empresarial tem sido posta como 

uma das principais motivações a existência da política de Conteúdo Local471. 

Além disso, a visibilidade de diretrizes principiológicas como a busca do pleno emprego 

(art. 170, VIII, da CF/1988) e o tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte 

                                                           
468 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2008. p.794. 
469 Na medida em que o Estado brasileiro resolve, em vistas ao alcance de seus objetivos, formular uma política 

de intervenção à liberdade de algumas empresas em benefício de outras, como é o caso da política de conteúdo 

local, o princípio da livre iniciativa passa a ser visto em duplo papel como base justificadora da ação e como 

principal limitador, a depender somente da não-abusividade da política, medida através das próprias determinações 

constitucionais. Nestes termos, apesar de possível de ser exigido como requisito dos processos licitatórios e das 

cláusulas contratuais destes decorrentes, o Conteúdo Local não pode criar barreiras insuperáveis às concessionárias 

e aos fornecedores externos, existindo vias de ação para a entradas destes no mercado brasileiro bem como o 

estabelecimento de momentos em que este não precise ser cumprido. 
470 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Casa Civil, 2014. Disponível 

em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 31/06/2014. 
471 MAGALHÃES, Roberto Azevedo de Oliveira. Conteúdo Local: Desafios e oportunidades. São Paulo: 

Organização Nacional Da Indústria Do Petróleo – ONIP, 2012. Disponível em: < 

http://www.ciesp.com.br/arquivo-download/?id=5510 >. Acesso em: 29 mar 2014. p.5. MACEDO, Marcelo Mafra 

Borges de. A Certificação de Conteúdo Local no Setor de Petróleo e Gás. Rio de Janeiro: Coordenadoria de 

Conteúdo Local (CCL) – ANP, 2012. Disponível em: < http://www.ciesp.com.br/wp-

content/uploads/2012/11/Palestra-Conte%C3%BAdo-local-Desafios-e-oportunidades-por-Roberto-

Magalh%C3%A3es.pdf > Acesso em: 03 mai 2014. 



     153 

 

brasileiras (art. 170, IX, da CF/1988), são elementos especialmente inseridos na política de 

Conteúdo Local. 

Assim sendo, é fácil de enxergar a relação entre a política de Conteúdo Local com as 

normas constitucionais previstas no artigo 170 da Constituição Federal que conferem bases para 

o desenvolvimento da mesma em prol da sociedade brasileira como um todo. 

Ao conferir os alicerces para o direito de livre acesso ao mercado para as empresas 

brasileiras de fornecimento, aliado à defesa da permanência das mesmas em um ambiente 

concorrencial estável, torna-se evidente o poder inerente a essa política para a concretização 

das normas constitucionais. 

Perante essa fundamentação é que se pode afirmar que tantos outros direitos 

fundamentais, individuais ou sociais, como o direito à qualificação profissional, de propriedade 

ou mesmo o direito à educação, moradia, e a um ambiente urbano saudável, teriam um novo 

ponto de partida nas ações do Estado concretizadas através da política de Conteúdo Local. 

Nesses moldes, pode-se afirmar portanto, que por estar de acordo com a vontade popular 

prevista na Constituição, a política de Conteúdo Local estaria legitimada a partir do centro 

hierárquico e axiológico do sistema jurídico nacional, sendo esta a razão da política criada pela 

ANP manter-se vigente ainda quando não tenha sido desenvolvida de modo juridicamente 

esperado dentro das regras de criação normativa e de competências do ordenamento brasileiro. 

 

5.2 A FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL DOS PODERES REGULADORES DA 

ANP 

 

Já analisadas as questões envolvendo o Poder Regulatório da ANP para criar a política 

de Conteúdo Local em âmbito legal e infralegal, cumpre ainda demonstrar que apesar das falhas 

na criação da política pela Agência, algumas fundamentações constitucionais são utilizadas para 

justificar a prevalência da competência da Agência no controle desta política. 

O marco zero de tais fundamentações é o art. 174 da Constituição Federal de 1988 que 

ao estabelecer que o Estado deve agir como agente normativo e regulador da atividade 

econômica, exercendo funções de fiscalização, incentivo e planejamento criou todo um rol de 

poderes para a Administração que, tendo como limitação apenas o alcance das funções 

públicas472, poderia agir de modo a maximizar a sua participação em meio as atividades 

                                                           
472 MENEZELLO, Maria D`Assunção Costa. Comentários à Lei do Petróleo: Lei Federal nº 9.478, de 1997. 2. 

ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2009.p. 54. 
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econômicas para, procurando arrecadar mais e gastar menos, alcançar uma maior distribuição 

da riqueza para a nação. 

Essa nova forma de ação do Estado seria realizada em duas vertentes: alternativa e 

complementar. A primeira, por que permitiria a influência do sistema político em segmentos do 

sistema econômico, e a outra, complementar por ser o elo existente entre os sistemas jurídico-

político-administrativo e econômico473. 

A disposição constitucional apresentada impõe sobre a regulação uma proposta 

inovadora dos rumos do comportamento estatal, em que o Estado deixa de participar da 

economia como ente centralizador, mas não perde o foco do direcionamento da política 

econômica. 

Nestes termos, o Estado se coloca em uma posição de liderança que não petrifica as 

decisões, e sim, passa a fazer experimentações frente aos desempenhos obtidos no decorrer do 

tempo474.  

Essa norma constitucional fez com que o Estado realizasse algo que anteriormente não 

estava dentro de suas competências, a saber, a indução da produção econômica, fazendo com 

que os agentes participem com ele de um processo de interação perene voltada ao equilíbrio de 

interesses475.  

A mudança trazida pelo art. 174 da CF/1988 vem aliada a redação do art 177 da CF/1988 

que, observando os seus §§ 1º e 2º, ao permitir que que a União contrate com empresas estatais 

ou privadas a realização das atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural, 

impõe que essa contratação tenha como participante um órgão regulador a ser edificado através 

de Lei476. 

Este órgão, a Agência Nacional do Petróleo criada na Lei do Petróleo como órgão 

vinculado ao Ministério de Minas e Energia (Art.7º da Lei 9478/97), seria o ente representativo 

do Estado no setor e viria a obter de maneira derivada o poder e a competência para induzir a 

produção econômica de acordo com os interesses constitucionais. 

                                                           
473 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Regulação Estatal e autorregulação na economia 

contemporânea. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, 33, 79-94, 2011. p. 82. 
474 SCHAPIRO, Mario. G. ; TRUBEK, David . Redescobrindo o Direito e Desenvolvimento: experimentalismo, 

pragmatismo democrático e diálogo horizontal. In: Mario G. Schapiro; David M. Trubek. (Org.). Direito e 

Desenvolvimento: um diálogo entre os Brics. 1ed.São Paulo: Saraiva, 2012. p .15 
475 Ibdem. p.14. 
476 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Casa Civil, 2014. Disponível 

em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 31/06/2014. 
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Destarte, o papel maior da Agência se trata de estabelecer normas e fazê-las serem 

cumpridas pelos agentes econômicos atuantes, tendo em vista as propostas político-econômicas 

estatais atuais477 presentes na Constituição e que se justificam frente ao cenário mundial. 

Nesse sentido, é feita a leitura da competência Constitucional da Agência juntamente 

com as normas da Lei n.º 9.478/97, especificamente as enunciadas no art. 1º, ou seja, os 

princípios da Política Energética aos quais estaria também vinculada a ANP em uma linha 

finalística diretiva que a faz seguir a regra legal, os princípios da Política Energética, os 

princípios constitucionais econômicos previsto n art. 170 e por fim os objetivos constitucionais 

existentes no art. 3º da Constituição, todos a serem buscados e postos em prática através das 

competências legais estabelecidas para a Agência no art. 8º, da Lei n.º 9.478/97. 

Fazendo essa interpretação das competências constitucionais da Agência como um todo, 

inclusive incluindo as determinações legais como complemento, é que se pode observar o 

Conteúdo Local como uma política possível de ser posta em prática pela ANP, uma vez que a 

preferência dada aos bens, produtos, equipamentos e serviços nacionais, frente aos 

correspondentes estrangeiros, encontraria guarida no ordenamento constitucional brasileiro 

através da proteção do interesse de desenvolvimento nacional da economia, neste caso 

representado pelo fomento do crescimento da indústria e do setor de serviços nacionais478.  

Isso ocorre, afinal, por que as políticas regulatórias, e a de Conteúdo Local não é 

exceção, tem como principal fundamento a indução do desenvolvimento e, em bases regulares 

tem como ponto de partida o processo de fomento sustentável da demanda interna479. 

Assim, os objetivos de ampliação da capacidade de fornecimento pela indústria local e 

do aumento da competitividade da indústria480 tanto quanto melhoria nas condições de emprego, 

renda, educação dentre outras necessidades sociais passam a ser por meio do poder 

constitucionalmente cedido à ANP uma responsabilidade específica adquirida pela Agência 

para ser executada através do seu poder regulatório. 

Essa justificação da competência da ANP, passa portanto pela abertura feita pela 

inclusão da Regulação nas normas da Constituição Federal de 1988 que passa a fazer com que 

uma vez enxergada a necessidade de se evitar falhas de mercado trazidas por agentes 

                                                           
477 MARTINS, Daniela Couto. A regulação da indústria do petróleo: segundo o modelo constitucional 

brasileiro. Belo Horizonte: Ed. Fórum, 2006. p.83. 
478 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU. Ata nº 24, de 13 de junho de 2007 - Sessão Ordinária – 

Plenário. Brasília: TCU, 2007. Disponível em: < http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2048470.PDF >. 

Acesso em 09 jun 2014. 
479 SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação da Atividade econômica: princípios e fundamentos jurídicos. 2ªed. 

São Paulo: Ed. Malheiros, 2008. p.46-48. 
480 QUINTANS, Luiz Cesar P. Conteúdo Local: a evolução do modelo de contrato e o conteúdo local nas 

atividades de E&P no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. Freitas Bastos, 2010.p 9. 
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econômicos não sujeitos a pressão concorrencial, a motivação geradora de uma intervenção por 

parte do Ente Regulador para que este pudesse propiciar o equilíbrio de mercado estaria 

presente481. 

Em outras palavras, quando se consegue prever que determinadas ações por parte dos 

agentes econômicos não terão benefício, ou acarretarão prejuízo ao mercado e a sociedade 

nacional482, as ações do Agente Regulador poderiam limitá-las, seja através de fiscalização, de 

proibição ou de indução, estando quaisquer dessas justificadas. 

“Equilíbrio” seria a palavra de ordem das ações da Agência Reguladora, importando 

que nas atitudes perpetradas por ela, a estabilização de um dado segmento da atividade 

econômica ou social, sem descurar, nesta composição de interesses difusos, gerais, ou 

titularizados por hipossuficientes, seria sua maior missão483. 

A regulação estatal, dessa forma, se efetivaria por meio de políticas públicas que a 

Agência Reguladora, enquanto representante do Estado, imporia aos agentes econômicos 

atuantes no mercado interno, preponderantemente sociedades empresariais, para que 

desenvolvam suas atividades dentro de um cenário jurídico que, seguindo programas político-

econômicos estatais484, promovem acesso de todos ao mercado.  

 Nestes termos, a regulação econômica exercida pela ANP teria como função e 

justificativa constitucional o alcance de um resultado prático, que alie a maior satisfação do 

interesse público, incluindo-se aí a proteção a direitos de cunho social, individual e ambiental, 

com a proposta de atividade econômica fundada na atividade lucrativa485. 

Desse modo, a atuação da agência, seja de cunho administrativo ou normativo, poderia 

ser enxergado como um conjunto de ações criadas para realizar as vontades sociais, sejam de 

caráter econômico ou não486, amplamente justificadas pela norma Constitucional. 

Isso faz com que se possa claramente relevar a existência administrativamente e 

normativamente maculada da política de Conteúdo Local até o momento, e mais, que se possa 

                                                           
481 MARTINS, Daniela Couto. A regulação da indústria do petróleo: segundo o modelo constitucional 

brasileiro. Belo Horizonte: Ed. Fórum, 2006. p. 83. 
482 Ibdem. 83. 
483 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Regulação Estatal e autorregulação na economia 

contemporânea. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, 33, 79-94, 2011.p. 80. 
484 FABRÍCIO, André Rodrigues. Políticas Públicas e a Função Social da empresa petrolífera. Natal: UFRN, 
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e Regulação econômica. Belo Horizonte: Ed. Fórum, 2010. p.472. 
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apoiá-la como um fator possível de alteração do status quo da vida empresarial e industrial 

brasileira, tornando o mercado brasileiro, pelo menos nesta área, um mercado ascendente. 

Assim, uma política tão importante para o mercado brasileiro deve ser vista de forma 

atenciosa, que se proponha um crescimento da mesma e uma expansão para outros ramos 

possíveis, no entanto para isso deve-se observar justamente as limitações até o momento 

encontradas e superá-las. 

 

5.3 UMA DIFERENTE PERSPECTIVA SOBRE A FORMATAÇÃO DA POLÍTICA DE 

CONTEÚDO LOCAL 

 

Analisada a base constitucional que sustenta a existência da política de Conteúdo Local 

no ordenamento brasileiro sobre a qual é difícil descobrir incongruências em relação à sua 

disposição finalística, passa-se a trabalhar, na confecção de uma outra visão da estrutura desta 

política até o momento montada pela Agência Nacional do Petróleo. 

Torna-se possível analisar novas estratégias a serem aplicadas à política de Conteúdo 

Local para torna-la uma hipótese plausível de ser vista de fato como um instrumento de 

desenvolvimento do Brasil. 

Através dessa iniciativa é que se tenta demonstrar que tal política apesar de 

constitucionalmente suportada e de instrumentalmente contar com alguns elementos de suporte, 

não possui visão estratégica ampla, tornando-a apenas uma operação menor conduzida por uma 

atribulada Agência Reguladora que sem norte transforma, cada vez mais, um elemento tão 

importante ao desenvolvimento nacional, em ações pontuais cujos efeitos se dispersam em meio 

a um ramo industrial tão dinâmico. 

Assim, cumpre analisar algumas condicionantes e métodos que podem fazer com que 

a política até o momento existente concentre uma potencialidade ainda maior. 

 

5.3.1 A condicionante que diferencia o Conteúdo Local na sua utilização perante a 

indústria do petróleo 

 

O Conteúdo Local enquanto política de Estado que beneficia o aumento das taxas de 

emprego nos países que a aplicam, bem como meio de ampliação das possibilidades de 

transferência de tecnologias inovadoras de países e, consequentemente, empresas mais 
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desenvolvidas, é há muito tempo aplicada mundialmente, sendo reportada como grande política 

internacional desde meados dos anos 1980487. 

Mais importante que o caráter temporal, a diversidade de aplicação é o que mais deixa 

evidente a aplicação desta política. Como é bem sabido, indústrias como a automobilística, 

historicamente tem encarado a aplicação desta política em larga escala por parte dos Estados 

Nacionais em vias de fortalecer a capacidade tecnológica do país, proteger a força de trabalho 

lá existente e garantir suporte à indústria nacional, algo que também é encontrado na indústria 

de tabaco, petroquímica, de maquinário industrial, tratores voltados à produção agrícola, como 

foi feito na Austrália e na Índia, ou ainda na produção televisão e refrigeradores em Taiwan488. 

No entanto, em todos os ramos em que é aplicada essa política uma verdade é presente, 

o Estado que aplica a política tem de fazê-lo de forma extremamente bem programada, pois 

uma vez que ela é imposta de modo contra-produtivo, ou seja quando os percentuais de 

investimento são altos e os fornecedores locais não acompanham ou não são competitivos, ela 

se torna responsável pela fuga dos investidores que resolvem aplicar seus investimentos em 

locais mais lucrativos489. 

Ou seja, a possibilidade da política de Conteúdo Local fazer com que os investimentos 

que seriam revertidos em empregos e tecnologia para o país terminem transformados em uma 

barreira a quaisquer investimentos na área, devem ser uma preocupação recorrente do Estado. 

Contudo, quando aplicada no setor de petróleo e gás natural essa possível reação dos 

investidores é, em grande escala, minorada por uma condicionante existente especificamente 

neste ramo de atuação: a localização490. 

Condição presente em toda e qualquer ação ou empreendimento do setor mineral, a 

localização se apresenta como a vinculação da atividade de extração e produção de um recurso 

mineral à uma determinada localidade. Isso por que o posicionamento geográfico de alguns dos 

recursos naturais minerais, os mais cobiçados devido a sua raridade, não se encontra ao controle 

dos seres humanos, como é o caso de outras variáveis como mão-de-obra, condições ambientais 

mínimas, matérias-primas de fácil fabricação, dentre outros. 

                                                           
487 TAO, Zhigang. QIU, Larry D.. Export, foreign direct investment, and local content requirement. Journal 

of Development Economics Vol. 66, 2006, pgs 101-125. Disponível em: < 

http://www.sef.hku.hk/~larryqiu/Papers/LCR.pdf >. Acesso em: 13/05/2014. p. 102 
488 ROSENBALTT, Meir J.. MUNSON, Charles L.. The impact of Local Content Rules in Global sourcing 

Decisions. An International Journal of the Production and operations management. Vol. 6. Nº3. Pgs. 277-

290. USA, 1997. p. 279.  
489 Ibdem. p. 288. 
490 PIQUET, Rosélia. Petróleo e Região no Brasil – o desafio da abundância. Rio de Janeiro: ed. Garamond, 

2007. p.22 
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Dentre os recursos minerais o petróleo tem uma posição ainda mais estrita por ser um 

recurso finito, não renovável, e somente encontrado em localidades específicas cuja formação 

depende tanto de comportamentos geológicos quanto biológicos dentro de um espectro 

temporal de milhares de anos, não sendo estas características algo cientificamente possível de 

ser replicado com o atual estágio do desenvolvimento tecnológico, havendo portanto a 

necessidade de, para aqueles que desejam investir na atividade de extração desse bem, 

dependerem da sua disposição natural. 

Nesses termos, a atividade de extração petrolífera, através da sua condição de 

localização obriga os atuantes na atividade a irem ao local em que o bem econômico é 

encontrado, no qual tendem a criar estruturas que possibilitem a sua atuação naquele espaço, o 

que é regularmente uma indicativa de instalação de um pátio industrial no qual se encontram 

bases para o processamento de grande parte das atividades de exploração e produção de petróleo 

e gás natural. 

Essas estruturas industriais condensam movimentos socioeconômicos para a 

localidade491, fazendo com que haja uma severa alteração na organização econômica e social 

do território, pois além da mudança do comportamento dos investimentos econômicos, a 

estrutura populacional da região em que o recurso vai ser explorado também é alterada uma vez 

que são geradas expectativas de contratação de mão-de-obra, que ocasionam aumento 

populacional naquele espaço.492 

Desta feita, intervenções provenientes do Estado podem tomar lugar para equilibrar as 

relações econômico-sociais, particularmente, aquelas que conseguem aliar o interesse da 

indústria em se instalar no país com as necessidades da população que tem a qualidade de vida 

como bandeira sempre hasteada. 

O Conteúdo Local, portanto, vai servir para reunir tanto o interesse da indústria, como 

os benefícios sociais orientados pelos objetivos da nação, procurando fazer surgir um impulso 

especial ao desenvolvimento tecnológico, à capacitação de recursos humanos e à geração de 

emprego e renda, dentre outros elementos. 

Notadamente por causa dessa condicionante localizacional, na indústria do petróleo o 

Conteúdo Local consegue ir além do que pode representar para outros ramos de atividade 

industrial, por que diferentemente destes, naquela os investidores não conseguem utilizar 

facilmente a cartada de fuga para territórios de outros países, permitindo que o Estado detentor 
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do recurso petrolífero consiga trabalhar mais livremente com os limites da sua política, tanto 

no que se refere ao aumento dos percentuais quanto no aumento dos benefícios trazidos por ela. 

 

5.3.2 Os fatores de influência na recriação de uma Política Estatal de Conteúdo Local 

 

Como anteriormente mencionado, o Conteúdo Local no Brasil somente figurou como 

uma política regulatória, jamais se estruturando como uma política de Estado como é o caso de 

alguns exemplos internacionais em que a estrutura de ação do Estado através de suas linhas pré-

estabelecidas de direcionamento da indústria se apresentam como elementos indispensáveis ao 

alcance do desenvolvimento da política493.  

Demonstra-se com isso que o Estado brasileiro em nenhum momento realizou uma 

preparação da estrutura estatal, em especial uma estrutura econômico-normativa, para dar 

impulsão a política de Conteúdo Local. Em outras palavras, enquanto política delegada ao 

controle de uma Agência com poderes normativos limitados por sua própria natureza de Órgão 

Regulador, faltou e falta ao Conteúdo Local uma ampliação do seu universo de ação, algo 

somente possível através de uma visão de uma política estatal que contemple um norte de mais 

de uma ou duas décadas494. 

Isso implica num esforço de análise, planejamento, seletividade e priorização de ações 

e investimentos das variáveis e fatores que serão determinantes para o futuro objetivado. Para 

tanto, é preciso não somente identificar os problemas e os gargalos existentes que impedem a 

solução dos problemas, mas traçar metas de médio e longo prazo que realizariam minimamente 

as necessidades e carências surgidas em regime de urgência em prol do desenvolvimento 

relevante de toda uma estrutura planejada, cujos benefícios são melhores aproveitados, ou seja, 

é necessário tornar real um planejamento estratégico.495 

O objetivo primário da política de Conteúdo Local é criar uma indústria de suprimento 

conectada com as indústrias setoriais, no caso a de petróleo e gás, em uma estrutura de rede, 

com a criação de oportunidades de empregos e o desenvolvimento da tecnologia nacional 

                                                           
493 HEUM, Per. SNF Working Paper no. 02/08: Local Content Development – experiences from oil and gas 
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www.cpzulia.org/ARCHIVOS/Brazil_conteudo_local_ONIP.pdf >. Acesso em: 11 abr 2014. 
495 BUARQUE, Sérgio C.. Construindo o desenvolvimento local sustentável: metodologia de planejamento. 

4ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Garamond, 2008. p.95-98. 
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através de ações de transferência tecnológica, além do incremento em controle e propriedade 

de empresas brasileiras atuantes496, logo, cabe ao Estado como um todo, e não a uma mera 

Agência Reguladora, criar os fatores necessários ao pleno desenvolvimento da política e 

consequencialmente dos benefícios por ela trazidos em um regime de médio e longo prazo. 

Dentre estes fatores, aqueles que são vistos como as estruturas fundamentais ao 

desenvolvimento da política de Conteúdo Local são: as políticas estatais, a infraestrutura local, 

o ambiente negocial e as capacidades locais. Assim, o Conteúdo Local na verdade é apenas o 

epicentro de um universo composto por diversos fatores que o circulam. 497 

O fator que, acima de todos os demais, influencia para o bom funcionamento deste 

sistema é aquele vinculado às políticas estatais, estas estando divididas entre as políticas 

públicas e as políticas industriais. Estas políticas são importantes para o desenvolvimento da 

indústria nacional porque são responsáveis pela geração de um ambiente econômico 

amplamente estimulado, por aumentar a confiança nas instituições e no sistema normativo, pela 

possibilidade de incentivo de práticas negociais e melhoramentos de infraestruturas sociais498, 

além, acrescente-se, de garantir o respeito dos direitos fundamentais dos cidadãos que integram 

a vida estatal. 

Com isso, se quer afirmar que o Estado para conseguir realizar o desenvolvimento 

industrial que vincule o crescimento e desenvolvimento do Estado em geral, precisa que 

oportunidades sociais e empresariais sejam criadas, inclusive fora do setor de petróleo e gás, 

desde que possuam uma ligação de efeito lógico destinado ao fim almejado.499 

Ou seja, as políticas públicas e industriais constituem partes vitais do desenvolvimento 

das políticas estatais, especialmente a de Conteúdo Local, afinal elas são responsáveis por 

tornar reais a reestruturação de normas estatais, reforço nos contratos, estratégias empresariais 

e regulatórias, providenciando ao fim uma precisa ligação entre os objetivos estatais e os 

objetivos das ações de contingenciamento do Conteúdo Local500. 

No país, as políticas públicas, especialmente as evidenciadas na última década tem 

adquirido uma conotação de socialidade e de redistribuição de renda bastante condensada. Tais 

políticas tem tido o condão de inserir cidadãos anteriormente alijados de direitos fundamentais 
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novamente no seio social, equacionando dívidas sociais existentes, ainda que minimamente501, 

demonstrando que o Estado é vetor de mudanças efetivas na seara social, afastando-se daí 

qualquer discussão eleitoral sobre o tema. 

Contudo, mais do que as consequências de distribuição de renda, socialidade, 

integração social e melhoria de qualidade de vida, essas políticas têm se demonstrado uma porta 

de entrada de novos agentes socioeconômicos no cenário mercadológico nacional, não somente 

por que passam a deter capital para realização de desejos voltados ao consumo, mas por que 

conferem a possibilidade de inserção de cidadãos no mercado de trabalho, na vida política e no 

direcionamento tanto da atividade de gerenciamento da vida coletiva quanto na particular, 

demonstrando o poder derivado da força do próprio indivíduo enquanto pertencente a uma 

coletividade. 

É nesse meio que as políticas públicas devem ser evidenciadas enquanto fontes de ação 

diretiva em alguns momentos e acessória em outros, no que toca a formação da estrutura da 

política estatal de Conteúdo Local. 

A infraestrutura é o segundo fator que mais deve ser levado em conta no momento de 

estruturação de uma política estatal de Conteúdo Local, pois certas condições de estrutura de 

transporte, tecnologia, fornecimento energético, comunicacional, social, educacional, dentre 

outras, são necessárias tanto para garantir a maior competitividade da indústria de suprimento502 

quanto para propor o desenvolvimento de bem-estar social, que é o objetivo último de qualquer 

política estatal. 

Em regra, o fator da infraestrutura a ser observado diz respeito a uma colaboração 

intensiva entre Estado e empresas para poder proporcionar uma ligação direta entre os agentes 

empresariais estrangeiros e a indústria nacional voltada ao suprimento dos players da indústria 

petrolífera, no entanto, no Brasil esse fator recebe outra conotação. 

Em um território de 8,5 milhões de Km2 nos quais se inserem aproximadamente 190 

milhões de habitantes503, tratar do tema infraestrutura é algo muito delicado, pois apesar dos 

indicadores de infraestrutura no Brasil não estarem em total discrepância com o nível de renda 
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do país, o Estado investe pouco em relação a demanda existente e a velocidade da depreciação 

em vistas dos altos custos dos serviços de infraestrutura504. 

Com um índice de infraestrutura mediano em relação aos demais países, o Brasil ocupa 

uma posição bastante desagradável no que tange ao comportamento do investimento em sua 

infraestrutura, pois no momento em que mantém a sua qualidade mediana, inclusive com notas 

de decrescimento, outros países realizam os investimentos necessários para seu crescimento, 

atingindo níveis superiores neste quesito e estando mais aptos a receberem investimentos505. 

Tanto é que em itens como estradas, infraestrutura portuária e aeroportuárias o Brasil 

demonstrou investimento nulo, apenas mantendo a qualidade dos serviços já existentes que há 

muito são reconhecidamente ruins506. Acontece que, para que a infraestrutura do país possa 

obter resultados satisfatórios, investimentos no entorno de 10 trilhões de reais são necessários, 

algo que é em média 200 vezes mais que os maiores programas de investimento em 

infraestrutura encabeçados pelo Estado Brasileiro nos últimos anos507. 

Por conta dessas razões o fator infraestrutura deve ser especialmente observado pelo 

Estado brasileiro para possibilitar a concretização da política de Conteúdo Local, como de 

qualquer outra política pública ou industrial de origem estatal. 

Apesar do que foi observado em relação a infraestrutura, em outros fatores também 

importantes para a reorganização da política de Conteúdo Local através de uma estratégia de 

planejamento, é o caso do ambiente negocial local, em que todas as políticas, públicas e 

industriais, a infraestrutura, as capacidades técnicas interagem formando um espaço de ação 

para as empresas. 

Esse ambiente está diretamente ligado a visão de terceiros acerca de investimentos no 

país. Ele é influenciado pela dimensão do mercado, a demanda de consumo, as facilidades para 

agentes econômicos após se instalarem conseguirem atingir objetivos de crescimento 

empresarial, dentre outras grandezas. 
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Trata-se um ponto importante no qual o Brasil leva vantagem uma vez que o mercado 

empresarial é pulsante, existe ainda uma demanda de consumo extremamente mal explorada, 

mantida pela impossibilidade das estruturas existentes atualmente no país conseguirem dar 

conta da extensão do mercado nacional, que aliada a uma oferta de mão-de-obra sempre em 

expansão torna o ambiente nacional apto a receber investimentos e negociações. 

Por último, apresenta-se a variante da capacidade técnica local. Este é um fator que 

envolve duas questões demasiadamente importantes para qualquer nação na era 

contemporânea: educação e tecnologia508. 

Estes dois galhos da mesma árvore são envolvidos por algumas sub-variáveis que são 

utilizadas apenas como desdobramentos daquelas, como é o caso do desenvolvimento de 

experiência no uso de tecnologias, desenvolvimento de habilidades técnicas, aquisição de 

know-how ou realização de transferência de tecnologia, bem como realização de pesquisa e de 

formulação de novas tecnologias para utilização509. 

Em outras palavras, a capacidade técnica local é a estrutura neurológica do sistema 

industrial, na qual decisões políticas, sejam provenientes do Estado ou de empresas, são 

totalmente dependentes. É ilógico realizar investimentos em áreas cuja tecnologia não é 

desenvolvida para determinada atividade, que não existe o seu domínio ou que não estão sendo 

buscadas melhorias. Enquanto processo vivo de aprendizado, o domínio da capacidade técnica 

local é extremamente relevante para a atração dos investidores que conseguem enxergar neste 

fator, o elemento-chave para geração de impactos econômicos. 

Essa capacidade técnica tem sido cada vez mais observada no meio político brasileiro 

que pretende realizar a atração dos investimentos no âmbito industrial, entretanto trata-se de 

uma iniciativa ainda bastante incipiente pela falta de um sistema normativo robusto e confiável 

para dirimir as discussões sobre o tema, porque além de incentivos sobre Pesquisa e 

Desenvolvimento como ocorre na seara da indústria petrolífera, as atividade de 

desenvolvimento tecnológico não muito pouco difundidas no receituário nacional. 

Relegados a ações das Universidades, em sua maioria públicas, que somente 

conseguem participar de projetos de pesquisa tecnológica profunda através de escassos editais 

abertos pelo governo cujos incessantes requisitos fazem com que os pesquisadores não 

consigam ter pleno acesso a recursos financeiros, materiais e humanos necessários. 
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Ademais, cercado de desafios em relação a baixa remuneração dos pesquisadores e as 

diversas possibilidades de carreira existentes no mercado brasileiro, a pesquisa termina sendo 

deixada em segundo plano, terminando o país a realização de uma simples transferência de 

conhecimentos a tecnologias que em muitos casos não conseguem ser desenvolvidas 

nacionalmente. 

Outro ponto imprescindível a ser tratado sobre a capacidade técnica diz respeito a 

baixa proteção da propriedade intelectual, que no país contando com uma legislação bastante 

confusa e limitada, e carecendo de instituições de controle efetivo sobre o tema, bem como de 

recursos humanos aptos a entendê-la, tem na inovação protegida juridicamente de apropriações 

indevidas um grande desafio a ser superado. 

Independente das dificuldades, o domínio cada vez mais aprofundado e amadurecido 

de capacidades técnicas tem demonstrado ser um dos principais elementos de incentivo para a 

estruturação de um novo e melhorado sistema de Conteúdo Local. 

Assim, o desenvolvimento do Conteúdo Local enquanto uma política estatal 

juridicamente segura, bem fundamentada, bem estruturada e possível de ser aceita perante um 

ordenamento nacional que possui elementos finalísticos que a sustentem, depende quase que 

inteiramente do relacionamento bem orquestrado dos fatores apresentados. 

A valorização de produtos nacionalmente produzidos, de uma competitividade em 

padrões internacionais, o relacionamento entre indústrias primárias e outros setores econômicos 

e a diversificação econômica somente são consequências alcançadas através da correta 

dinâmica dos fatores apresentados510. 

É preciso que as políticas públicas socioeconômicas e industriais estejam em sintonia 

com a infraestrutura a ser disponibilizada, com o ambiente negocial e com a capacidade técnica 

local, resultando em crescimento econômico diretamente alinhado com o crescimento 

socioeconômico da nação, que ao final tem o tendão de gerar melhorias de qualidade de vida e 

termina por alcançar a consequência do desenvolvimento511. 
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5.3.3 Proposições teóricas sobre a Reestruturação da Política de Conteúdo Local no 

Brasil 

 

Implementar uma política de Conteúdo Local verdadeiramente estruturada em prol do 

cumprimento de vontades constitucionais diverge muito da estrutura contratual certificadora 

que se apresenta no território brasileiro gerenciada limitadamente pela ANP. 

Fatores como os apresentados, políticas públicas, infraestrutura, ambiente negocial e 

capacidade técnica, pouco ou nada podem ser diretamente influenciados pela capacidade 

normativo-política da Agência que já excede e muito as expectativas tidas sobre ela e o domínio 

dessa política, afinal ela vem, apesar das dificuldades especialmente jurídicas, conseguindo 

manter de modo relativamente eficiente o funcionamento de algo que está além do seu poder. 

Entretanto, há de se observar que o incentivo em desenvolver o Conteúdo Local 

quando não realizado de maneira adequada pode, ao invés do que se espera, causar mais danos 

que benefícios tanto sociais quanto econômicos no país512. 

Isso por que a aplicação do Conteúdo Local no setor petrolífero jamais pode ser visto 

como um fim em si mesmo, retendo os benefícios conseguidos com esta proposta apenas no 

seio deste ramo industrial, é preciso que ele se torne apenas o centro propulsor do 

desenvolvimento de outras áreas da economia, o que proporciona que efeitos externos, em 

destaque os efeitos sociais sejam alcançados mesmo em áreas que inexistam atividades 

específicas da indústria de extração e produção de petróleo e gás natural513. 

É, portanto, uma tarefa difícil e que deve ser implementada com a participação de uma 

ou mais Agências Reguladoras, incluindo-se por razões óbvias a ANP, mas também de outras 

estruturas de Estado, Autarquias, facilitadores e em especial das empresas, que essa política 

deve florescer.514 

Tal noção é importante de ser obtida na medida que se passa a entender que não é 

maximizando os percentuais de obrigação contratual relacionadas ao Conteúdo Local que a 

política de Conteúdo Local se torna mais importante para a concretização dos objetivos 

constitucionais. É preciso trabalhar uma estrutura mais complexa que consequentemente 

conduz a existência de maiores benefícios.515 
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Com isso, um primeiro ponto deve ser notado: apesar dos fatores estruturantes da 

política estarem bem delineados e do país, em maior ou menor escala, dominá-los 

suficientemente, estes fatores em relação a política de Conteúdo Local encontram-se jogados 

ao vento, sem norte. 

É preciso relacioná-los, sincronizá-los, torna-los eficientes para a matéria, algo que, 

como já observado, faz com que a política estudada possa ganhar corpo, se tornando mais que 

um mero obstáculo que os concessionários criticam incessantemente e tem que superar para um 

melhor funcionamento de seus investimentos. Essa organização somente pode ser obtida 

através de uma sistematização, em outras palavras, é preciso que o Estado normatize a política 

tornando-a, pelo menos, algo indicativo, a ser seguido como rumo pela iniciativa privada. 

No Brasil, Planos Nacionais de Desenvolvimento são estruturados pelo governo 

periodicamente, são planos voltados à exploração de recursos naturais minerais516, energia517, 

empreendedorismo518, planejamento de transportes519, planejamento portuário520, dentre 

diversos outros, alguns envolvendo a produção normativa que vincula o setor público e indica 

ações ao setor privado, outros apenas de caráter político-econômico com orientações de ações 

governamentais que facilitam o planejamento dos investimentos sejam públicos sejam privados. 

Essa estrutura de planejamento, vinculada a uma visão estratégica que sem esquecer 

dos problemas vivenciados no presente traça direcionamentos para as ações e resultados 

futuros, se constitui em um processo técnico e político que analisa as demandas obtidas na 

realidade e implementa decisões baseadas em avaliações realizadas tecnicamente utilizando de 

instrumentos democráticos de participação521. 

No caso da Política de Conteúdo Local a formulação de um plano nacional de ação 

estatal que envolva os fatores trabalhados, inclusive relacionando e utilizando atributos dos 

planos nacionais já desenvolvidos que se encaixam nessa matéria, como é o caso do plano 
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energético, de transportes, tecnologia, etc., faria com que o Conteúdo Local deixasse de ser algo 

inserido nos contratos de petróleo e gás e passasse a fazer parte de uma estratégia estatal de 

desenvolvimento que envolve todo o poderio da indústria nacional, inclusive contando com 

formulações de diversificação da produção para distintas indústrias principais abrindo caminho 

para outras áreas de produção da indústria de suprimento de bens e serviços brasileira. 

Por certo que uma formulação nesse sentido precisaria mais que o poder 

regulamentador da ANP a autoriza, portanto é preciso mudar, e mudar para melhor. Assim, o 

que se propõe é uma completa normatização da política identificando além dos termos, e das 

fórmulas matemáticas que terminam apenas por funcionar como alimento para 

supercomputadores gerarem os resultados dos julgamentos das propostas de licitação, dos 

objetivos e metodologia a ser implementada pelo Estado para tornar os percentuais que a 

Agência Reguladora do setor petrolífero consegue recolher em reais avanços para a sociedade 

civil e empresarial brasileira. 

É preciso, portanto, de uma norma que preveja além de um planejamento indicativo, 

as competências de controle com um real direcionamento da política com as responsabilidades 

que envolvem uma ação de tal grandeza, diferentemente da norma em branco entregue ao 

Conselho Nacional de Política Energética que o tornou virtualmente responsável pelas 

diretrizes da cadeia de suprimento nacional, algo que até o momento não foi realizado. 

Em outra visão sobre o tema, é preciso identificar e utilizar os mecanismos 

institucionais aptos a tornar a palavra escrita no texto constitucional em uma ação efetiva e 

eficaz no que tange a política de Conteúdo Local522, é preciso que os objetivos constitucionais 

de desenvolvimento da nação estejam bem delimitados, mas sem engessamento, através de 

projeções obtidas através de planejamentos efetivos, para os quais as pesquisas pontuais 

realizadas pelo PROMINP seriam de suprema importância para o desenlace desse trabalho. 

Políticas públicas sociais de inclusão, especialmente as que estão inseridas em um 

universo de melhorias de educação, tecnologia, cidadania e sociabilidade em geral, atreladas a 

políticas industriais que preveem a dinamização da indústria nacional através da utilização dos 

potenciais inexplorados do território e dos trabalhadores brasileiros, tem que ser implementadas 

com sapiência e voltadas ao cumprimento de metas, não apenas de crescimento, mas de 

desenvolvimento qualitativo da vida nacional que envolvem respeito a condicionantes 

endógenas das localidades523 as quais os incentivos socioeconômicos são direcionados. 
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Essas políticas são imprescindíveis na medida em que capital, força de trabalho e 

recursos naturais são encontrados em diversos lugares no mundo, não sendo mais sinônimos de 

prosperidade, o que faz com que seja encontrado na produtividade qualitativa, derivada de 

estruturas desenvolvidas de clusters que apresentam conhecimento e tecnologias, a chave para 

estratégias de produção eficazes524. 

Associado a isso, é preciso portanto uma revisão na legislação tributária, 

especialmente no que toca aos tributos utilizados como instrumento de atração de investimentos 

regionais e locais que estão no arsenal de Entes federados, que terminam por limitar em 

demasiado a distribuição mais que necessária dos investimentos em áreas de preferência 

socioeconômicas para o país, dificultando cada vez mais a diminuição das diferenças de 

desenvolvimento entre regiões. O que ao final pode terminar por causar serias consequências 

para a economia destas regiões caso o investimento não seja feito de maneira apropriada, afinal 

tanto os recursos materiais, humanos e ambientais devem ser levados em conta para eficiência 

e sustentabilidade de uma atividade525. 

Os investimentos em infraestrutura são mais que necessários e claramente são o ponto 

mais importante num planejamento voltado ao desenvolvimento de uma real política de 

Conteúdo Local no Brasil, afinal depende deste fator a captação de interessados em produzir 

localmente com baixos custos de produção e transporte, somente alcançados quando a 

infraestrutura apresentada pelo Estado se demonstra minimamente satisfatória. 

Mas, indiscutivelmente, a normatização em formato de legislação coerente e adequada 

para os objetivos a que se delega à política de fomento a indústria nacional de bens e serviços 

que traz à reboque reestruturação social de parcelas envolvidas, deve ser posta em prática, 

saindo do sufocamento existencial que enfrenta dentro da estrutura contratual até o momento 

prevista. 

É preciso pensar mais e agir mais, integrar o território nacional como um todo, 

utilizando da indústria de petróleo e gás, assim como é feito com os seus produtos, como o 

combustível, para o desenvolvimento socioeconômico brasileiro, uma vez que a produção de 

petróleo não deve ser vista como a finalidade e sim, como um meio de trazer melhores de 

condições de vida para a população brasileira, e dessa forma o desenvolvimento da indústria 

atrelado com o fomento da melhoria de vida nas localidades em que ela se instala pode ser visto 

como um ponto de partida necessário a ser considerado pelo Estado brasileiro, especialmente 
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por que uma política de certificação de fornecedores somente deve ser vista como uma estrutura 

basilar sob a qual todo um universo de ações pode e deve ser constituído.  
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6 CONCLUSÕES 

 

Antes de qualquer consideração, deve ser dito que a análise proposta no trabalho foi 

bastante produtiva, pois o objetivo principal do trabalho que era analisar a norma constitucional 

do desenvolvimento o instrumento jurídico-normativo do Conteúdo Local como meio de 

garantir a efetividade da norma constitucional foi alcançado. 

Tanto a concepção de desenvolvimento pôde ser aprofundada frente a hermenêutica 

constitucional moderna desbravando a sua estrutura normativa, como o instrumento jurídico-

normativo da política de Conteúdo Local pôde ser posto à prova perante uma incisiva 

verificação de suas condicionantes, limites e elementos de validade como é o caso específico 

da sua estrutura de competência. 

Estas considerações devem ser feitas, por que à primeira impressão quando se observa 

a política de Conteúdo Local, como apenas cláusula do Contrato de Concessão ou de Partilha 

da indústria petrolífera, é de que se trata de algo muitíssimo restrito e minucioso, tornando-se 

pouco atrativa para o estudo científico. 

Pode-se afirmar que essa visão inicial se demonstra equivocada perante um estudo um 

tanto mais profícuo sobre o tema. 

A estranheza da matéria que logo é afastada, dá-se pela pouca amplitude que possui 

ainda, o estudo jurídico-regulatório existente no Brasil, especialmente no que se refere à 

regulação energética, área ainda muito árida para estudos a nível extrainstitucional. 

Assim, por não serem as informações sobre essa seara do conhecimento muito 

difundidas, terminam os inexperientes na área tendo muita dificuldade para entender o 

funcionamento de ações estatais como a aqui estudada. 

O Conteúdo Local, além disso, traz especial dificuldade pela nomenclatura que foi 

utilizada para identificar essa política regulatória, sendo bastante similar na tradução em outros 

idiomas, mas que não torna a sua intelecção mais amigável. Unir “Conteúdo” com “local” não 

é a forma mais fácil de explicar o que essa ação procura incentivar ou a riqueza que gera. 

Apesar dessa limitação, as informações que vão aos poucos sendo captadas no meio 

em que está inserida a política fazem com que o seu condão indutivo de melhorias 

socioeconômicas possa ser sentido e passem a construir uma concepção de política estatal útil 

ao desenvolvimento nacional. 

Quando percebida essa especialidade trazida pelo Conteúdo Local, e ao contrário 

daquela primeira impressão, se descobre que se trata de uma ação bastante ampla em termos 
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econômicos e sociais instalados no país e vinculada à sua indústria, faz-se com que mais do que 

simplesmente utilizar a estrutura já montada na dinâmica da indústria do petróleo, é preciso 

entender o seu funcionamento e visualizar como poderia ser melhorada. 

Por isso que o estudo apresentado foi proposto em uma metodologia que permitiu tanto 

o reconhecimento do ambiente constitucional em que se instala a política, quanto a apreensão 

do papel do Estado em sua estruturação, havendo direcionado o trabalho em prol de analisar se 

o programa regulatório da política de Conteúdo Local seria suficiente para cumprir o papel para 

o qual fora criado. 

Dessa maneira, propor o objetivo constitucional de desenvolvimento como base 

constitucional que suporta a política de Conteúdo Local se demonstrou como a principal medida 

teórica para abarcar as dinâmicas principiológicas e axiológicas que interagem através da 

política, algo que demonstra claramente o alcance do objetivo específico da sua formação 

constitucional. 

Indicar o objetivo de desenvolvimento nacional como principal diretiva jurídico-

axiológica da política de Conteúdo Local fez com que as ações envolvendo limitações a 

liberdade, implementação de preferências, e incentivos sociais em face de particulares, 

pudessem ser conduzidos a uma perspectiva de aceitação. 

Contudo, essa orientação não seria suficiente para justificar de forma juridicamente 

aceitável, especialmente no que tange aos atributos da validade e da coercibilidade normativa, 

todas as dinâmicas da política, o que fez com que uma visão de direito ao desenvolvimento 

como direito de acesso a políticas públicas tivesse que ser considerado, o que respondeu a 

pergunta de pesquisa elencada sobre a atual expressão constitucional do direito ao 

desenvolvimento. 

Com essa concepção em mãos, entender o que se constitui “política pública” se tornou 

ponto de passagem necessário ao desenvolvimento do tema, elencando o seu ciclo de formação 

constituído pelas noções de planejamento, legitimação e implementação que tiveram de ser 

estudados juntamente com a forma de escolha das agendas de políticas estatais, para indicar o 

motivo do surgimento da política de Conteúdo Local, algo que responderia a estrutura da 

instrumentalização do direito ao desenvolvimento. 

Havendo coberto as bases jurídico-constitucionais e administrativamente importantes 

para o entendimento da política, uma rápida apresentação histórica sobre a origem da política 

foi suficiente para conferir os fundamentos fáticos que, observando a inserção da indústria 

petrolífera na agenda estatal, tornaram necessária a criação da Cláusula de Conteúdo Local 
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como parte do Contrato de Concessão da indústria do petróleo e critério de escolha nos editais 

de licitação desta área de empreendimento. 

Uma vez criada, sua notável expansão em importância e amplitude durante quase duas 

décadas, puderam fazer com que se entendesse que o Conteúdo Local não poderia manter-se 

contido nas cláusulas de um contrato tão limitador no que se refere ao ser poder de ação frente 

as necessidades socioeconômicas existentes no país. 

A legitimação dessa política atingida por sua inserção no texto legal apresentou o 

potencial de uma nova perspectiva jurídico-institucional para o desenvolvimento da indústria 

brasileira, mas apesar dessa normatização, a verdadeira implementação de um programa estatal 

de ação que ponha o Conteúdo Local como dinâmica central de pelo menos um setor de atuação 

estatal, como é o caso da indústria petrolífera, deixou muito a desejar. 

Relegado a apenas uma mera repetição dos termos existentes nos tratos contratuais já 

existentes dentro da indústria, o Conteúdo Local não conseguiu por seu reconhecimento legal, 

que representaria a aceitação democrática daquela ação estatal, almejar mais do que a conhecida 

limitação contratual a que por algum tempo já estava relegada. 

Apesar desse reconhecimento legal vir escoltado por determinações de planejamento 

por parte de órgãos estatais, em especial o Ministério de Minas e Energia, a concretização do 

mesmo até o momento não demonstrou quaisquer novidades, mais uma vez mantendo o 

Conteúdo Local em um rincão distante cujas fronteiras são apenas as de contratos 

administrativos, eliminando a possibilidade de uma ação verdadeiramente reconhecida como 

estatal. 

Não quer se dizer que o Conteúdo Local da forma como se encontra dentro da estrutura 

regulatória do setor petrolífero não tenha sua importância, ou uma dimensão considerável, 

afinal trata-se de uma política bastante discutida e que possui finalidades memoráveis a ela 

atrelada, além de uma estrutura técnico-normativa muitíssimo bem formulada no que tange as 

certificações. 

Essa estrutura desenvolvida pela Agencia Nacional do Petróleo foi analisada de 

maneira tão especial que ao final do estudo da mesma foi formulado como produto específico, 

um meio de sistematização das informações trabalhadas, o fluxograma apresentado na página 

104, identificado como “Figura 2 - Estrutura da Política Regulatória de Conteúdo Local 

coordenada pela ANP”, que traz as relações existentes entre a ANP, os certificadores, os 

fornecedores e os concessionários. 

Esse fluxograma auxilia no reconhecimento da política de Conteúdo Local como um 

importante instrumento coativo da regulação setorial, com uma finalidade muito bem indicada 
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que é a de desenvolvimento da indústria nacional de suprimentos, que foi administrativamente 

muito bem pensada pela Agência Reguladora, mas que de fato não consegue levantar os dados 

dos resultados amplos para o mercado nacional, nem apresentar propostas de ampliação da sua 

eficiência. 

Isso ocorre por que o crescimento desta ação se demonstrou algo muito empírico com 

o passar dos anos, ou seja, um instrumento apreendido através da experiência prática dos 

agentes envolvidos na regulação que haviam criado aquela política, que somente por obediência 

a uma ideologia política dominante que posteriormente conseguiria se casar com o conteúdo 

normativo inserido na norma constitucional, pôde se tornar realidade no cenário jurídico-

político brasileiro. 

Em outras palavras, o que deve ser dito é que, ainda que existindo a demanda pela 

criação e ampliação da indústria de base nacional, especialmente pelo poder de mudança 

socioeconômica que o surgimento e evolução de uma setor como essa trazem à vida da 

sociedade brasileira, a solução que mais tarde viria a ser reconhecida, foi criada sem nenhum 

planejamento ou estudo aprofundado, sem fazer um levantamentos gerais nem específicos sobre 

a situação a ser enfrentada e sem o estabelecimento de metas a serem esperadas das suas ações. 

Nesse ponto, a de se esclarecer que por não ter sido realmente pensada a princípio 

como política pública estatal essa falta de organização e de planejamento é vista como natural, 

contudo, no momento em que é entendido o potencial da ação a que se propõe, assim como o 

foi no momento da criação do PROMINP, passa-se a ter uma situação completamente 

diferenciada, para a qual o estudo sobre a implementação que envolve o planejamento de 

atividades estatais e legitimação da competência de agentes com poderes suficientes para tanto 

deveria tomar lugar, algo que não ocorreu, tendo o PROMINP se demonstrado como uma 

iniciativa paliativa, na qual, em verdade, vem se segurando a limitada estrutura política de ação 

estatal, mas que não fornece as bases necessárias para uma implementação completa de uma 

operação institucional como deveria ser o Conteúdo Local. 

Ainda mais irreal é a perspectiva de transmitir o Conteúdo Local para uma normativa 

de valor legal sem realizar aquilo que é necessário para desenvolver a ação, mantendo-a nas 

mãos de um órgão juridicamente limitado como é a Agência Nacional do Petróleo, que apesar 

de demonstrar a sua melhor técnica regulatória encontra cada vez mais barreiras jurídicas, 

políticas e econômicas para a formulação de uma indústria mais bem qualificada. 

Não é a toa que os concessionários apresentam tentativas cada vez mais comuns de 

retificações de editais de licitação que envolvem o Conteúdo Local como critério, cláusula e 

obrigação executória contratual, cada vez mais exigente mas cada vez menos justificáveis 
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perante o ordenamento jurídico brasileiro e a falta de comprovação de uma necessidade estatal 

de desenvolvimento competitivo da indústria, afinal não se demonstram quaisquer resultados 

sobre as ações já existentes. 

Por causa da falta do planejamento da ação, falha a política já na fase de legitimação, 

o que faz com que a sua implementação seja altamente prejudicada, por ser feita na base de um 

tecnicismo incipiente e de uma proteção jurídica oferecida pelo poder soberano estatal que 

ainda consegue resguardar com dificuldades o cumprimento das medidas administrativas que 

impõe. 

Sem nenhuma das etapas de formação de uma política pública bem construída o 

Conteúdo Local se torna portanto algo impossível de ser avaliado concretamente, através de 

dados estatísticos e projeções econômicas que serviriam de feed-back na melhoria da política. 

Observadas essas dificuldades no teor do trabalho, a política de Conteúdo Local passou 

a ser metodicamente criticada quanto ao cumprimento do papel de desenvolvimento 

socioeconômico estatal conforme foi compreendido. Essa crítica partiu portanto da análise das 

suas fragilidades, identificando os problemas por ela evidenciados e apresentando 

possibilidades de adequação para um melhor aproveitamento do potencial latente da política. 

Dentro das atividades que poderiam propor melhorias no conteúdo da política, 

terminaram por se apresentar a inserção de quatro elementos como principais para o 

funcionamento eficiente da medida: a infraestrutura, o ambiente negocial, as políticas públicas 

anexas e a capacidade técnica e tecnológica local. 

Cada um deles com a sua importância específica quando bem conectados e postos 

como pilares estruturais do planejamento de uma política desse porte, conseguem, pelo menos 

de início, ampliar os horizontes de concretização finalística desta ação. 

Contudo, somente a identificação destes pontos-chave na formulação de uma 

verdadeira estrutura de política pública estatal não se mostram suficientes para propor uma 

recriação da ação do Conteúdo Local no cenário da indústria petrolífera, especialmente por que 

esse cenário através dessa política tem que se ligar a um mais amplo que é o da indústria de 

suprimentos e reconhecer a competitividade internacional cada vez mais crescente, algo que a 

pura regulação setorial proposta pela ANP não consegue atingir. 

Dessa forma, uma modificação institucional foi proposta como etapa de recriação da 

política, que podendo utilizar do aparato técnico desenvolvido pela ANP para a captação de 

recursos econômicos, deveria se voltar ao planejamento e implementação das estruturas 

necessárias a efetivação de objetivos de desenvolvimento concretamente considerados. 
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Dentro desse planejamento, no entanto, foi observada ainda como dinâmica integrativa 

principal de uma política que tem no seu íntimo a relação de identidade entre sociedade e 

território que ocupa, a associação dos âmbitos espaciais do território brasileiro. Em outras 

palavras a política de Conteúdo Local deveria se aproximar daquilo que a sua própria 

nomenclatura estabelece que é expandir aquilo que se obtém dentro de um específico espaço, 

utilizando de suas potencialidades. 

Quer-se informar com isso, que na formação de um projeto institucional de Conteúdo 

Local os aproveitamentos máximos das ações em âmbitos locais devem ser consideradas, tanto 

quanto a aplicação de uma dinâmica multi-regional na qual a estrutura nacionalizante, ainda 

muito presente, possa ser distribuída ou redistribuída, de acordo com critérios de sociabilidade 

a serem considerados através da necessidade de acesso a direitos fundamentais tanto sociais 

quanto econômicos que, uma vez materializados por meio de politicas estatais, tenham como 

condão atrair o investimento presente e futuro naqueles espaços. 

Ademais, foi importante a constatação de que a política de Conteúdo Local apesar de 

ser identificada como altamente indicável para o alcance do objetivo constitucional de 

desenvolvimento, algo que com algumas alterações possíveis, pode se tornar não somente 

indicado, mas também um instrumento concreto de ação estatal para o desenvolvimento, deve 

ser encarada com grave seriedade e aplicada com muita eficiência como um simples “meio”. 

Essa ideia pôde ser captada no desenvolvimento do texto na medida em que se observa 

que o recurso petrolífero, como epicentro de toda essa operação, é não só finito e cada vez mais 

economicamente difícil de ser utilizado como fonte primária de energia, como também frente 

ao avanço tecnológico a que se observa faz supor que em algum tempo possa ser superado, 

levando com ele todas as iniciativas a ele atreladas. 

Nesse sentido, o pensamento da política de Conteúdo Local como “meio” para o 

desenvolvimento deve além do critério territorial, levar em consideração também a questão 

temporal, fazendo com que os investimentos captados por esta política agora presente na 

indústria do petróleo sejam perenizados através da diversificação na matriz industrial brasileira 

que consigo traz a evolução da qualidade de vida de uma sociedade positivamente mais 

integrada e apta a conviver com uma concorrência cultural e econômica imposta no âmbito 

internacional. 

Assim, ao pensar o Conteúdo Local como ação do Estado brasileiro para o 

desenvolvimento, significa fazer com que não a industria do petróleo seja a maior beneficiada, 

especialmente por ter um pátio industrial competitivo a mais para auxiliar no desempenho de 

suas atividades, mas sim que o futuro da industria brasileira, da economia brasileira, da 
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sociedade e da cultura desse país, possa ser encarado de maneira mais maleável, uma vez que 

com as ações estatais planejadas e implementadas de maneira correta, direcionadas 

constitucionalmente, o recurso petrolífero enquanto investimento já realizado pode servir como 

elemento primordial em uma Era em que terá tanto valor quanto a pedra. 
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