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RESUMO

Nesta dissertação, analisaremos de que forma a indústria do petróleo atua no
desenvolvimento. Para tanto, utilizaremos o conceito de desenvolvimento sustentável de
forma a não dissociar três elementos: o desenvolvimento social, o crescimento econômico e o
respeito ao meio ambiente. Com base nesse conceito de desenvolvimento, adotamos as
políticas públicas como meio de garantir aos cidadãos o direito ao desenvolvimento e aos
direitos sociais e fundamentais, como previsto na Constituição Federal. A partir de então,
utilizamos os royalties advindos da exploração da camada do pré-sal como financiador destas
políticas, ou seja, será estudado como os royalties do petróleo podem garantir o
desenvolvimento sustentável, adotando como meio as políticas públicas. Outro conceito de
importância ímpar para este estudo é o de justiça intergeracional, cuja temática em análise
envolve os royalties do pré-sal, recurso natural finito, que deve ser utilizado com consciência
e respeito às futuras gerações. Nessa direção, o estudo se justifica pelo fato de a indústria do
petróleo, em específico do pré-sal, gerar enorme riqueza para o Brasil e, em contradição,
existirem enormes desigualdades sociais e regionais. Tendo isso em vista, buscamos utilizar
essa riqueza para minimizar essas desigualdades e garantir melhores condições de vida à
população do país e não apenas à população dos estados onde se localizam as jazidas. Ainda
nesse sentido, adotamos o principio do federalismo cooperativo. A Lei Federal 9.478/97 trata
das finalidades da política energética nacional para o aproveitamento das fontes de energia e
tem como um de seus objetivos promover o desenvolvimento nacional. O objetivo desta
pesquisa é analisar como os royalties do petróleo podem contribuir para o desenvolvimento
nacional e, para isso, utilizaremos os royalties frutos da exploração do pré-sal. Tais políticas
têm o intuito de melhorar as condições de vida da população como um todo e minimizar as
desigualdades sociais a nível nacional, para tanto, é necessário um planejamento estratégico
de ações públicas que envolvam o desenvolvimento sustentável e que acate as necessidades da
população, melhorando a qualidade de vida dessas pessoas. Analisa-se, ainda, como deverá
ser feito o controle destas políticas para que os recursos a elas destinados sejam aplicados de
forma justa. Desta forma, analisamos que a própria população deverá ser responsável por isto,
uma vez que é a maior interessada. Para que isso ocorra, sugerimos a alteração da democracia
meramente representativa com a implementação da democracia participativa. Em outras
palavras, a sociedade civil deverá se engajar no processo de desenvolvimento do país, o que
podemos chamar de cidadania ativa, através da participação direta na elaboração,
implementação e monitoramento das políticas públicas, ou projetos de desenvolvimento
nacional. Para a construção e estruturação deste estudo, utilizamos o método de abordagem
teórico-dedutivo, a partir do qual foi realizado uma pesquisa da literatura específica. Como
forma de contribuir para o estudo, foi realizada uma análise nas pesquisas teóricas acerca do
tema bem como na legislação vigente. Observou-se, por fim, o posicionamento dos tribunais
superiores acerca da temática abordada.
PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento. Royalties. Petróleo. Políticas públicas.

ABSTRACT

In this thesis, we will analyze how the oil industry operates in the development. Therefore, we
will use the concept of sustainable development, in order not to to separate three elements:
social development, economic growth and the respect for the environment. Based on this
concept of development, we have adopted the public policies to guarantee citizens the right to
the development and to the social and fundamental rights, as provided in the Federal
Constitution. From this, we used the royalties from the exploitation of pre-salt layer as the
financing of these policies, so, will be studied how the oil royalties can ensure the sustainable
development, adopting as path, the public policies. Another important concept for this study is
the intergenerational justice, which theme under consideration involves the pre-salt royalties,
finite natural resource which must be used with awareness and respect for future generations.
In this direction, the study is justified by the fact that the oil industry, in particular the pre-salt,
generate enormous wealth for Brazil, and in contradiction, there are huge social and regional
inequalities. With this in mind, we seek to use that wealth to minimize these inequalities and
ensure better living conditions to all the population of the country, not just the population of
the states where there are the oil. Also in this sense, we have adopted the principle of
cooperative federalism. The Federal Law 9.478 / 97 deals with the purposes of national
energy policy for the use of energy sources and has as one of its goals to promote national
development. The objective of this research is to analyze how the oil royalties can contribute
to the national development and to this goal, we will use the royalties from the pre-salt
exploration. These policies are intended to improve the living conditions of the population as
a whole and to minimize social inequalities at the national level, therefore, a strategic
planning of public actions involving sustainable development and to abide by the people's
needs is required, improving the quality of their lives. It also analyzes how the control of
these policies should be done so that the resources intended for them to be applied fairly.
Thus, we analyze that the population itself should be responsible for this, since it is the most
interested For this to occur, we suggest changing the purely representative democracy with
the implementation of participatory democracy. In other words, the civil society should get
engage in the country's development process, which we call active citizenship, through direct
participation in the preparation, implementation and monitoring of public policies and
national development projects. For the construction and structuring of this study, we used the
theoretical-deductive method of approach, from which a specific literature search was
conducted. As a contribution to the study, an analysis was performed on theoretical research
on the subject as well as the current legislation. It was observed, finally, the positioning of the
upper courts on the theme.
KEYWORDS: Development. Royalties. Oil. Public policy.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ADI

Ação Direta de Inconstitucionalidade

ANP

Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis

CF

Constituição Federal

CNPE

Conselho Nacional de Política Energética

CTN

Código Tributário Nacional

IBAMA

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

ICMS

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

IPEA

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

MME

Ministério de Minas e Energia

ONU

Organização das Nações Unidas

PAC

Programa de Aceleração do Crescimento

PIB

Produto Interno Bruto

PRH

Programa de Recursos Humanos

ProUni

Programa Universidade para Todos

PPSA

Pré-Sal Petróleo S.A.

STF

Supremo Tribunal Federal

STN

Secretária do Tesouro Nacional

SUAS

Sistema Único de Assistência Social

UFCG

Universidade Federal de Campina Grande

UFMG

Universidade Federal de Minas Gerais

UFRN

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

UNESCO

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Área do pré-sal na costa brasileira ........................................................................... 67

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Distribuição percentual da oferta interna de energia ............................................... 53

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 15

1

PRÍNCIPIO

CONSTITUCIONAL

DO

DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL. ........................................................................................................ 19
1.1

O CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO ............................................................... 20

1.1.1 O desenvolvimento como liberdade: um paralelo entre Amartya Sen e Robert
Alexy ............................................................................................................................. 24
1.1.2 O real conceito de desenvolvimento sustentável ...................................................... 27
1.2

O

DIREITO

AO

DESENVOLVIMENTO

COMO

OBJETIVO

CONSTITUCIONAL.................................................................................................... 28
1.2.1 Direitos fundamentais e direitos sociais .................................................................... 30
1.2.2 Justiça intergeracional ............................................................................................... 32
1.3

O DESENVOLVIMENTO E A MINIMIZAÇÃO DAS DESIGUALDADES
SOCIAIS ....................................................................................................................... 35

1.3.1 O princípio do federalismo cooperativo como minimizador das desigualdades
sociais ........................................................................................................................... 41
1.4

A

FUNÇÃO

ESTATAL

COMO

PROPORCIONADORA

DO

DESENVOLVIMENTO NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO ..................................... 45
1.4.1 Criação dos “mecanismos regulatórios”, ANP e Petrobras........ ............................. 47
1.5

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ........ 49

2

OS ROYALTIES DO PETRÓLEO E A LEI DO PRÉ-SAL ................................... 51

2.1

CONCEITO

E

HISTÓRIA

DOS

ROYALTIES:

A

IMPORTÂNCIA

DO

PETRÓLEO....... ........................................................................................................... 51
2.2

REGIME JURÍDICO DOS ROYALTIES...................................................................... 55

2.3

A

DESTINAÇÃO

DOS

ROYALTIES

COMO

FOMENTO

AO

DESENVOLVIMENTO NACIONAL ......................................................................... 58
2.3.1 O STF e a distribuição dos royalties – ADI 4.917..................................................... 61
2.3.2 Uma análise do caso do município de Guamaré ...................................................... 64
2.4

A LEI DO PRÉ-SAL .................................................................................................... 65

2.4.1 Aspectos gerais do pré-sal e regimes adotados ......................................................... 66
2.5

O FUNDO SOCIAL DO PRÉ-SAL ............................................................................. 73

2.5.1 A importância do fundo social para a justiça intergeracional................................ 75

3

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A DESTINAÇÃO DOS ROYALTIES DO PRÉSAL............................................................................................................................... 79

3.1

A

IMPORTÂNCIA

DAS

POLITÍCAS

PÚBLICAS

PARA

O

DESENVOLVIMENTO. .............................................................................................. 79
3.2

IMPORTÂNCIA DO FINANCIAMENTO E DO CONTROLE DAS POLÍTICAS
PÚBLICAS ................................................................................................................... 82

3.3

DEMOCRACIA

PARTICIPATIVA

NO

CONTROLE

DAS

POLÍTICAS

PÚBLICAS.. ................................................................................................................. 84

CONCLUSÃO......................................................................................................................... 93

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 97

15

INTRODUÇÃO

No atual cenário político-econômico mundial, as discussões acerca da indústria do
petróleo encontram-se em posição de destaque, seja no âmbito nacional ou internacional, uma
vez que o petróleo é um agente influenciador da economia e do desenvolvimento. Por esse
motivo, existe cada vez mais interesse nesta indústria que, com o passar dos anos, vem
crescendo e gerando repercussões econômicas, ambientais e sociais. Além disso, o campo
industrial supracitado, a partir da descoberta do pré-sal, se tornou um grande agente
influenciador do desenvolvimento sustentável e da minimização das desigualdades sociais.
Tendo isso em vista, nesta dissertação estabelece-se a diferença entre os conceitos de
crescimento econômico e o desenvolvimento: enquanto o primeiro se caracteriza pelo
aumento do Produto Interno Bruto (PIB), o segundo, está relacionado à melhoria da qualidade
de vida das pessoas. O desenvolvimento sustentável, por seu turno, é o processo de ampliação
permanente das liberdades substantivas dos indivíduos, ou seja, as pessoas possuem
possibilidades de escolha para executar as ações que desejam no que tange às esferas social,
ambiental e econômica, não podendo ser desirmanados esses elementos.
No Brasil, acredita-se que tal desenvolvimento sustentável, pode ser alcançado através
do financiamento das políticas públicas pelos royalties do petróleo, se considerada a análise
sistemática dos artigos da Constituição Federal, 3 o, II, o qual elenca o desenvolvimento como
objetivo fundamental da República Federativa do Brasil; 170, que trata da ordem econômica e
da redução das desigualdades regionais e sociais; e, por fim, 225, que garante a todos o direito
a um meio ambiente equilibrado.
Esse último artigo aborda, também, o princípio da justiça intergeracional, ao garantir a
preservação do meio ambiente para as futuras gerações. A justiça intergeracional é um
princípio basilar do Direito e de fundamental importância, especialmente quando se trata de
recursos naturais finitos. De acordo com ele, deve-se preservar e usar com moderação e
consciência os recursos naturais, em sinal de respeito às futuras gerações, para que essas
também possam usufruir destes recursos, uma vez que se tem o conhecimento de sua finitude.
Nesses termos, ressalta-se o desenvolvimento sustentável promovido pela indústria do
petróleo como fator fundamental para a evolução social e para a minimização das
desigualdades sociais e não apenas para o uso em benefício de poucos. Dessa forma, discutese a destinação dos royalties advindos da exploração da camada do pré-sal, assim como a
importância que o Fundo Social, presente no art. 47 da lei no 12.351/10, tem para o fomento
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ao desenvolvimento sustentável. Busca-se demonstrar, aqui, como os recursos frutos da
exploração petrolífera podem garantir a sustentabilidade, ademais, pesquisar e analisar as
desigualdades socioeconômicas provenientes da má gerência dos recursos financeiros
advindos da exploração petrolífera e sua estrutura jurídica.
O objetivo desta pesquisa é analisar como os royalties do petróleo podem contribuir
para o desenvolvimento sustentável nacional, para isso utiliza-se as políticas públicas como o
meio para alcançar este desenvolvimento. Nesse cenário, as políticas públicas são as ações do
governo em prol da sociedade que buscam garantir a ordem e atender as necessidades desta
sociedade. Ou seja, nesta pesquisa, utiliza-se a ideia de que a renda advinda da exploração da
camada do pré-sal deverá financiar as políticas públicas.
No tocante às políticas públicas, deverá haver um controle das mesmas para que os
gigantescos recursos advindos dos royalties do pré-sal sejam aplicados de maneira a
beneficiar toda a população. Dessa forma, destaca-se a participação popular neste cenário, não
apenas no que tange à democracia representativa, por isso analisa-se o papel direto da
população neste processo, uma vez que a própria será a grande beneficiada. Para tanto,
sugere-se a alteração da democracia meramente representativa com a implementação da
democracia participativa.
Adiante, analisa-se a fiscalização das atividades decorrentes da exploração financeira e
ambiental originada pela indústria do petróleo, a qual é de competência da Agência Nacional
do Petróleo (ANP), que tem papel indispensável também com o fito de minimizar as
desigualdades sociais e efetivar a justiça, juntamente com o regime jurídico pátrio. Diante
disso, a pesquisa busca apontar como o direito pode ser um instrumento ativo para o
desenvolvimento nacional e regional, através da minimização das desigualdades e efetividade
dos objetivos constantes na constituição, garantindo, sobremaneira, o desenvolvimento
sustentável, a partir da correta destinação dos royalties petrolíferos, através das políticas
públicas. Para isso, utiliza-se o princípio do federalismo cooperativo, que tem como objetivo
diminuir as desigualdades entre os entes federativos numa preocupação constitucional, de
forma a obter a repartição de rendas e a inclusão social.
Nesse contexto, o presente trabalho justifica-se em decorrência do atual cenário
brasileiro de desigualdades sociais e regionais e, em contrapartida, o enorme potencial
financeiro do petróleo presente na camada do pré-sal. Diante dessa realidade, utiliza-se o
aporte financeiro dos royalties petrolíferos, para que se possa chegar ao tão sonhado
desenvolvimento sustentável e, dessa forma, minimizar as desigualdades sociais, que
caracterizam um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.
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Para a construção e estruturação deste estudo, utilizam-se os métodos de abordagem
teórico-dedutivo, a partir dos quais foi desenvolvida uma pesquisa da literatura específica.
Como forma de contribuir para o estudo, foi realizada a análise nas pesquisas teóricas acerca
do tema, como também na legislação vigente, além do estudo do posicionamento dos
tribunais superiores acerca da temática abordada.
A fim de alcançar os objetivos propostos, esta dissertação foi dividida em capítulos e,
para melhor compreensão da leitura que segue, será elaborado um breve resumo de cada uma
destas seções. A primeira aborda o princípio constitucional do desenvolvimento sustentável,
para tanto, faz-se uma evolução histórica acerca do conceito de desenvolvimento, chegando
ao conceito de desenvolvimento sustentável adotado nos dias atuais, o qual tem a função de
conciliar a preservação ambiental com o desenvolvimento econômico, buscando garantir
condições dignas de vida para o ser humano. Além disso, alerta-se para a necessidade de
atender, ainda, às necessidades das gerações futuras, de forma que essas também possam
usufruir dos recursos naturais finitos ou dos seus frutos.
Ainda no capítulo 1, analisa-se a Lei Federal nº 9.478/97, conhecida como a lei do
petróleo, a qual dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao
monopólio do petróleo e institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência
Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e dá outras providências. Tal
legislação criou um novo marco regulatório para o setor petrolífero e, a partir de daí, o
mercado do petróleo deixou de ser um regime monopolístico, no qual todas as atividades
atribuídas à União eram exercidas pela Petrobras, e passou a ser um mercado aberto à
iniciativa privada. A lei do petróleo instituiu também a Agência Nacional do Petróleo como
um novo órgão regulador da indústria petrolífera, submetida a um regime autárquico especial
e vinculada ao Ministério de Minas e Energia.
Enquanto isso, o capítulo 2, se debruçará sobre os royalties do petróleo e a lei do présal a partir da análise de que os primeiros são as compensações financeiras pela exploração ou
a participação nos resultados da exploração de petróleo e gás natural. Ademais, observar-se-á
que a participação do petróleo e seus derivados tem aumentado nos últimos anos, de acordo
com dados do IBGE e, ainda de acordo este instituto, constata-se que a participação da
energia não-renovável na matriz energética nacional registrou um crescimento de 56,1% em
2003 para 57,6% em 2012.
Analisar-se-á ainda, de forma breve, o caso do munícipio de Guamaré/ RN, a título de
exemplificar o que pode ocorrer quando o gestor público atua de forma discricionária, no que

18

tange a destinação dos royalties. Ainda neste contexto, ressalta-se a necessidade de uma
legislação específica para a destinação dessas riquezas.
Será empreendida também uma breve análise dos regimes adotados, destacando-se o
regime de partilha, que entrou no ordenamento jurídico brasileiro com o advento da Lei
Federal nº 12.351/10. Outra lei de ganha destaque nesta discussão é a Lei Federal nº
12.734/12, que foi criada com o objetivo de distribuir os royalties de forma mais uniforme
entre os Estados da federação, modificando as Leis no 9.478/97 e no 12.351/10. Em
contrapartida à entrada desta nova lei no ordenamento jurídico, foram impetradas ADIs nos
tribunais superiores para que a distribuição não fosse modificada e, dessa forma, não se
diminuísse a participação dos estados e municípios produtores na arrecadação dos royalties do
petróleo.
Ressalta-se, a posteriori, a criação do Fundo Social do pré-sal, instituído pela Lei
Federal nº 10.351/10, que é uma espécie de poupança pública em longo prazo, a qual tem
como financiadoras as receitas obtidas pela União, em uma tentativa do poder público de
evitar os efeitos desastrosos da exploração de bens não renováveis, como o petróleo, e
também garantir que as futuras gerações possam usufruir destes bens.
No último capítulo, será discutida a importância das políticas públicas para a
destinação dos royalties, bem como a necessidade do controle de tais políticas, tendo em vista
a necessidade da eficácia deste controle para a efetivação dos direitos fundamentais, para que
dessa forma, dentro de uma concepção constitucional, o Estado adquira um caráter social,
garantindo aos cidadãos os direitos fundamentais e sociais previstos na Constituição, bem
como a certeza de sua garantia enquanto membro integrante da sociedade.
Seguem-se a este terceiro capítulo as conclusões alcançadas ao longo do percurso
investigativo assim como as referências utilizadas para empreendê-lo.
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1

PRÍNCIPIO CONSTITUCIONAL DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Para iniciar este estudo, faz-se necessário conhecer alguns conceitos básicos – tal
como o de princípios – como também saber o porquê de investigá-lo. Nesse sentido,
consideram-se os princípios como um mundo de dever ser ideal. Assim, não se compreendem
as coisas como elas realmente são, mas como elas devem ser pensadas, objetivando-se evitar
desacordos, fazendo parte da esfera do que é obrigatório1.
Ou seja, os princípios não pertencem ao mundo do ser, e sim do dever-ser, sendo
considerados, dessa forma, verdades objetivas. Na qualidade de normas jurídicas, são dotadas
de vigência, validez e obrigatoriedade2. Posto isto, os princípios fazem parte de um grupo
deontológico, em outras palavras, servem para nortear o que de fato deve ser feito e o que é
moralmente necessário, com o intuito de orientar as escolhas dos indivíduos3.
Roberty Alexy defende que os direitos fundamentais4 possuem caráter de princípios e,
nessa condição, eles eventualmente colidem, portanto, necessário se faz uma solução
ponderada em favor de um deles5. Para Alexy, princípios são mandamentos de otimização,
normas que ordenam que algo seja feito na maior medida possível, de acordo com as
possibilidades fáticas e jurídicas do caso concreto. Diante disso, pode-se considerar que regras
e princípios são normas, uma vez que ambos dizem o que “deve ser”6.
Neste sentido, a Corte Constitucional Italiana define os princípios como sendo as
orientações e as diretrizes de caráter geral e fundamental deduzíveis da conexão sistemática,
da coordenação e da íntima racionalidade das normas, que concorrem para formar, em um
momento histórico específico, o tecido do ordenamento jurídico7.
Cabe ainda adicionar a definição de princípio de Crisafulli (apud Bonavides), pois,
para ele, princípio é toda norma jurídica considerada determinante de uma ou de muitas outras

1

ALEXY, Robert. Teoria de los Derechos Fundamentales. Madri: Centro de Estúdios Políticos y
Constitucionales, 2001.
2
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 27 ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 265.
3
ALEXY, Robert. Teoria de los Derechos Fundamentales. Madri: Centro de Estúdios Políticos y
Constitucionales, 2001.
4
Os direitos fundamentais são todos os Direitos presentes no artigo 5º da Constituição Federal em um rol de
direitos não taxativos.
5
ALEXY, Robert. Teoria de los Derechos Fundamentales. Madri: Centro de Estúdios Políticos y
Constitucionales, 2001. p. 112.
6
ALEXY, Robert. Teoria de los Derechos Fundamentales. Madri: Centro de Estúdios Políticos y
Constitucionales, 2001. p. 112.
7
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 27 ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 265-266.
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normas subordinadas que as pressupõem, desenvolvendo e especificando o preceito,
ulteriormente, em direções mais particulares das quais determinam8.
Analisam-se também os princípios na visão de Eros Roberto Grau. Nesse caso, todos
eles, incluindo os princípios explícitos e os implícitos, constituem norma jurídica. Os
princípios gerais de direito, em se tratando de princípios de um determinado direito, também
constituem normas jurídicas. Grau explica que a norma jurídica é gênero, o qual alberga como
espécies as regras e os princípios. No que tange aos princípios, abarca tanto os princípios
explícitos quanto os princípios gerais de direito9.
Na seara dos princípios, abordar-se-á, com maior destaque, o princípio constitucional
do desenvolvimento sustentável, explorado a partir da Constituição de 1988, a qual traz em
seu texto o artigo 3o, que elenca o desenvolvimento nacional como objetivo fundamental da
República Federativa do Brasil. Estão presentes na Constituição de 1988 os artigos 3º, II, 170,
VI, e 225 que, devidamente associados, expressam o conceito do princípio constitucional do
desenvolvimento sustentável, a ser analisado no decorrer deste capítulo.

1.1

O CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO

Em 1972, a Conferência Nacional das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano,
também conhecida como Conferência de Estocolmo, colocou em evidência os problemas
ambientais e a alarmante situação do ecossistema terrestre. Foi também o ponto de partida
para a criação de instrumentos e acordos de alcance mundial, alertando ainda para a
necessidade de um critério e de princípios comuns que ofereçam aos povos do mundo
inspiração e guia para preservar e melhorar o meio ambiente humano10.
No ano subsequente, foi lançado o conceito de ecodesenvolvimento, cujos princípios
foram formulados por Ignacy Sachs. Para Sachs, os caminhos do desenvolvimento seriam: (i)
a satisfação das necessidades básicas, (ii) a solidariedade com as gerações futuras, (iii) a
participação da população envolvida, (iv) a preservação dos recursos naturais e do meio
ambiente, (v) a elaboração de um sistema social que garantisse emprego, (vi) segurança social
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GRAU, Erus Roberto. Ensaio sobre a interpretação/aplicação do Direito. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p.
49.
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e respeito a outras culturas e (vii) programas de educação11.
Já na década de 1980, a conferência da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento publicou o protocolo "Nosso Futuro Comum", mais conhecido como a
declaração Brundtland12. Este protocolo pode ser considerado como o ponto de partida para a
atual necessidade de um desenvolvimento sustentável, em que se faz necessária uma proteção
do meio ambiente a longo prazo para que esse, por sua vez, permita por si próprio,
desenvolvimento econômico.
Nessa ocasião, lançou-se ainda uma definição de desenvolvimento sustentável,
estabelecendo que o mesmo é aquele que atende às necessidades do presente, sem
comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas próprias necessidades 13.
Esse foi um dos primeiros conceitos elaborados e, na atualidade, serve como base na
conceituação do desenvolvimento sustentável. Posto isso, o desenvolvimento sustentável
tentar conciliar a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico, buscando garantir
condições dignas de vida para os seres humanos, sem o esgotamento dos recursos naturais14.
A publicação do relatório Brundtland desencadeou uma série de debates que conduziu,
no ano de 1989, as Nações Unidas a convocar a "Conferência das Nações Unidas sobre o
Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD)", para Junho de 1992, no Rio de Janeiro15.
Assim, em 1992, foi realizada no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas
sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, também conhecida como “Eco-92” ou “Cúpula
da Terra”. Nessa ocasião foi elaborado um documento, chamado “Declaração do Rio” ou
“Agenda 21”, em resposta à proposta levantada pela Assembleia Geral das Nações Unidas.
Este documento apresentou 27 princípios inter-relacionados, os quais estabelecem de
forma pioneira as bases para alcançar o desenvolvimento sustentável em escala global,
fixando direitos e obrigações individuais e coletivas em questões relacionadas com o meio
ambiente e com o desenvolvimento. A agenda 21 apresenta como proposta a mudança de
forma significativa das modalidades de consumo da indústria, dos governos, das famílias e
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das pessoas16.
Um ano mais tarde, na convenção de Viena, foram reconhecidos os direitos ao direito
do desenvolvimento, que são caracterizados como direitos de terceira geração, ou seja,
direitos coletivos. Assim como o direito a um ambiente saudável, também fazem parte deste
rol de direitos o direito à infância, o direito ao meio-ambiente, o direito à cidade e o direito ao
desenvolvimento dos povos. Vale ressaltar que os direitos de primeira geração são os direitos
políticos civis e cívicos, limitando o poder de ação do Estado, enquanto que os direitos de
segunda geração são os direitos sociais, econômicos e culturais, que impõem uma ação
positiva ao Estado17.
No que tange ao conceito de desenvolvimento, objeto deste tópico, esse deve ser
analisado de forma interdisciplinar e, para que se possa ter uma visão nacional da temática
abordada, analisa-se a ideia de desenvolvimento de Celso Furtado. Para ele, o
desenvolvimento deve envolver pelo menos três aspectos, são eles: (i) o aumento da eficácia
do sistema de produção social; (ii) o atendimento das necessidades básicas da população; e
também (iii) a obtenção dos objetivos desejados pelos dirigentes da sociedade18.
Observa-se ainda que o conceito de desenvolvimento progrediu ao longo do tempo.
Inicialmente, alguns

economistas, a exemplo de Kenneth Dam19, defendiam

o

desenvolvimento e o crescimento econômico como sinônimos. Entretanto, com a evolução
histórica do desenvolvimento, é necessário diferenciá-los. Diferentemente do que pensavam
tais economistas, observa-se a ampla diferença entre estes conceitos: o crescimento
econômico se caracteriza pelo aumento do Produto Interno Bruto (PIB), enquanto que o
desenvolvimento está relacionado à melhoria da qualidade de vida das pessoas. Observa-se
ainda a teoria de Bercovici20, a qual preconiza que a simples modernização ocorre quando há
mero crescimento sem desenvolvimento, ou seja, não há alteração nas bases econômicas e
sociais.
Para que ocorra o crescimento econômico é necessário o aumento físico, bem como o
16
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alargamento das dimensões da economia. Por outro lado, desenvolvimento não significa
necessariamente crescimento. O desenvolvimento é uma transformação estrutural da
economia, uma realização do potencial de atendimento das necessidades básicas, uma
melhoria na qualidade de vida das pessoas, por estas características é considerado mudança
qualitativa21. Desta forma, observa-se que o crescimento e desenvolvimento são
necessariamente diferentes e classificados respectivamente como quantitativo e qualitativo.
A teoria de que o crescimento econômico sozinho seria suficiente para garantir o
desenvolvimento era denominada teoria simplista, entretanto, não obteve êxito e não durou
muito. Logo surgiu outro conceito de desenvolvimento, o qual é um conceito mais complexo
e que abrange o desenvolvimento político, econômico, social, sustentável, humano etc.
Observa-se que no Brasil, até meados do século 20, não era utilizado o conceito de
desenvolvimento tal qual é utilizado na atualidade, um conceito amplo e abrangente22.
Nesse contexto, destaca-se a educação para o futuro sustentável, que significa integrar
temas fundamentais do desenvolvimento sustentável na educação, em específico, no ensino e
na aprendizagem. Realça-se nestes temas a mudança climática, a redução de riscos de
desastres, a biodiversidade, a redução da pobreza, bem como o consumo sustentável23.
O objetivo de investir na educação é instigar mudanças comportamentais com o
objetivo de conceber um futuro mais sustentável, no que tange a integridade ambiental e a
viabilidade econômica, e de uma sociedade justa para as gerações presentes e futuras, ou seja,
o respeito à justiça intergeracional24.
Desenvolvimento sustentável é o processo de ampliação permanente das liberdades
substantivas dos indivíduos25. Nesse sentido, as pessoas possuem possibilidades de escolha
para executar as ações que desejam. As liberdades substantivas significam, para Sen, as
capacidades elementares, nas quais se incluem as condições de evitar privações como a fome,
21
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a subnutrição, a morbidez evitável e a morte prematura, bem como as liberdades associadas a
saber ler e fazer cálculos aritméticos, ter participação política e liberdade de expressão, entre
outras liberdades que ele julga como liberdades fundamentais.
Aponta-se, ainda, a necessidade da elaboração e, posteriormente, da fiscalização da
implementação das políticas públicas com o objetivo de atingir o desenvolvimento
sustentável.

1.1.1 O desenvolvimento como liberdade: um paralelo entre Amartya Sen e Robert
Alexy

Na esteira das discussões sobre o desenvolvimento, o economista indiano Amartya
Sen defende que o verdadeiro desenvolvimento vai muito além da acumulação de riquezas e
do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e de outras condicionantes relacionadas à
renda. Destaca que o desenvolvimento está diretamente relacionado com a melhoria da
qualidade de vida das pessoas e da expansão das suas liberdades26.
Sen sobreleva o conceito de desenvolvimento como liberdade e pondera que, para que
haja desenvolvimento, é necessário que se movam as principais fontes de privação de
liberdade, que são: (i) a pobreza e tirania; (ii) a carência de oportunidades econômicas e a
destituição social sistemática; (iii) a negligência dos serviços públicos; (iv) e a intolerância
ou a interferência excessiva dos Estados repressivos27.
Dessa forma, na visão de Sen, o desenvolvimento implica a expansão da capacidade
humana do aumento e da conquista das liberdades. Destaca ainda que a liberdade não é
apenas a base de avaliação para o êxito e o fracasso e, sim, fator determinante da iniciativa
individual e da eficácia social. Ademais, pondera que, ao ter mais liberdade, as pessoas
cuidam mais de si mesmas e têm maior potencial de influenciar o mundo, questões essas
elementares para o processo de desenvolvimento28.
Em uma análise mais específica, Sen refere-se ao conceito de liberdade negativa como
a possibilidade de cada indivíduo escolher o que é melhor para si mesmo, sem qualquer tipo
de interferência externa, seja de governos ou de outros indivíduos.
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Por outro lado, na visão de Robert Alexy, o princípio da liberdade negativa não
concede uma permissão categórica para que o indivíduo possa fazer ou deixar de fazer tudo o
que se quer, ele apenas afirma que todos podem fazer ou deixar de fazer o que quiserem,
desde que não existam razões suficientes que fundamentem uma restrição de liberdade
negativa. Assim, este princípio permite considerar em toda sua plenitude a vinculação do
individuo à comunidade29.
Ainda de acordo com Alexy, o direito geral de liberdade tem o caráter de um direito
protetor da liberdade geral de ação tanto direta quanto indiretamente, por meio da proteção de
situações e posições jurídicas. Se houvesse restrição do direito a uma liberdade geral de ação
apenas à proteção direta de ações, ele representaria apenas uma parcela do direito geral de
liberdade30.
Para Alexy, os princípios, assim como as regras, são fundamentos para os casos
concretos, entretanto possuem aplicações diferentes. Esta distinção é a que se refere às regras
como normas que podem ser cumpridas ou não. Já quanto aos princípios, que esses sejam
realizados, assim como as normas que ordenam, dentro da medida cabível às possibilidades
jurídicas e fáticas31.
O artigo 2º, §1º da constituição alemã32 prevê que cada pessoa tem o direito ao livre
desenvolvimento da sua personalidade, desde que não vulnere os direitos de outros e não vá
de encontro com a ordem constituinte ou a lei de costumes. O Tribunal Constitucional Federal
Alemão interpretou esse direito ao livre desenvolvimento da personalidade como um direito à
liberdade geral de ação33.
Afirma ainda que por mais ampla que seja a concepção de direito geral de liberdade
definida a partir das normas permissivas e de direitos, ela não é a concepção mais ampla
possível. Além disso, defende que, tanto a norma permissiva quanto a norma de direitos
dizem respeito apenas a ações do titular dos direitos fundamentais. Entretanto, de acordo com
o Tribunal Constitucional Federal Alemão, o direito geral de liberdade não vale apenas para a
proteção de ações, mas vale também para a proteção de situações e posições jurídicas do
titular de direitos fundamentais, ou seja, protege o “fazer” e o “ser” fático e jurídico34.
29
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Roberty Alexy discorre sobre a concepção formal-material do direito geral de
liberdade e ensina que uma das principais objeções contra a ideia de um direito geral de
liberdade é aquela que afirma que tal direito seria vazio de conteúdo, sem substância, não
havendo, por isso, nenhum parâmetro para se decidir sobre a admissibilidade de restrição de
liberdade35.
Acrescenta ainda que a concepção geral de um direito negativo de liberdade 36 foi
abandonada e substituída por uma concepção substancial de liberdade orientada pela
dignidade da pessoa humana, na qual algumas liberdades específicas, valoradas
positivamente, passam a ocupar o lugar da liberdade geral de fazer ou deixar de fazer aquilo
que se quer. Além disso, afirma que a referência à norma da dignidade humana37 não pode
levar a uma substituição do princípio da liberdade negativa pelos princípios materiais
decorrentes dessa dignidade, poderá ocorrer apenas uma complementação dos princípios e
não uma substituição destes.
Pelo exposto, deduz-se que o princípio da liberdade negativa pode basear-se no
princípio da dignidade humana. Enquanto o princípio da dignidade humana pode tanto
sustentar quanto complementar o princípio da liberdade negativa. Por conseguinte, definiu-se
que a concepção do direito geral de liberdade pode ser considerada como uma concepção
formal-material. Formal na medida em que pressupõe a liberdade negativa e a considera como
um valor em si mesmo. Material na medida em que determina, nos casos de colisão, o peso
relativo do princípio da liberdade negativa no caso concreto, levando-se em conta também
outros princípios que, em face da liberdade negativa, têm um caráter material38.
Nesse sentido, é necessário fazer um paralelo com o economista indiano Amarty Sen,
o qual aborda o conceito de liberdade negativa como a possibilidade de cada indivíduo
escolher o que é melhor para si mesmo, sem qualquer tipo de interferência externa, seja de
governos ou outros indivíduos.
35
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Confrontando o conceito de liberdade negativa de Sen com o de Robert Alexy,
observamos que para Alexy, o princípio da liberdade negativa não concede uma permissão
categórica para que o indivíduo possa fazer ou deixar de fazer tudo o que se quer, ele apenas
afirma que todos podem fazer ou deixar de fazer o que quiserem, desde que não existam
razões suficientes que fundamentem uma restrição de liberdade negativa. Assim, este
princípio permite considerar em toda sua plenitude a vinculação do individuo à comunidade.
Observa-se a importância destes dois conceitos para o incremento desta dissertação, na
medida em que

observou-se que o conceito de liberdade é fundamental para o

desenvolvimento, tema central desta dissertação.

1.1.2 O real conceito de desenvolvimento sustentável
O real conceito de desenvolvimento sustentável, para o economista Ignacy Sachs 39,
consiste em que o crescimento não traz, automaticamente, desenvolvimento, tampouco a
felicidade. Nessa esteira, afirma que uma situação mais corriqueira é a do “crescimento pela
desigualdade, com efeitos sociais perversos”, no qual a acumulação de riquezas se concentra
nas mãos de uma minoria, enquanto nas outras classes sociais, a pobreza continua de forma
maciça.
Sachs40 aborda o desenvolvimento sustentável a partir de um tripé com aspectos
sociais, ambientais e econômicos. Para ele, o desenvolvimento tem de ser socialmente
includente, ambientalmente sustentável e economicamente sustentado. Dessa forma, são
indissociáveis o crescimento econômico, a preservação ambiental e a equidade social, ou seja,
é necessário tratar do meio ambiente como algo não separado do problema social e
econômico. Ressalta ainda que o desenvolvimento consiste na universalização dos direitos
humanos das três gerações: civis, cívicos e políticos41.
Sachs defende que é essencial que o Brasil ingresse na trajetória de desenvolvimento
includente, sustentado por um crescimento com alta densidade de empregos. Para que isso
ocorra, é necessário elaborar uma estratégia voltada, simultaneamente, à busca de alta
produtividade no núcleo modernizador da economia nacional, à promoção de crescimento
39
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puxado pelo emprego nos setores produtivos onde é ainda possível avançar por meio de
métodos intensivos em mão-de-obra e, à expansão dos instrumentos de ação direta sobre o
bem estar da população sob a forma de redes públicas de serviços de base como a educação, a
saúde, o saneamento e a habitação42.
O direito ao desenvolvimento admite uma correlação entre a relação dos direitos
fundamentais e dos direitos sociais. Nessa direção, para garantir o desenvolvimento, se faz
necessário a instituição de políticas públicas com finalidade de garantir o desenvolvimento
nacional, devidamente fundamentadas no artigo 3o, II43 da Constituição Federal, o qual é
tratado como um princípio constitucional44.
Este conceito de desenvolvimento sustentável, complementado pelo conceito de
Amartya Sen45, no qual o desenvolvimento de um país está diretamente ligado às
oportunidades que ele oferece à população de fazer escolhas e exercer sua cidadania e
principalmente sua liberdade, formam o conceito basilar desta dissertação.
Atualmente, no Brasil, a evolução do desenvolvimento está muito mais caracterizada
como resultado da libertação de forças sociais e econômicas latentes do que como ações
coordenadas ou planejadas, observa-se ainda o controle judicial muito mais atuante46. Importa
ainda ressaltar que o desenvolvimento passa a ser um objeto jurídico na medida em que deixa
de ser sinônimo de crescimento econômico numa perspectiva liberalista47.
1.2

O DIREITO AO DESENVOLVIMENTO COMO OBJETIVO CONSTITUCIONAL

Após análise do conceito de desenvolvimento, observar-se-á que este foi eleito pelo
constituinte como um dos objetivos da República Federativa do Brasil. Neste contexto, a
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Constituição Federal aborda o termo “desenvolvimento” a partir do preâmbulo48. Em seguida,
no art. 3º, II49, o termo desenvolvimento aparece de forma a constituir um dos objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil.
O texto constitucional conceitua, ainda, o desenvolvimento sustentável, que se trata do
desenvolvimento em seu aspecto mais complexo, ou seja, é o resultado do desenvolvimento
econômico em conjunto com a melhoria da qualidade de vida da população. Esse conceito
está presente na conjugação dos artigos 3º, II; 170, VI; e 225, da Constituição Federal, e
prezam pela garantia do desenvolvimento nacional, pela ordem econômica da nação, assim
como pela preservação do meio ambiente, ressalvando o uso racional dos recursos naturais.
Observa-se a evolução do uso do termo “desenvolvimento” no texto Constitucional,
vez que, no preâmbulo, o termo encontrava-se atrelado apenas à ordem econômica.
Posteriormente, a partir de uma nova construção, o desenvolvimento assume a finalidade da
ordem econômica e também da ordem social, tornando-se, desta maneira, um dos objetivos da
República Federativa do Brasil50.
Nesse sentido, destaca-se que para Eros Roberto Grau, a ordem econômica é usada
para referir-se a uma parcela da ordem jurídica, que compõe um sistema de princípios e
regras, compreendendo uma ordem pública, uma ordem privada, uma ordem econômica como
também uma ordem social51.
Analisando o texto constitucional, observa-se que o artigo 17052 assegura a defesa ao
meio ambiente como um princípio geral da ordem econômica, o que significa dizer que toda a
48
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ordem econômica deve ser gerida de acordo com respeito e adequação à defesa do meio
ambiente.
Em se tratando de meio ambiente, o artigo 22553 da Carta Magna é dedicado à defesa
desse, garantindo em seu caput, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as gerações presentes
e futuras.
Após a análise sistemática destes dispositivos constitucionais é notório que o
legislador trata de um desenvolvimento sustentável, respeitando o conceito formulado na
conferência da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, datada da
década de 1980.
O desenvolvimento sustentável, de fato, só ocorre quando o Estado consegue garantir
à população o acesso aos direitos sociais e fundamentais. Firma-se ainda, o desenvolvimento
como um objetivo da atual organização social, de forma que, o progresso buscado pelo
desenvolvimento no âmbito constitucional implica na melhoria e no aperfeiçoamento das
garantias e dos direitos assegurados pela Constituição54.

1.2.1 Direitos fundamentais e direitos sociais

Uma característica importante da atualidade é a valorização cada vez maior dos
direitos fundamentais, como evidenciado nos esforços das Nações Unidas que conduziram a
Declaração dos Direitos Humanos em 1948 e, mais recentemente, aos Acordos Internacionais
sobre Direitos Civis e Políticos e sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais55.
A Constituição Federal assegura os direitos fundamentais e os direitos sociais. Nesse
sentido, os direitos fundamentais são previstos em seu artigo 5o, o qual assegura que todos são
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e garante a inviolabilidade do direito
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.
De acordo com o artigo 6o da mesma Constituição, são direitos sociais a educação, a
saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a
53
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proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. A Constituição
assegura, ainda, a liberdade individual, bem como a liberdade de imprensa, de reunião e a de
associação, a inviolabilidade do domicilio e o ensino56.
Na visão de Konrad Hesse, os direitos fundamentais, devem criar e manter as
condições elementares para assegurar uma vida em liberdade, bem como a dignidade humana,
e isso só ocorre quando a liberdade da vida em sociedade está garantida em igual medida que
a liberdade individual. Essas liberdades estão relacionadas indissociavelmente, observando-se
que a liberdade do individuo só ocorre em uma comunidade livre e vice-versa. Tal liberdade
pressupõe cidadãos com capacidade e vontade para decidir por si mesmos sobre seus próprios
assuntos e para colaborar responsavelmente na sociedade publicamente constituída como
comunidade57.
Os direitos sociais fundamentais são compreendidos como a garantia das bases em que
se assenta a existência individual58. Ressalta-se, para tanto, o dever de proteção por parte do
Estado, no qual se verifica que, para a existência dos direitos fundamentais, há a necessidade
do amparo estatal frente a prejuízos ou ameaças a liberdade das pessoas, decorrentes de
poderes não estatais59.
De acordo com a teoria dos direitos fundamentais como princípios objetivos, o Estado
é obrigado a fazer a sua parte por meios necessários a torná-los efetivos. Nesse contexto,
destaca-se a necessidade de políticas públicas como responsáveis pelo controle por parte do
Estado60.
Os direitos fundamentais são ínsitos à pessoa humana, exigindo assim, uma proteção
legal que os possa manter sempre disponíveis61. Na dicção de Mauro Cappelletti, o que
caracteriza os direitos fundamentais é o fato de que eles não são atribuídos ao
homem/individuo, mas relacionam-se com o homem/grupo, portanto, com homem enquanto
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ser social. O mestre italiano justifica seu raciocínio admitindo que uma violação legal ou
sentença inconstitucional atingem não só o individuo, como toda a sociedade62.
Nesta dissertação, as políticas públicas serão adotadas como o meio de garantir os
direitos sociais e fundamentais e, para tal, utilizam-se como financiamento as riquezas
oriundas da exploração petrolífera. Ou seja, será estudado adiante como os royalties do
petróleo podem garantir o desenvolvimento sustentável, adotando como meio as políticas
públicas.
1.2.2 Justiça intergeracional

Dentro do conceito de desenvolvimento sustentável, é necessário abordar o conceito
de justiça intergeracional como um de seus pilares, principalmente ao tratar sobre o petróleo,
que é um recurso natural finito, tema desta dissertação. Existe uma necessidade de conciliar o
uso dos recursos naturais entre a presente e as futuras gerações, para que esses bens não
venham a se exaurir e, desta forma, não venha a prejudicar as gerações futuras.
Observa-se que sem o respeito à justiça intergeracional, as futuras gerações não teriam
o direito de usufruir da riqueza destes bens não-renováveis. Os hidrocarbonetos, a exemplo do
Petróleo, são finitos e seu consumo pelas gerações futuras depende de como a atual geração
vai explorá-lo e usufruir das riquezas advindas de sua exploração.
O conceito de justiça intergeracional foi introduzido em 1974 pelo economista James
Tobin. Para ele, os administradores de instituições detentoras de patrimônio têm a função de
proteger o futuro contra as reivindicações do presente. Ressalta que sua tarefa, ao administrar
esse patrimônio, é preservá-lo entre gerações e acrescenta que o uso sustentável dos recursos
naturais é o que leva à justiça intergeracional63.
Como princípio fundamental de todas as preocupações ambientais e do
desenvolvimento, o conceito de justiça intergeracional ou equidade, teve destaque na ECO 92,
ocasião na qual foi aceito por todas as nações participantes. Nesta ocasião, reconheceu-se que
os direitos de gerações futuras têm de ser respeitados enquanto se busca atender às
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necessidades das gerações do presente. Desta forma, esses reconhecimentos foram trazidos ao
campo das políticas e das leis pelas nações anuentes64.
Ignacy Sachs ampara que à ética imperativa da solidariedade sincrônica com a geração
atual adicionou-se a solidariedade diacrônica para com as futuras gerações. Dessa forma, os
seres humanos habitantes são responsáveis, ou seja, têm a incumbência de preservar o
ambiente terrestre para que as futuras gerações possam habitá-lo de forma digna.
John Rawls defende o conceito de justiça como equidade, entretanto, não o defende
como sinônimo de uma justiça verdadeira, mas como a base de um acordo político informado
e voluntário entre cidadãos livres e iguais, desta forma na justiça como equidade, o
entendimento da unidade social parte de uma concepção da sociedade como um sistema de
cooperação entre pessoas livres e iguais65.
Nessa direção, ressalta-se a notoriedade do conceito de justiça intergeracional, uma
vez que, na visão de Rawls, uma decisão idealmente democrática terá como resultado uma
decisão equitativamente ajustada às reivindicações de cada geração, satisfazendo o princípio
segundo o qual o que diz respeito a todos, a todos interessa66.
Ademais, de acordo com Jonh Rawls, os princípios de justiça deveriam ter o mesmo
valor tanto para a presente, quanto para as futuras gerações. Afirma ainda que, encontrando-se
todas as gerações já representadas virtualmente na posição original, o mesmo princípio seria
escolhido para todas. Acrescenta que a teoria da justiça como equidade é uma teoria
deontológica, uma concepção a partir da qual se pode atuar com imparcialidade, mesmo entre
pessoas pertencentes a diferentes gerações, uma forma de pensamento e sentimento que as
pessoas racionais poderiam adotar dentro do mundo.
A equidade intergeracional aborda uma nova concepção de responsabilidade e respeito
à dignidade do próximo, que permite o reconhecimento dos costumes para a definição dos
sujeitos das relações envolvidas nas novas relações jurídicas. A proteção dos interesses das
futuras gerações busca a abrangência de todos os seres vivos, abarcando o conjunto de
condições adequadas ao desenvolvimento e conservação da vida, não apenas dos seres
humanos67.
O princípio da equidade intergeracional tem como sua base conceitual uma acepção
mais complexa da sustentabilidade, destinando ao uso ou à gestão de recursos naturais uma
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taxa aceitável de utilização, que permita a satisfação das necessidades das atuais gerações e
proteja os interesses das gerações futuras. Desta forma, observa-se que a sustentabilidade
demanda um entendimento simultaneamente de três dimensões das necessidades das
comunidades – a ambiental, a econômica e social – e ainda através de suas gerações68.
Dentro deste contexto, Edith Brown Weiss, criou a teoria da equidade intergeracional.
Esta teoria significa que todas as gerações humanas têm os mesmos direitos ao meio
ambiente, assim, à presente geração resta o dever de conservá-lo para as futuras, para que
todos possam usufruir do meio ambiente de uma maneira equivalente69.
Weiss salienta ainda que os seres humanos detêm o ambiente natural e cultural do
planeta em condomínio com todos os membros da espécie humana e com todas as gerações.
Para ela, os membros da presente geração, tem o dever de conservar a Terra para as gerações
futuras, ao mesmo tempo que são considerados os beneficiários, pois podem usá-la e colher os
benefícios desse uso. A atual geração também é caracterizada como parte do sistema natural,
e como as mais sencientes criaturas vivas, desta forma, possuem a responsabilidade especial
de proteger sua resiliência e integridade70.
Destaca-se, nessa direção, que, de acordo com a Constituição Federal, a justiça
intergeracional possui um conteúdo, acima de tudo, relacionado ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado71. Nesse contexto, merece destaque o artigo 225 da Constituição
supracitada, o qual diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao Poder Público
e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para a presente e as futuras gerações.
Nesse sentido, observa-se a justiça ou equidade intergeracional como um princípio
basilar do Direito e que deve ser observado e principalmente respeitado, em especial quando
se trata dos recursos naturais finitos. De acordo com esse princípio, deve-se preservar e usar
com moderação e consciência os recursos naturais, tendo o devido conhecimento de sua
finitude e usando-os adequadamente. Ressalta-se, ainda, o sentido primordial desse princípio,
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o qual tem por finalidade concretizar a sustentabilidade integral das sucessivas gerações
habitantes da terra por meio da efetivação dos direitos fundamentais72.
Por sua vez, a justiça intergeracional é um princípio fundamental para esta dissertação,
cuja temática em análise envolve os royalties do pré-sal, recurso natural finito, que deve ser
utilizado com consciência e respeito às futuras gerações. Será analisado a posteriori (item 2.4)
o Fundo Social do Pré-sal, solução que a lei encontrou explorar a camada do pré-sal e garantir
que as futuras gerações se beneficiem desta riqueza.

1.3

O DESENVOLVIMENTO E A MINIMIZAÇÃO DAS DESIGUALDADES
SOCIAIS
A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe em seu artigo 5o de um rol de

princípios não taxativos, os quais tratam dos direitos e garantias fundamentais dos seres
humanos. Já no caput, é listada a igualdade73. O princípio da igualdade é de fundamental
importância antes de adentrar de fato no estudo da eliminação das desigualdades, uma vez que
para se estudar as desigualdades, necessário se faz compreender antes as igualdades.
Para tanto, adotam-se os ensinamentos de Aristóteles, para quem, deve-se tratar
igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades, dessa
forma, garantindo uma igualdade substancial. Destaca-se ainda a justiça como sinônimo de
igualdade, entretanto esta igualdade não é para todos, mas somente para aqueles que são
iguais entre si, em seu pensamento. A desigualdade também pode ser justa, embora não para
todos, apenas para aqueles que são desiguais entre si74.
Destarte, está claro que o objetivo de Aristóteles é demostrar que, de acordo com o
princípio da igualdade, os iguais deverão ser tratados de forma igual, ou seja, deverá ser
garantido tratamento isonômico a todos os seres de uma categoria e os desiguais deverão ser
tratados de forma desigual na medida de suas desigualdades.
Aristóteles ainda relaciona o conceito de igualdade com o de justiça. Em suas
palavras, os dois conceitos são “a mesma coisa, embora a equidade seja melhor. O que cria o
problema é o fato de o equitativo ser justo, mas não justo segundo a lei, e sim um corretivo da
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justiça legal”75. Para ele, a justiça e a equidade não parecem absolutamente idênticas, nem
especificamente diferentes, o levando a concluir que o equitativo é justo e superior a uma
espécie de justiça, embora não seja superior à justiça absoluta e, sim, ao erro decorrente do
caráter absoluto da disposição legal76. Aristóteles afirma, ainda, que a equidade é uma espécie
de justiça, dessa forma, ela própria é a justiça. Para ele, existe a identidade do justo e a do
equitativo e todos os dois são bons, entretanto, afirma que o equitativo é o melhor77.
Para complementar a máxima aristotélica, necessário se faz o conceito de ações
afirmativas, que são medidas privadas ou políticas públicas com o intuito de beneficiar alguns
ramos da sociedade perante o sustentáculo de lhe faltar as mesmas condições de competição
por efeito de ter sofrido as mesmas condições de discriminação ou injustiças históricas78.
Observa-se ainda que os grupos sociais excluídos79 devem reivindicar sua participação
na sociedade80. Neste contexto, as ações afirmativas visam favorecer as classes ou grupos
sociais que se encontram em condições menos favorecidas, ou piores condições de
competição em qualquer sociedade por motivo da prática de discriminação negativa81. Com a
prática destas ações, haverá a consequente eliminação das desigualdades sociais e o equilíbrio
entre as categorias sociais.
Analisa-se ainda as ações afirmativas sob a denominação de programas de políticas
públicas compensatórias, que funcionam como uma forma de recompensa pela exclusão
histórica sofrida pelos grupos sociais excluídos, funcionam também para modificar o
panorama de discriminação. Estes programas têm características temporárias e têm como alvo
os grupos discriminados82.
Nessa direção, as políticas compensatórias, ou ações afirmativas, têm o objetivo de
compensar os grupos sociais excluídos pela exclusão histórica por eles sofridas e permitindo
assim, a inclusão social desses. Evidencia-se que estas políticas não se referem apenas às
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desigualdades sociais e econômicas, abarca diversidade por completo. Assim, a igualdade
para todos significa todos terem as mesmas condições, apesar das suas diferenças83.
Após breve análise do princípio da igualdade, serão analisadas as desigualdades
(sociais e regionais) deste país. Para isso, observa-se que a erradicação a pobreza da
marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais constituem objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil, presentes no art. 3º84, inciso III.
Em contrapartida, constata-se que o desenvolvimento é um fator fundamental para a
homogeneização socioeconômica. Ressalta-se que o desenvolvimento regional, assim como o
desenvolvimento social, não caracteriza uma finalidade, o objetivo do desenvolvimento é a
elevação das condições sociais de vida, e a redução das desigualdades sociais e econômicas “a
mínimos toleráveis”, entre as diversas regiões do país85.
Em se tratando de homogeneização socioeconômica, é fundamental trazer a baila a
normatização trazida pela Constituição da República Federativa do Brasil, a começar pelo
Art. 15186 do referido dispositivo, o qual veda à União instituir tributo que não seja uniforme
em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a estado, ao
Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos
fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as
diferentes regiões do País.
Com base neste dispositivo constitucional, observa-se que o objetivo do legislador é o
de promover o equilíbrio socioeconômico entre as regiões, para a promoção do
desenvolvimento regional.
Robert Alexy estabelece a redução das desigualdades regionais como um princípio
real. O princípio da redução das desigualdades regionais, para ele é um mandamento de
otimização em face das possibilidades jurídicas e fáticas87. Deveras, Ronald Dworkin elucida
que ao se tratar da redução das desigualdades regionais, poderá considerar também, além de
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um princípio, uma política, dentro de um sistema conceitual. Efetivamente, a busca pela
redução das desigualdades entre as regiões encerra um padrão que tem fim a ser almejado. A
evolução tanto social quanto econômica, é concomitantemente um requisito da justiça e da
equidade88.
Para tanto, vale ressaltar o conceito de homogeneização social de Celso Furtado, o
qual não se refere à uniformização dos padrões de vida e, sim, à satisfação dos membros de
uma sociedade, de forma apropriada, às suas necessidades de alimentação, vestuário, moradia,
acesso à educação e ao lazer e a um mínimo de bens culturais89.
Ainda no que se refere ao princípio da redução das desigualdades regionais, o inciso
VII, do artigo 170, fala da redução das desigualdades regionais e sociais, o que significa que
ele está presente de forma explícita no âmbito econômico. Ademais, observa-se que a inclusão
desse princípio na ordem econômica volta de forma especial à implementação de políticas
públicas.
Estas políticas públicas serão estudadas no tópico 3. Entretanto, adianta-se que elas
não abrangem apenas ações predominantemente consideradas como “sociais”, mas
seguramente condutas administrativas que intervenham sobre domínio econômico.
Importa ainda observar, na visão deste mesmo autor, os princípios da igualdade e da
solidariedade como pressupostos da construção de um Estado Social e que geram obrigações
para a União e para os entes federados, orientando no sentido de suas diversas competências
no sentido de homogeneizar as condições sociais, ou as necessidades básicas da população.
No que diz respeito ao desenvolvimento e as desigualdades sociais, destaca-se o
posicionamento de Bercovici, no qual a simples modernização ocorre quando há mero
crescimento sem desenvolvimento, ou seja, não há alteração nas bases econômicas e sociais90.
Bercovici bem salienta que é possível depreender dos princípios fundamentais do texto
constitucional brasileiro, o qual abrange os fins sociais e econômicos sob a ótica da finalidade
jurídica. Sob essa perspectiva, a Constituição de 1988 é claramente orientada a busca de uma
nova feição à realidade brasileira.
Salienta ainda que o desenvolvimento deve conduzir um salto de uma estrutura social
para outra, acompanhado da elevação do nível econômico e do nível cultural-intelectual
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comunitário. Por isso, destaca-se a necessidade de políticas públicas eficazes para a promoção
do desenvolvimento sustentável nacional.
Acrescenta ainda que o princípio da igualação das condições sociais de vida assegura
aos cidadãos das regiões menos desenvolvidas o direito de que o Estado providencie para eles
a mesma qualidade de serviços públicos essenciais que usufruem os cidadãos das regiões mais
desenvolvidas91.
No caso brasileiro, existe a chamada herança regional, que é determinada pela
evolução histórica. Esta herança histórica é agravada o processo de desenvolvimento, que já é
um processo desigual92. Devido ao fato de o Brasil ser um país extenso e com potencialidades
econômicas desiguais nas diversas regiões, observa-se que desenvolver simultaneamente os
sistemas econômicos traduz dividir em excesso os recursos e desta forma reduzir a
intensidade média de crescimento do país como um todo93.
Como solução, Celso Furtado sugere que concentrem-se os recursos escassos nas
regiões que detêm maiores potencialidades, com o objetivo de criar um núcleo competente e
que tenha a função de servir de base para o fomento do desenvolvimento das outras regiões do
país. E diz que apesar ver alguma verdade nessa ideia (dele), acha a formulação geral do
problema parecer incorreta. Contradiz-se, ainda, dizendo que abandonar as regiões de
escassos recursos e com rápido crescimento populacional é dar autorização para que haja
problemas no futuro do país94.
Ainda no Brasil, Celso Furtado pondera que o caso do Nordeste representa um
exemplo da exclusão social que ocorre no cenário do desenvolvimento brasileiro. Isso mostra
que os problemas regionais não são apartados dos problemas nacionais95. Quando refere-se a
uma federação, tem de se levar em conta os problemas dos estados como um todo, isso
significa dizer que é necessário um estudo integrado dos estados da federação e não o estudo
de cada estado de forma individualizada.
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No caso brasileiro, as políticas públicas deverão ser voltadas para o desenvolvimento
nacional, que significa o desenvolvimento econômico e social, por meio da eliminação das
desigualdades. No que tange à história econômica brasileira, os programas de
desenvolvimento econômico foram essencialmente baseados na exploração imoderada de
recursos naturais para alcançar metas de crescimento indispensável ao pagamento das dívidas
externa e interna, a busca do pleno emprego e a promoção social conforme aspectos da
ideologia liberal96.
Observa-se ainda que o atual conceito de desenvolvimento tem em vista a finitude dos
recursos naturais e que é preciso administrá-los racionalmente para não comprometer as
gerações futuras, como já foi abordado anteriormente.
Bercovicci destaca que uma das teorias mais influentes na elaboração de políticas do
desenvolvimento regional no Brasil foi a teoria a dos Polos de Crescimento, de François
Perroux, que nada mais é do que a inserção de polos industriais. O autor exemplifica a teoria
sinalizando que, com o passar dos anos, a inserção de nova indústria ou o crescimento de uma
indústria preexistente se difundem, facilitando o surgimento de novas indústrias e a
continuidade na difusão das inovações97.
A teoria Teoria dos Pólos de Crescimento, ou polos de desenvolvimento, de Perroux,
significa a inserção de uma atividade motriz, em regra na indústria, em um sistema regional
que resulta em efeitos positivos e negativos à região receptora. Ao passo em que estes efeitos
vão se reunindo, a atividade primordial se tornará um pólo impulsionador do setor econômico
de toda a região e, dessa maneira, o desenvolvimento dependerá do nível e da qualidade dos
efeitos positivos e negativos98. Ademais, Perroux elucida que o pólo é o centro dinâmico de
uma região ou de um país e que seu crescimento se expande para a região da sua adjacência,
desta forma, o seu desenvolvimento regional estará sempre vinculado ao seu pólo.
Nesse sentido, o Poder Público passa a ter a necessidade de desenvolver ações
pautadas na preservação ambiental, de forma a preservar os recursos naturais para as futuras
gerações, consagrando assim o desenvolvimento sustentável. Observa-se também o constante
crescimento da importância das políticas públicas no setor energético, como forma de
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ponderar a melhor opção para a realização dos objetivos do Estado brasileiro, e a diminuição
das desigualdades sociais.
Observa-se adiante, que o federalismo é um instrumento de integração essencial para a
configuração do espaço econômico, posto que a unificação do espaço econômico seja uma
garantia da unidade nacional.
1.3.1 O princípio do federalismo cooperativo como minimizador das desigualdades
sociais

Com o objetivo de minimizar as desigualdades sociais, analisa-se o federalismo, cujo
propósito é a unidade, respeitando e assimilando a pluralidade. Frisa-se, neste diapasão, que
todo Estado é federal, pois dentro do seus objetivos está a busca pela unidade. Nesse contexto,
Paulo Bonavides ministrava palestras no Brasil e no exterior99 sobre o federalismo das
regiões, defendendo uma revisão na forma de Estado e enxergava nas regiões a única maneira
de evitar um futuro à sombra de um Estado unitário100.
Nesse ínterim, considera-se o advento da Constituição de 1988 como uma resposta a
demasiada centralização que ocorria no regime militar, desta forma, a nova Constituição
instituiu a descentralização e com isso a possibilidade de reorganização das estruturas federais
do Brasil, com destaque para a cooperação federativa e para a superação das desigualdades
regionais101. Nesta ocasião, foi transferida uma parte das receitas tributárias da União para os
outros entes federados e foi concedida autonomia política aos Estados e aos Municípios.
Importa frisar, antes de adentrar no tema, que a forma federativa de Estado é uma
cláusula pétrea contida no art. 60, §4o, I, da Constituição Federal e, sendo assim, não poderá
ser, de acordo com este artigo, objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a
forma federativa de Estado. Destarte, a forma federativa de Estado está resguardada pela
Constituição de 1988 e não poderá ser abolida.
A proposta do federalismo requer a colaboração entre os diversos níveis de governo,
ou seja, é inerente a proposta do federalismo que exista uma colaboração mútua entre os
estados. Dessa forma, explorar-se-á o federalismo de cooperação, expressão esta que implica
em uma inovação à temática do federalismo, uma vez que em seu conceito já havia a ideia
motriz de cooperação, na qual nem a União, nem nenhum outro ente, pode agir sozinho, todos
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deveriam exercer suas competências de forma conjunta.
Gilberto Bercovici expõe que o interesse comum enseja a existência de um mecanismo
unitário de decisão, no qual participam todos os integrantes da Federação, e leciona que há
dois momentos de decisão da cooperação. O primeiro momento ocorre em nível federal,
ocasião na qual se determina, conjuntamente, as medidas que deveram ser adotadas,
padronizando a atuação dos poderes estatais competentes em determinada matéria. O segundo
momento se dá em nível estadual ou em nível regional, nessa ocasião, cada ente federado
molda a decisão tomada em conjunto às suas próprias características e necessidades102.
Nesse contexto, estuda-se o princípio do federalismo cooperativo, o qual tem o intuito
de diminuir as desigualdades entre os entes federativos numa preocupação constitucional, de
forma a obter a repartição de rendas e a inclusão social. Analisa-se ainda o federalismo como
um instrumento de integração essencial para a configuração do espaço econômico, posto que
a unificação do espaço econômico seja garantia da unidade nacional103.
De acordo com Bercovici, não é plausível um Estado Federal em que não haja um
mínimo de colaboração entre os diversos níveis de governo, para ele, a colaboração mútua faz
parte da própria concepção de federalismo104.
Justifica-se ainda a necessidade do federalismo cooperativo quando se está diante de
um Estado intervencionista e voltado para a implementação de políticas públicas, que é o caso
do Estado brasileiro após a Constituição de 1988. Acrescenta-se que as questões de âmbito
nacional necessitam de um tratamento igualitário e requerem uma unidade de planejamento e
direção, uma unidade que busca um resultado comum e do interesse de todos105.
No que diz respeito à questão das desigualdades regionais, o artigo 43 106 da Carta
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Magna explana que a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo
geoeconômico e social, visando ao seu desenvolvimento e à redução das desigualdades
regionais. Passeggi107 revela que o avanço constitucional na seara regional é indiscutível,
entretanto, o artigo 43 não traz mudanças eloquentes em relação a uma autonomia política das
regiões. Acrescenta que a solução trazida pela Constituição de 1988 foi apenas administrativa
e garante que seria necessário pelo menos uma emenda constitucional para que se concretizem
os anseios por um federalismo regional.
Deveras, acredita Passeggi108, que o artigo 43 amplia os poderes da União, a quem
compete, exclusivamente, sem participação dos Estados envolvidos, a criação de regiões, ao
invés de fortalecer o federalismo brasileiro.
A ênfase na cooperação federativa e na superação das desigualdades regionais faz
parte da própria concepção de federalismo. Conforme descritos nos objetivos da República
Federativa do Brasil, em especial no art. 3º da Carta Magna, que versa sobre a construção de
uma sociedade livre, justa e solidária, bem como o desenvolvimento nacional; a erradicação
da pobreza e da marginalização, e a redução das desigualdades sociais e regionais.
O princípio do federalismo cooperativo atua com o objetivo de dividir as riquezas
pátrias de forma a minimizar as desigualdades sociais entre os estados. Dessa forma, no que
tange a indústria do petróleo, tema medular desta dissertação, esse princípio evita que as
riquezas produzidas pela indústria petrolífera se concentrem apenas nos estados produtores,
ou seja, aqueles nos quais se encontram as jazidas.
Dessa forma, com a divisão das riquezas, os estados não produtores também serão
beneficiados financeiramente, o que acarretará a diminuição na desigualdade social do país de
forma holística.
A Constituição Federal de 1988 procura deixar claro o papel harmonizador ao firmar o
compromisso nacional de supressão das desigualdades regionais no núcleo de suas finalidades
políticas; garante também o direito ao desenvolvimento no artigo art. 3º, inc. II; e no art. 225;

IV - prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e das massas de água represadas ou
represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas a secas periódicas. § 3º - Nas áreas a que se refere o § 2º, IV, a
União incentivará a recuperação de terras áridas e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais para
o estabelecimento, em suas glebas, de fontes de água e de pequena irrigação.
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preconiza a todos o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e atribui ao poder
público o dever de preservá-lo para a presente e as futuras gerações.
Nessa direção, firma-se que o objetivo da redução das desigualdades regionais está
diretamente relacionado com o princípio federativo, no qual existe a preponderância dos
interesses nacionais em detrimento dos entes que formam a federação, diante da ausência de
soberania desses entes109.
Importa ressaltar o princípio da igualação das condições sociais de vida, que tem
íntima relação com o princípio do federalismo cooperativo, uma vez que este funciona como
uma espécie de alavanca para o desenvolvimento nacional. Este princípio significa que os
cidadãos das regiões menos desenvolvidas têm o direito de que o Estado providencie para eles
a mesma qualidade de serviços públicos essenciais que usufruem os cidadãos das regiões mais
desenvolvidas110.
Diante do exposto, observa-se que o princípio do federalismo cooperativo é um
princípio solidário, que busca a responsabilidade dos membros de uma coletividade com
relação aos seus semelhantes, ao passo em que o ser humano se desenvolve quando está em
um ambiente de interação com outras pessoas e não quando se encontra de forma isolada.
A solidariedade também é um princípio, todavia, não é vista apenas como princípio
que informa as relações interpessoais, enfatiza-se que nas comunidades formadas por entes
políticos, quais sejam: as federações, as confederações e as uniões comunitárias, por exemplo,
que o princípio da solidariedade se faz presente na relação entre as diversas entidadesmembro, como forma de promover a harmonia e a permanência da unidade política111.
Em sintonia com o exposto, depara-se com o entendimento de Costa112, ao afirmar que
o federalismo suporta um extenso, complexo e único sistema de inter-relações de
participação, cooperação e integração entre União, estados e municípios. Esta inter-relação
tem como objetivo primordial que todas as entidades federativas alcancem seus objetivos da
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forma mais igualitária possível e reflete em uma importante ligação entre o federalismo e o
princípio da solidariedade.
Outrossim, o princípio do federalismo cooperativo é de fundamental importância para
o desenvolvimento social e econômico do Brasil, ou seja, para o desenvolvimento sustentável.
Reforça-se que o Federalismo Cooperativo garante a unidade constitucional e promove o
desenvolvimento integral do país, desta forma, minimizando as desigualdades sociais e
regionais.
Corolário, no que tange a indústria do petróleo, o federalismo de cooperação
apresenta-se como possível solução para o quadro de disparidade entre a região onde se
localiza a jazida e as regiões beneficiadas com a exploração petrolíferas, visto que este busca
uma decisão comum que satisfaça o interesse de todos os entes federados, adaptando às
necessidades próprias de cada um deles.

1.4

A

FUNÇÃO

ESTATAL

COMO

PROPORCIONADORA

DO

DESENVOLVIMENTO NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO

No que tange à indústria do petróleo, a exploração petrolífera gera enorme riqueza
para o Brasil e, para que haja desenvolvimento sustentável, é necessário que haja o
desenvolvimento econômico, social e o respeito ao meio ambiente. Há o desenvolvimento
econômico na medida em que a extração gera recursos financeiros e a destinação dos seus
royalties faz a economia circular.
O desenvolvimento social se dá através da melhoria da qualidade de vida da
população, na medida em que os recursos advindos da indústria do petróleo são aplicados com
o objetivo de garantir benefícios à população. Nesse contexto, há obrigatoriamente a
preservação do meio ambiente que é um direito constitucional, previsto no artigo 225 da Carta
Magna, garantindo a todos um meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Ademais, o desenvolvimento econômico promovido pelo mercado do petróleo é visto
como fator primordial para a evolução social e não apenas para o uso em beneficio de poucos.
Dessa forma, aborda-se o tema sob a ótica da indústria do petróleo, amparada pelo Estado
Regulador, de maneira a almejar o direito fundamental previsto na Constituição Federal, o
direito de todos ao desenvolvimento113.
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Nota-se ainda uma dependência da humanidade em relação aos recursos gerados pela
indústria petrolífera. O que caracteriza essa dependência é fato de o petróleo ser fonte de
energia primária em escala mundial desde a década de 1970. Nesse contexto, a indústria
petrolífera é a líder em eficiência energética, segurança, adaptação tecnológica, facilidade de
manuseio e, principalmente, vontade política e econômica. Assim, os produtores de petróleo
detém o domínio econômico, político e tecnológico sobre as outras indústrias do setor
energético e até mesmo sobre o Estado114.
O petróleo deve ser utilizado como um meio de garantir o desenvolvimento humano
previsto na Constituição Federal, no art. 3º, II. Ademais, o §1º do artigo 20, assegura aos
estados, ao Distrito Federal e aos municípios, bem como aos órgãos da administração direta
da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, dos recursos
hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo
território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou
compensação financeira por essa exploração.
A Lei Federal nº 9.478/97 trata dos objetivos da política energética nacional para o
aproveitamento das fontes de energia e tem como um de seus objetivos promover o
desenvolvimento nacional.
Ainda na Constituição Federal, o artigo 22 traz a competência privativa da União para
legislar sobre energia, ressalta-se que a competência privativa não é exclusiva, essa pode ser
delegada a outros entes federativos. Dessa forma, a União é responsável por legislar sobre a
atividade de exploração de petróleo e derivados, podendo delegar esta competência para os
estados, Distrito Federal, e municípios115.
Adiante, no capítulo dos princípios gerais da atividade econômica, ver-se-á que o art.
177 expressa que a União é apta a desenvolver atividades econômicas. Este artigo diz ainda
que é monopólio da União as atividades de pesquisa, produção, refinação, importação,
exportação, transporte de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos. Em sendo assim, o
legislador manteve inicialmente o monopólio estatal sobre quase todas as atividades referentes
à Indústria Petrolífera nacional, com a exceção do setor de distribuição.
Considerando o relevante interesse nacional próprio às atividades exercidas pelo
mercado de combustíveis, observa-se o severo monitoramento e fiscalização por parte do
Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro, 2014, UFRJ.
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Estado. Nessa ordem, o legislador originário, em razão da fundamental importância
tecnológica, estratégica e econômica, atribui à União a competência privativa para legislar a
respeito da energia em geral, compreendendo, nesse grupo, o petróleo e o gás natural116.
Nessa senda, o art. 20, IX, da Constituição Federal estabelece que os recursos
minerais, englobando também os do subsolo, são bens da União. O art. 176 garante ao
delegatário da lavra a propriedade do produto de sua exploração. Observa-se que tanto as
atividades previstas no art. 176 quanto as contratações de empresas estatais ou privadas, nos
termos do disposto no § 1o, do art. 177, da Constituição, seriam materialmente impossíveis se
os concessionários e contratados, respectivamente, não pudessem apropriar-se, direta ou
indiretamente, do produto da exploração das jazidas. Nesse aspecto, a Emenda Constitucional
nº 9 de 1995 permitiu que, observadas as normas legais, a União transferisse ao seu
contratado os riscos e resultados da atividade e a propriedade do produto da exploração de
jazidas de petróleo e de gás natural117.
Nesse contexto, com a criação da EC 9/95, o monopólio da União foi flexibilizado. A
partir de então, ficou regulado que a União poderá contratar empresas públicas ou privadas,
para realizar a exploração, mediante licitação e contrato de concessão, o que não substitui o
processo de licenciamento ambiental, que deve ser realizado pelo IBAMA. Destaca-se que a
União tem a propriedade dos recursos do solo, e cabe a ela autorizar e conceder, baseada no
interesse público e social, o aproveitamento econômico destes recursos, desta forma, as
empresas contratadas assumem a propriedade destes bens118.
1.4.1 Criação dos “mecanismos regulatórios”, ANP e Petrobras
O petróleo é um bem muito valioso e, por este motivo, envolve muita preocupação
política. Assim, em 1938, foi criado o Conselho Nacional do Petróleo, que foi o marco inicial
do Estado brasileiro no setor petrolífero. Três anos mais tarde, em 1941, o Decreto-lei nº
3.236 estabeleceu que as jazidas de Petróleo e Gás passassem a ser de propriedade da União.
Entretanto, com o advento da Constituição de 1946, permitiu-se a entrada de capital
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estrangeiro na atividade petrolífera e em 1948 com a criação do “Estatuto do Petróleo”, foi
facultada a participação de empreendedores estrangeiros na exploração petrolífera até o limite
de 40% do capital119.
Com o objetivo de explorar o petróleo no Brasil em prol da União e estimulado pelo
momento histórico, no qual a opinião pública era favorável ao monopólio estatal, iniciou-se
em 1946, a campanha popular cujo slogan era “o petróleo é nosso”. Em 1953, com a
introdução Lei Euzébio Rocha, Lei nº 2004, foi criada a Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras,
empresa responsável pela execução do monopólio estatal do petróleo para pesquisa,
exploração, refino do produto nacional e estrangeiro, transporte marítimo e sistema de
dutos120.
Em 1997, esta Lei foi revogada pela Lei Federal nº 9.478, conhecida como a lei do
Petróleo, a qual dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao
monopólio do petróleo e institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência
Nacional do Petróleo e dá outras providências.
Desta forma, a Lei do Petróleo criou um novo marco regulatório para o setor
petrolífero. A partir de então, o mercado do petróleo deixou de ser um regime monopolístico,
no qual todas as atividades atribuídas à União eram exercidas pela Petrobras, e passou a ser
um mercado aberto à iniciativa privada. A lei do petróleo criou ainda a Agência Nacional do
Petróleo como um novo órgão regulador da indústria petrolífera, submetida a um regime
autárquico especial e vinculada ao Ministério de Minas e Energia121.
À ANP foram outorgados extensos poderes no mercado regulatório. Cabe a ela editar
normas de caráter regulamentar, desde que respeite o que está previsto na legislação, para
obrigar os agentes econômicos no exercício das atividades reguladas, o que caracteriza o
poder normativo da ANP. O poder fiscalizatório é caracterizado pelo dever de realizar a
fiscalização de toda a indústria do petróleo, gás natural e biocombustíveis, no que concerne às
normas legais, regulamentares e contratuais, aplicando sanções em caso de descumprimento.
Cabe ainda à ANP representar a União, na qualidade de poder concedente, no regime
de concessão para exploração e produção de petróleo, definindo os blocos que serão licitados,
realizar a licitação e ainda firmar o contrato de concessão. Por fim, foi outorgado à ANP o
poder decisório, o qual lhe garante a prerrogativa de decidir em última instância
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administrativa sobre matérias que lhe são afetadas, como recursos contra as sansões aplicadas,
outorga de concessão e permissões, prorrogações e renovações contratuais122. A lei nº
11.097/2005 alterou o nome da Agência Nacional de Petróleo para Agência Nacional de
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, entretanto a sigla ANP foi mantida.
A Lei Federal nº 12.351/2010, conhecida como lei do pré-sal, foi a responsável por
introduzir o regime de partilha de produção (que será tratado item 2.1), outorgou a
competência da definição dos blocos a serem leiloados, que passou a ser competência do
Outorgou a representação do poder concedente nos contratos de partilha ao Ministério de
Minas e Energia (MME) e a representação dos interesses econômicos da União nesses
contrato foi outorgado à Pré-Sal Petróleo S.A (PPSA)123.
Os mecanismos de controle e regulação instituídos pela lei do pré-sal serão abordados
adiante.

1.5

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Este tópico corresponde a adiantamento do que será tratado a posteriori, para que haja
uma melhor compreensão da pesquisa de forma holística.
Após analise do que é o desenvolvimento sustentável na atualidade, faz-se necessário
a compreensão do são as políticas públicas, bem como a origem dos recursos para a execução
dessas políticas. O objetivo desta pesquisa é analisar como os royalties do petróleo podem
contribuir para o desenvolvimento nacional e, para isso, serão utilizados os royalties, fruto da
exploração do pré-sal.
Para tanto, é necessário compreender que as políticas públicas podem ser conceituadas
como um exercício do setor público, o qual devolve à população as contribuições pelo
pagamento de impostos, tarifas, taxas e alíquotas124. Entretanto, nesta pesquisa, utiliza-se a
renda advinda da exploração da camada do pré-sal como financiamento das políticas públicas.
Tais políticas têm o intuito de melhorar as condições de vida da população como um
todo de minimizar as desigualdades sociais a nível nacional. Para tanto, é necessário um
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planejamento estratégico de ações públicas que envolvam o desenvolvimento sustentável e
que acate as necessidades da população, melhorando sua qualidade de vida125.
Ainda no que tange às políticas públicas, analisa-se como deverá ser feito um controle
destas políticas para que os recursos a elas destinados sejam aplicados da forma correta.
Ademais, analisa-se quem deverá elaborar estas políticas. Dessa maneira, investiga-se que a
própria população deverá ser responsável por isso, uma vez que é a maior interessada. Para
que isso ocorra, é necessária a alteração da democracia exclusivamente representativa com a
implementação da democracia participativa. Em outras palavras, a sociedade civil deverá se
engajar no processo de desenvolvimento do país, o que pode-se denominar cidadania ativa,
através da participação direta na elaboração, implementação e monitoramento das políticas
públicas ou projetos de desenvolvimento nacional126.
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2

OS ROYALTIES DO PETRÓLEO E A LEI DO PRÉ-SAL

A participação no resultado da exploração dos resultados são os famigerados royalties
do petróleo. Royalty se caracteriza por ser o direito do Estado de receber as compensações
financeiras pelos usos dos minerais pertencentes à União. Nesse sentido, os royalties são
receitas públicas e, por esse motivo, estão sujeitos a todas as regras desta espécie de receita,
como o princípio da legalidade, o qual determina a necessidade de legislação para estabelecer
qual o preço público que deverá ser pago pela exploração deste produto127. Neste tópico, será
feita uma análise a partir o advento da Lei Federal nº 12.351, do ano de 2010, mais conhecida
como lei do pré-sal.
Analisam-se também casos específicos, nos quais os municípios recebem royalties do
petróleo, e discute-se acerca destinação desta renda.

2.1

CONCEITO E HISTÓRIA DOS ROYALTIES: A IMPORTÂNCIA DO PETRÓLEO

Os royalties são as compensações financeiras pela exploração, ou a participação nos
resultados da exploração de petróleo e gás natural. O termo royalty tem origem inglesa, no
período do Estado patrimonial e significa aquilo que pertence ao Rei. Royalty significava a
afirmação da soberania do domínio das riquezas minerais, se o Rei abrisse mão de explorar
um bem, recebia o royalty em face da renúncia de seu pleno direito sobre aquela
propriedade128.
A Constituição Federal, no parágrafo primeiro do artigo 20, afirma que royalty é a
participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos, para
fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território. Seja
na plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, define ainda royalty
como compensação financeira por essa exploração. Destarte, os royalties são, em suma, a
compensação financeira resultante da exploração.
A Agência Nacional do Petróleo, Gás natural e Biocombústiveis conceitua os royalties
como sendo uma compensação financeira devida ao Estado Brasileiro pelas empresas que
127
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produzem petróleo e gás natural no seu território, ou seja, uma remuneração à sociedade pela
exploração desses recursos não-renováveis129.
De acordo com o Senado Federal, Royalty130 é uma palavra de origem inglesa que se
refere a uma importância cobrada pelo proprietário de uma patente de produto, processo de
produção, marca, entre outros, ou pelo autor de uma obra, para permitir seu uso ou
comercialização.
Também é conceituado como expressão que aponta o fluxo de pagamentos ao
proprietário de um bem não-renovável que o cede para a exploração e será utilizado ou
comercializado por terceiros131.
No que tange ao Petróleo, os royalties são cobrados das concessionárias responsáveis
por explorá-lo. De acordo com a legislação vigente, estados e municípios produtores, bem
como a União, têm direito à maioria absoluta dos royalties do petróleo. A divisão atual é de
40% para a União, 22,5% para estados e 30% para os municípios produtores. Os 7,5%
restantes são distribuídos para todos os municípios e estados da federação 132. Será
investigada, adiante, a legitimidade dessa divisão, bem como a lei que modifica esta
distribuição dos royalties, e ainda, as ações que tramitam no STF acerca desse assunto.
É importante destacar que a questão energética está diretamente relacionada à questão
ambiental. Neste contexto, há quem defenda que nas próximas décadas, o mundo vai enfrentar
o desafio das emissões de gases de efeito estufa, o que exige uma transição rumo a uma
economia de baixa intensidade de carbono, assim, afirma-se que a tendência será diminuir de
forma gradual o uso de petróleo133.
Apesar dessa tendência existente acerca da redução da utilização do petróleo, observase, de acordos com dados do IBGE, que a participação deste recurso não renovável e seus
derivados, aumentou de 36,7% para 39,2% entre os anos de 2008 e 2012 134. Ainda de acordo
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com dados do IBGE, observa-se que a participação da energia não-renovável na matriz
energética nacional registrou um crescimento de 56,1%, em 2003, para 57,6%, em 2012.
Nesse contexto, é notório que os combustíveis fósseis continuam a dominar a matriz
energética brasileira, representando 57,6% do total. Para uma melhor análise da distribuição
percentual

da

oferta

interna

de

energia,

segundo

as

fontes

de

energia

no

Brasil do ano de 2003 a 2012, observe-se a tabela 1, disposta a seguir:

Tabela 1 - Distribuição percentual da oferta interna de energia

Fonte: IBGE135

Analisando a tabela acima, observa-se que o petróleo e seus derivados representam as
principais fontes de energia até o ano de 2012, sinalizando 39,2% do total de energia no
Brasil.
No contexto do crescimento da exploração do petróleo, o Brasil destaca-se como um
exemplo de sucesso de exploração offshore, em águas profundas. Constata-se que a partir dos
anos 1980, o país se dedicou econômica e tecnologicamente ao campo da exploração offshore
na busca da autossuficiência em petróleo. Desta forma, no ano de 2006, o Brasil atingiu a
autossuficiência em petróleo, ou seja, a produção de petróleo no país equiparou-se ao volume
de derivados consumidos à época. Entretanto, de 2007 a 2013 houve uma maior demanda por
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derivados, que cresceu em média 4,6% ao ano no Brasil, diante de um crescimento médio
anual de 2,3% na produção de petróleo, o que ocasionou a perda da autossuficiência
brasileira136.
Ressalta-se ainda que a exploração da camada do pré-sal de forma planejada pode
alavancar o desenvolvimento socioeconômico de todo o país, favorecendo a montagem de
uma estrutura produtiva nacional137.
De acordo com a Petrobras, grande parte das reservas de petróleo encontra-se no mar.
Para chegar a esse petróleo, a empresa se dedica cada vez mais a perfurar poços com maior
profundidade. A Petrobras acredita que em 2020 a produção de petróleo proveniente da
camada do pré-sal represente 50% da produção total de óleo e, nesse mesmo ano, espera-se
obter uma produção de óleo e gás, nacional e internacional, de 3,7 milhões de boe/d138139.
Para confirmar a importância do petróleo do pré-sal, é fundamental observar a média
de produção diária de barris de 2010 a 2014. Esta média de produção diária cresceu 12 vezes
neste intervalo: em 2010 a média diária correspondia a 42 mil barris e em 2014 esta média
saltou para 492 mil barris por dia140.
Fazendo uma análise dos dados expostos, observa-se a grande importância do petróleo
para o desenvolvimento nacional. Neste contexto, a descoberta da camada do pré-sal em 2006
tem papel fundamental para o desenvolvimento nacional, uma vez que se estima que o pré-sal
representará 50% de toda a produção de energia nacional em 2020 141. Estes dados mostram
que em uma época na qual se acredita no potencial das energias limpas, o petróleo, em
especial o petróleo advindo da camada do pré-sal ainda é, e será durante muitos anos, a
principal fonte de energia.
No que tange a questão da sustentabilidade ambiental, ambientalistas defendem que as
energias alternativas são mais indicadas, surgindo, por este motivo, a ideia de que o Brasil, ao
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optar pela exploração do pré-sal, estaria indo na contramão da história142. Entretanto, em face
do grande potencial brasileiro de produção e exploração de petróleo, dando ênfase à
exploração em águas ultraprofundas, o pré-sal, deixa de ser apenas uma opção e passa a ser
visto como um destino para o Brasil, a partir de então, não há mais o questionamento de
explorá-lo ou não. A questão passa a ser como explorar, em relação ao controle ao acesso,
como produzir, o que fazer com o excedente e qual a estrutura institucional necessária143.
Destaca-se que não há mais o questionamento de explorar, ou continuar explorando, a
camada do pré-sal, o que se discute são as formas para que esta exploração ocorra da maneira
menos agressiva ao meio ambiente. É importante ressaltar que a exploração tem que ser de
forma consciente, respeitando a natureza e o meio ambiente, não se trata de uma exploração
irracional. Dessa forma, a exploração da camada do pré-sal se destaca no cenário nacional e
internacional pelo seu grande aporte econômico.

2.2

REGIME JURÍDICO DOS ROYALTIES
De acordo com a ANP, os royalties incidem sobre o valor da produção do campo e são

recolhidos mensalmente pelas empresas concessionárias por meio de pagamentos efetuados à
Secretária do Tesouro Nacional (STN), até o último dia do mês seguinte àquele em que
ocorreu a produção. A STN repassa os royalties aos beneficiários com base nos cálculos
efetuados pela ANP, de acordo com o estabelecido pelas leis nº 9.478/1997 e nº 7.990/1989,
regulamentadas, respectivamente, pelos decretos nº 2.705 e nº 1/1991144. Observa-se ainda
que os royalties incidem sobre a produção mensal do campo produtor.
No que tange ao valor que deve ser pago pelos concessionários, a ANP estabelece que
deverá multiplicar as três causas a seguir. Primeiro a alíquota dos royalties do campo
produtor, que pode variar de 5% a 10%; segundo a produção mensal de petróleo e gás natural
produzidos pelo campo e, por fim, o preço de referência destes hidrocarbonetos no mês, como
determinam os artigos 7º e 8º do Decreto nº 2.705/1998, que regulamentou a Lei do
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Petróleo145. Observa-se ainbda que royalties é igual a alíquota multiplicado pelo valor da
produção.
Com o advento da Lei nº 7.525/1986, estabeleceu-se que os municípios adjacentes,
desde que suportassem as consequências sociais ou econômicas da produção e da exploração
do petróleo, também teriam direito aos royalties, dessa forma, deixando de pertencer apenas
aos municípios que possuíssem instalações relacionadas à produção e ao escoamento.
Dessa forma, ficou explícito que o motivo do pagamento dos royalties era a
necessidade de indenização pelo ônus causado, fosse este direto ou indireto, gerado pela
exploração petrolífera. A propriedade do petróleo era da União, por este motivo, o pagamento
dos royalties aos estados e municípios produtores não se dava por causa da propriedade do
bem146.
Atualmente, na análise jurídica, os royalties não estão atrelados apenas à seara
petrolífera, da exploração de minérios e de recursos hídricos, estão atrelados também à
propriedade intelectual e ao sistema de franquias, por exemplo. No caso da propriedade
intelectual, quem utiliza o invento ou processo patenteado por outro deverá pagar ao inventor
um valor, denominado royalty. No sistema de franquias, o franqueado deverá pagar ao
franqueador, pela utilização da sua marca, um valor também denominado royalty147.
No que tange à área do pré-sal, os royalties são cobrados das concessionárias que
exploram o petróleo das camadas mais profundas e são pagos de acordo com a quantidade
explorada. O valor é pago ao governo federal e repassado para os estados e municípios,
conforme já exposto148.
O art. 45, da Lei Federal 9.478/97, prevê algumas formas de participação
governamental, são elas: o bônus de assinatura, a participação especial, e o pagamento pela
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ocupação ou retenção de área. Evidencia-se assim que os royalties não são as únicas
compensações governamentais.
Diante o exposto, constata-se que os royalties integram uma compensação financeira
mensal à União incidente sobre o valor total da produção de óleo e gás149 e, de acordo com
o Art 11. do Decreto 2.705/1998, os royalties, previstos no inciso II do artigo 45 da Lei do
Petróleo, constituem compensação financeira devida pelos concessionários de exploração e
produção de petróleo ou gás natural, e serão pagos mensalmente, com relação a cada campo, a
partir do mês em que ocorrer a respectiva data de início da produção, e são vedadas quaisquer
deduções.
A constituição Federal determina em seu artigo 155 a competência dos estados e do
Distrito Federal para instituir impostos, entretanto, deixa claro que não incidirá impostos
sobre operações que destinem a outros estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis
líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica. Ou seja, o artigo 155 estabelece a não
incidência de ICMS150 sobre o petróleo e energia elétrica.
Analisando a atual divisão dos royalties, a partir da Lei Federal 9.478/97, observa-se
que os royalties serão pagos mensalmente, em moeda nacional, a partir da data de início da
produção comercial de cada campo, em montante correspondente a dez por cento da produção
de petróleo ou gás natural151.
As divergências, no que tange aos royalties do petróleo, se davam entre a corrente
doutrinária tributarista e a corrente patrimonialista. Para tanto, observa-se que a corrente
tributarista abarca os royalties como uma espécie tributária e considera que a previsão contida
no art. 20, §1o, da Constituição Federal enquadra-se nos termos previstos no art. 3o, do
Código Tributário Nacional152. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal afastou a natureza
jurídica tributária das compensações financeiras no julgamento do Recurso Extraordinário
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228.800-5 Distrito Federal153.
A doutrina patrimonialista versa que as participações e compensações encontradas na
Carta Magna são receitas públicas originárias. E, para a finalidade desta dissertação, adota-se
a doutrina patrimonialista e a conceituação de royalties, na qual eles são compensações
financeiras.
Ainda no que tange a natureza jurídica dos royalties, a natureza compensatória poderia
ir de encontro ao princípio de federalismo cooperativo já abordado, entretanto, a Lei do
Petróleo, na alínea “e” do artigo 49, II favorece todos os estados e municípios, sejam eles
produtores ou não, ao dedicar sete inteiros e cinco décimos por cento para constituição de um
Fundo Especial, a serem distribuídos entre todos os estados, territórios e municípios.
Observa-se, pois, que atualmente ainda existe debate acerca da destinação dos
royalties, entretanto defende-se nesta dissertação a necessidade de distribuí-los entre todos os
estados e municípios da federação, sejam eles produtores ou não. Tendo em vista que as
jazidas de petróleo são de propriedade da União, discute-se por que beneficiar apenas as
regiões onde se localizam as jazidas. Dessa forma, ressalta-se que deverá haver uma
repartição entre os entes da federação, todavia, deverá também haver uma compensação aos
danos causados nas regiões onde houve a exploração.
Nesse sentido, observa-se a necessidade de uma legislação específica acerca da
destinação dos royalties, para que a renda advinda da exploração petrolífera se volte para o
desenvolvimento nacional.

2.3

A

DESTINAÇÃO

DOS

ROYALTIES

COMO

FOMENTO

AO

DESENVOLVIMENTO NACIONAL

O Brasil apresenta grandes desigualdades sociais, acompanhada de perversas
consequências e apresenta como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a
correção das desigualdades sociais e regionais. Os royalties do petróleo, aqui estudados,
caracterizam-se como um instrumento de fundamental importância para o desenvolvimento
nacional, e são classificados como um meio eficiente para que se possa concretizar os
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objetivos constitucionais propostos e para a captação de recursos aos cofres públicos como
forma de compensação pela exploração de recurso natural não-renovável154.
O Brasil é um país que apresenta deficiência no que diz respeito a efetivação de
direitos sociais essenciais ao efetivo exercício da dignidade da pessoa humana, por este
motivo, existe a preocupação acerca do tema, para compensar a atividade exploratória de
petróleo, por sua vez, capazes de gerar relevantes impactos sociais155.
Ao analisar a Lei Federal 9.478/97, depara-se com um obstáculo ao desenvolvimento
nacional, a referida lei é omissa no que tange a aplicação dos royalties do petróleo. Dessa
forma, não existe, nesta legislação, uma determinação acerca de onde estes recursos deveriam
ser aplicados, ficando a cargo de o gestor público aplicá-los de forma discricionária. Apenas
em 2010, com a lei do pré-sal, houve uma regulamentação legal acerca da destinação dos
royalties (objeto de estudo do próximo tópico).
A falta de definição legal de como aplicar estes recursos prejudica o desenvolvimento
nacional, uma vez que o gestor pode aplicar os recursos de forma discricionária, ou seja, livre
de condições e limitações. Ocorre que, sem uma definição legal, a destinação destes recursos
vai para fins não prioritários ao desenvolvimento nacional e o objetivo de minimização das
desigualdades sociais fica ainda mais distante de ser alcançado, do que se houvesse legislação
específica para este fim.
Nesta senda, vale apena analisar o caso do Município de Guamaré, no Rio Grande do
Norte, que aplicou os royalties do petróleo na promoção do carnaval da cidade, ao mesmo
tempo em que faltava à população condições dignas de vida. O caso do município será
analisado em seguida, no item 2.2.1.
Para que haja a erradicação da pobreza é necessário que ocorra a concretização dos
direitos sociais156 e os recursos advindos da exploração petrolífera deverão ser utilizados na
resolução destas questões. À vista disso, constata-se que os recursos advindos da exploração
petrolífera deverão ser utilizados com o fito de melhorar da qualidade de vida da população e
para que isto ocorra é necessário que haja a efetivação dos direitos sociais.
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Ressalta-se que as políticas públicas são vistas como o meio capaz de solucionar a
questão das desigualdades, de maneira que a realização destas políticas utilizam-se das rendas
fruto da exploração petrolífera, têm o objetivo de minimizar as desigualdades sociais e,
consequentemente, obter uma melhoria na qualidade de vida da população. Ademais, a
destinação dos recursos advindos da riqueza natural de um país deve atender aos interesses da
sua sociedade, com o objetivo de proporcionar uma melhor qualidade de vida para os
cidadãos. Dessa forma, os royalties do petróleo são caracterizados como mecanismos de
promoção das políticas públicas.
Por conseguinte, a criação e a efetivação das políticas públicas é o instrumento que
julga-se ideal para que a destinação dos royalties promova o desenvolvimento nacional.
Os recursos naturais são de caráter finito, desta forma, o petróleo, na condição de
recurso natural não-renovável deverá ser usado em promoção da minimização das
desigualdades sociais. Nessa direção, os royalties advindos da sua exploração deverão ser
aplicados na resolução dos problemas sociais. Além disso, sua função primordial deverá ser
minimizar os impactos sociais gerados, para que se possam concretizar direitos sociais
assegurados pela Constituição pétrea157.
Verifica-se, ainda, a legitimidade de todos os estados brasileiros receberem
investimentos, fruto do pré-sal, primeiro por que os recursos naturais da plataforma
continental e da Zona Econômica exclusiva são bens da União, de acordo com o artigo 20 da
CF158, o que garante ao Brasil a soberania, em âmbito internacional, sobre a exploração destes
recursos naturais, de acordo com a Lei Federal nº 8.617/93159. Ademais, é obrigação da
República Federativa do Brasil garantir o desenvolvimento nacional, o combate à pobreza e a
redução das desigualdades sociais e regionais, de acordo com o artigo 3o da Carta Magna160.
Ressalta-se, nesse contexto, a necessidade de haver um retorno à sociedade pela
exploração deste bem exaurível, o qual deve beneficiar a sociedade de forma holística e
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também garantir a justiça intergeracional161. Deverá haver ainda uma fiscalização adequada,
de competência dos tribunais de contas162.

2.3.1 O STF e a distribuição dos royalties – ADI 4.917

A distribuição dos royalties do petróleo é assunto de fundamental importância para
esta dissertação, uma vez que os mesmos são adotados como financiadores das políticas
públicas para o desenvolvimento sustentável.
Neste contexto, observa-se que a constituição Federal de 1988 adota o princípio do
federalismo cooperativo, no qual uma parcela do valor dos royalties é destinada a um Fundo
Especial, a ser distribuído entre todos os estados, territórios e municípios. Dessa forma,
busca-se concretizar um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, que é
a redução das desigualdades sociais e regionais, presentes nos artigos 3o, II 3 170, VII da CF.
Com o objetivo de distribuir os royalties de forma mais uniforme entre os estados da
federação, foi criada a Lei Federal nº 12.734/12, essa visa modificar as leis no 9.478/97 e no
12.351/10, e tem o intuito de determinar novas regras de distribuição dos royalties e da
participação especial, devidos em função da exploração de petróleo, gás natural e outros
hidrocarbonetos fluidos, bem como para aprimorar o marco regulatório sobre a exploração
desses recursos no regime de partilha163.
Essa lei diminui, ainda, a participação dos estados e municípios produtores na
arrecadação dos royalties do petróleo, favorecendo a distribuição entre todos os entes
federativos, quando a produção ocorrer na plataforma continental, no mar territorial ou na
zona econômica exclusiva. Ocorre que a diminuição da participação dos estados e municípios
produtores na recepção dos royalties do petróleo é, por óbvio, contrário aos interesses dos
entes federativos produtores164.
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Pelo fato da Lei Federal 12.734/12 contrariar os interesses dos estados produtores, o
Governador do Estado do Rio de Janeiro, maior produtor de petróleo e consequentemente o
maior interessado, apresentou ao STF a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.917165,
distribuída à relatoria da Ministra Cármen Lúcia, apontando supostos vícios de
constitucionalidade na Lei nº 12.734/2012166.
A ADI 4.917 tem o objetivo de alegar a inconstitucionalidade de dispositivos das leis
nº 9.478/97 e nº 12.351/10, que foram alterados em 2012 pela lei nº 12.734. Alega que a
alteração destes dispositivos estão em desacordo com o art. 20, § 1o167 combinado com a
alinea “b” do art. 155, §2º, X, da CF168. A referida ação impugna os artigos 42-B; 42- C; 48,
II; 49, II; 49-A; 49-B; 49-C; 50; 50-A; 50-B; 50-C; 50-D; e 50-E da Lei Federal nº 9.478/97,
todos com a redação dada pela Lei Federal nº 12.734/2012169.
A ADI 4.917 foi fundamentada com base nos argumentos de que as novas regras de
distribuição dos royalties iriam de encontro ao disposto no art. 20, §1º da Constituição, com a
alegação de os royalties teriam natureza compensatória e não redistributiva. O governador
afirmou também que a Lei nº 12.734/2012 violaria o art. 155, §2º, X, “b” da Constituição,
pois os royalties teriam também a função de compensar as regiões produtoras da imunidade
tributária sobre operações que destinem a outros estados petróleo, lubrificantes e combustíveis
líquidos e gasosos dele derivados170.
A ministra Cármen Lúcia deferiu o pedido cautelar feito pelo governador do Rio de
Janeiro na ADI 4.917, de maneira a suspender os referidos dispositivos da lei nº 12.734/2012.
165
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De forma sucinta, os artigos suspensos visavam diminuir os percentuais da parcela dos
royalties a serem destinados aos estados, distrito federal e municípios produtores ou
confrontantes, em contrapartida, aumentava os recursos a serem distribuídos aos entes
federados não produtores ou não confrontantes171.
Diante dos argumentos propostos na ADI em questão, cabe discordar desta decisão da
Ministra Cármem Lúcia uma vez que a lei impugnada está em pleno acordo com o princípio
do federalismo cooperativo e com os fundamentos do desenvolvimento nacional e da redução
das desigualdades regionais presentes na Carta Magna. Observa-se ainda que não há razão
para o fato de beneficiar apenas as regiões produtoras por um simples fator geográfico, uma
vez que o recurso natural em questão é propriedade da União e não dos estados produtores.
Ademais, destaca-se que o imposto abordado no artigo 155, §2º, X, “b” da
Constituição, o ICMS, é um imposto de natureza estadual, diante disto, não há como falar em
pagamento dos royalties aos municípios e à União, como forma de compensar a perda de
receita proveniente da imunidade tributária prevista pelo dispositivo em questão. Pelo
exposto, não se pode entender que os royalties constituam uma compensação pela perda de
arrecadação do ICMS em virtude do art. 155, §2º, X, “b” da Constituição, dessa forma, este
fundamento presente na ADI 4.917 não pode ser acatado. Por conseguinte, ressalta-se que as
alterações

promovidas

pela

Lei

nº

12.734/2012

não

podem

ser

consideradas

inconstitucionais172.
Não se defende aqui a distribuição igualitária entre os entes da federação e, sim, uma
distribuição justa que beneficie todos os estados de acordo com o princípio da igualdade
abordado no capítulo 2. Frisa-se, neste contexto, que mesmo com as modificações
promovidas pela Lei nº 12.734/2012, os estados e municípios produtores ainda terão uma
parcela própria que, com o aumento da produção, representará valor substancial apto a provêlos de condições para proporcionar a infraestrutura que necessitem as atividades da indústria
petrolífera173.
Frisa-se que a distribuição dos royalties requer grande fiscalização por parte, tanto do
Tribunal de Contas, órgão responsável por esta fiscalização, como por parte da população,
171

SILVA, Ana Marília D. F. As novas regras de distribuição dos royalties do petróleo à luz da Constituição
Federal: do princípio federativo à equidade intergeracional. 2014. 72f. Monografia de Especialização em Direito
Constitucional. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal. p. 62.
172
JUS NAVIGANDI. A distribuição dos royalties do petróleo entre os entes federados: uma análise da lei
12.734/2012. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/27646/a-distribuicao-dos-royalties-do-petroleo-entre-osentes-federados/2>. Acesso em: 13 jul 2015.
173
JUS NAVIGANDI. A distribuição dos royalties do petróleo entre os entes federados: uma análise da lei
12.734/2012. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/27646/a-distribuicao-dos-royalties-do-petroleo-entre-osentes-federados/2>. Acesso em: 13 jul 2015.

64

através da democracia participativa, fato que será visto adiante.

2.3.2 Uma análise do caso do município de Guamaré

Após uma análise da destinação dos royalties como fomento para desenvolvimento
nacional, faz-se mister analisar o oposto, ou seja, analisar como os royalties podem ser
destinados para finalidades diversas destas e que não fomentam o desenvolvimento. Para
tanto, analisar-se-á o caso do munícipio de Guamaré, que se revela de extrema importância e
de imensurável enriquecimento para este estudo.
Importante destacar que o campo de Guamaré localiza-se na Bacia Potiguar Terra, no
Estado do Rio Grande do Norte, a aproximadamente 200 km a noroeste de Natal, capital do
estado. A área de concessão deste campo engloba o total de 38,6 km2 174.
De acordo com a Promotoria do Estado do Rio Grande do Norte, as despesas com as
festas utilizaram 90% da renda advinda dos royalties do petróleo e 70% do Fundo de
Participação dos Municípios. A promotoria revelou ainda que foram gastos com a contratação
de shows para o carnaval e para a festa de emancipação política, o valor exorbitante de R$
6.138.548,00 (seis milhões, cento e trinta e oito mil, quinhentos e quarenta e oito reais)175.
Esta situação, que já é grave por si só, é agravada pelo fato de os moradores de
Guamaré não terem uma qualidade de vida digna, em consonância com o estabelecido pela
República Federativa do Brasil e, para complementar o descaso, 10% da sua população vive
na extrema pobreza176.
O fato de não haver na legislação específica (temática abordada no item 1.2) para a
destinação dos royalties do petróleo, garante aos gestores a liberdade para utilizar esta renda
como queiram, ou seja, de forma discricionária. Nesse aspecto, muitas vezes, como no caso
em análise, os gestores deixam de lado investimentos importantes ao desenvolvimento local
em detrimento de “investimentos” que lhes acarretem votos nas próximas eleições.
Além dos poços de petróleo, Guamaré possui três parques eólicos, um terminal
aquaviário e duas usinas de biodiesel, indústrias estas, que seriam capazes de alavancar o
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desenvolvimento local e consequentemente garantir à sua população uma melhor qualidade de
vida.
Ocorre que a maioria da população deste município vive em condições de vida
insatisfatórias, sem o amplo acesso à água, por exemplo. Também há precariedade no tocante
ao setor de educação. Exemplo disso é que a Petrobras se instalou em Guamaré em 1982 e, até
os dias atuais, a população não foi qualificada profissionalmente para que pudesse ser
empregada nas indústrias presentes na cidade onde moram. Dessa forma, as empresas
contratam trabalhadores de outros estados e, enquanto isso, a população local permanece
desempregada e dependente de programas de auxilio do governo177.
Na contramão do exposto, Guamaré é o 20o município do país em se tratando do
Produto Interno Bruto, com o PIB per capita de 90.230,00 reais. Este caso é um exemplo
típico de que crescimento econômico não é sinônimo de desenvolvimento (temática abordada
no item 1). Como pode um município com o PIB tão elevado não proporcionar qualidade de
vida para os seus habitantes? Diante desse questionamento, observa-se a necessidade de uma
previsão legal acerca da destinação dos royalties.

2.4

A LEI DO PRÉ-SAL
A descoberta do pré-sal, em 2006, implicou mudanças no cenário político e econômico

do país, em razão do grande potencial de produção de hidrocarbonetos na área abaixo da
camada de sal178. Por esse motivo, em 2010, foi criada a Lei Federal nº 12.351, conhecida
como lei do pré-sal, com o objetivo de regular a exploração e a produção de petróleo, de gás
natural e de outros hidrocarbonetos fluidos em áreas do pré-sal e em áreas estratégicas. De
acordo com Xavier179, de todas as alterações feitas pela Lei do pré-sal, no tocante a
exploração e produção do petróleo, a mais relevante foi a inserção do regime de partilha no
ordenamento jurídico brasileiro, que será abordada neste tópico.
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Ademais, esta lei cria o Fundo Social e dispõe sobre sua estrutura e fontes de recursos,
além de alterar a Lei Federal nº 9.478/97, que dispõe sobre a política energética nacional e as
atividades relativas ao monopólio do petróleo, bem como institui o Conselho Nacional de
Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo.

2.4.1 Aspectos gerais do pré-sal e regimes adotados

Para que possamos discorrer sobre o pré-sal, faz-se necessário definir qual a área
dentro do território brasileiro que está sendo estudada. Para tanto, utiliza-se a definição
técnica trazida pela Lei Federal nº 12.351/2010, a qual indica, no inciso IV, do artigo 2o, a
área do pré-sal como sendo a região do subsolo formada por um prisma vertical de
profundidade indeterminada, com superfície poligonal definida pelas coordenadas geográficas
de seus vértices180 e, à medida que o conhecimento geológico avança, outras regiões podem
ser delimitadas pelo Poder Executivo.
O pré-sal é definido como uma série de rochas localizadas abaixo da camada de sal,
localizadas entre as bacias de Santos, Campos e Espírito Santo, que se estende pela costa
brasileira por 800km de comprimento até 200km de largura. A área total do pré-sal tem
aproximadamente 122.000 km2181. No que se refere à profundidade das rochas, essa pode
atingir mais de 7 mil metros em locais onde a camada de sal chega a uma espessura de ate 2
mil metros. A profundidade significa a distância entre a superfície do mar e os reservatórios
de óleo abaixo da camada de sal182.
O mapa a seguir é de fundamental importância para a compreensão, uma vez que
delimita a área estudada nesta dissertação. Aqui, nos limitamos ao estudo do petróleo advindo
da camada do pré-sal, bem como os royalties aqui estudados também são provenientes da área
destacada no mapa. Ademais, no que tange aos regimes adotados pelo estado brasileiro, o
mapa destaca qual o tipo adotado em cada área.
Observa-se a área do pré-sal na costa brasileira no mapa a seguir:
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Figura 1 - Área do pré-sal na costa brasileira

Fonte: Petrobras183
183
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É importante esclarecer que o termo “pré” é utilizado porque, ao longo do tempo,
essas rochas foram sendo depositadas antes da camada de sal, ademais, é importante também
informar que o óleo encontrado no pré-sal é de alta qualidade e maior valor de mercado. Por
exemplo, o petróleo encontrado na Bacia de Santos, tem uma densidade de 28,5º API184, baixa
acidez e baixo teor de enxofre, o que são características de um petróleo de alta qualidade e
maior valor de mercado185.
De acordo com dados da Petrobras, de 2010 a 2014, a média anual de produção diária
do pré-sal cresceu aproximadamente 12 vezes, saltando de uma média de 42 mil barris por
dia, em 2010, para 492 mil barris por dia, em 2014. Em 2015, essa produção corresponde a
aproximadamente 20% do total de produção de petróleo e a Petrobras acredita que, em 2018,
chegará a 52% deste total186.
Em junho de 2014 houve produção de 500 mil barris por dia no pré-sal e, em
dezembro do mesmo ano, obteve-se a marca de 700 mil barris por dia. Essa produção
representa uma marca significativa na indústria do petróleo e comprova a elevada produção
média dos poços da camada pré-sal, principalmente porque se trata de campos situados em
localidades profundas e ultraprofundas187.
Para compreender a grandiosidade desse resultado, faz-se necessária uma comparação
com o próprio histórico da Petrobras, para se alcançar a marca de 500 mil barris dia. Em
1984, demorou 31 anos e foram necessários 4.108 poços produtores. Enquanto que na Bacia
de Campos, demorou 21 anos para obter a mesma quantidade de barris de petróleo, contando
com a contribuição de apenas 411 poços produtores188.
Nesse contexto, observa-se que em março de 2015, houve um aumento de 70% na
produção desses poços que ficam nas bacias de Campos (RJ) e Santos (SP), atingindo a
produção de 672 mil barris por dia, volume significantemente superior aos 395 mil barris, um
184
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ano atrás (março de 2014)189. Neste contexto, no ano de 2015, o pré-sal corresponde a 24,3%
do que a Petrobras explora, com uma média total de 2,764 milhões de barris por dia.
É importante ressaltar que, com a importante descoberta da área do pré-sal, uma
legislação específica se fez necessária. Em 2010, foi criada a Lei Federal nº 12.351, como já
dito. Essa lei instituiu o regime de partilha de produção como o novo marco regulatório da
exploração de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos no Brasil190. O regime de
partilha de produção tem como característica essencial fazer com que o hidrocarboneto
explorado seja propriedade do Estado e parte deste hidrocarboneto será entregue às empresas
exploradoras, como remuneração por tê-lo extraído191.
Este regime é utilizado pelos estados brasileiros como alternativa ao regime de
concessão (que será analisado a seguir). O regime de partilha garante ao estado onde se
encontra os recursos naturais maior controle sobre a sua produção, por outro lado, atua no
mercado atraindo empresas interessadas em correr riscos em troca de conhecimentos
tecnológicos192. Nesse regime, o Estado tem mais controle em relação às atividades de
produção e exploração dos recursos naturais e, assim, os estados onde se encontram esses
recursos são também os responsáveis pelo controle e fiscalização sobre essas atividades.
O modelo de partilha é normalmente usado em caso de baixo risco exploratório, nestes
casos, o contratado exerce, por sua conta e risco, as atividades de exploração e produção, ou
seja, a companhia ou o consórcio que executa as atividades assume o risco exploratório. Vale
ressaltar que no processo licitatório, o critério de julgamento é o percentual de excedente em
óleo, chamado de óleo-lucro, ou seja, quem oferecer à União a maior participação no volume
de óleo produzido é o vencedor193.
Ainda nos contratos de partilha, se uma eventual descoberta na área não for
economicamente viável, a companhia ou o consórcio não recebe qualquer tipo de indenização
da União. Nesse contexto, se houver alguma descoberta comercial, a companhia ou o
consórcio recebe, como ressarcimento, volumes da produção correspondentes a suas despesas
189
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na exploração, o chamado óleo-custo. Além do óleo-custo, recebe também os volumes de
produção correspondentes aos royalties devidos e o óleo-lucro. O valor dos royalties é
repassado à União, que o distribui aos estados e municípios194.
No tocante a esses contratos, a Petrobras é a operadora e tem participação mínima de
30%, podendo participar do certame para ampliar a sua participação, em condições de igual
concorrência. Tais contratos tem vigência de até 35 anos, divididos em duas fases: (i) a fase
de exploração, ou seja, as atividades de avaliação de descobertas de petróleo e a determinação
da sua comercialidade; e (ii) a fase produção, que representa as atividades de
desenvolvimento195.
Outro modelo adotado é o modelo de concessão, no qual a União concede às empresas
nacionais ou estrangeiras a propriedade exclusiva do petróleo extraído em uma determinada
região. O direito de explorar e produzir o recurso, assumindo a totalidade dos riscos da
operação, é concedido por um determinado período de tempo e os hidrocarbonetos que
pertenciam à União antes de sua extração passam a ser propriedade das companhias, que
respeitam as regras do contrato196.
No que tange ao modelo de concessão, este é normalmente utilizado em caso de risco
exploratório médio ou alto. Por esse motivo, a ideia central deste modelo é a de compensar o
estado pelos riscos causados com a exploração197. Nesses casos, o concessionário assume
todos os riscos e investimentos de exploração e produção. Ademais, no processo licitatório, o
bônus de assinatura, o percentual de conteúdo local198 e o programa exploratório mínimo, uma
proposta de trabalho de exploração que as empresas apresentam à ANP, definem o vencedor.
Em caso de descoberta comercial, o concessionário deve pagar à União, em dinheiro, tributos
incidentes sobre a renda, além das participações governamentais aplicáveis199.
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Nesse regime, vale ressaltar que após efetuados os pagamentos à União, o petróleo e o
gás natural extraídos de um bloco são propriedade exclusiva do concessionário. No Brasil,
este regime é aplicado a todas as bacias sedimentares, com exceção das áreas do Pré-Sal e de
áreas estratégicas200. Ressalta-se ainda que as áreas do Pré-Sal licitadas antes da vigência do
regime de partilha também são reguladas pelo modelo de concessão201.
Por último, analisa-se o modelo chamado de cessão onerosa. Nesse modelo, a União,
após autorização legal expressa, cede à companhia o direito de exercer, por meio de
contratação direta, atividades de exploração e produção em áreas do pré-sal que não estão sob
o modelo de concessão, limitadas ao volume máximo de 5 bilhões de barris de petróleo e gás
natural. Nessas áreas, a Petrobras é responsável por todos os custos e assume os riscos de
produção. Neste modelo, definem-se os critérios do valor dos direitos de produção da cessão
onerosa, por meio de negociações entre a União e a Petrobras, tendo como base os laudos
técnicos emitidos por entidades certificadoras independentes. Os contratos de cessão onerosa
tem duração de 40 anos, podendo ser prorrogado por mais cinco anos202.
Diante do exposto, observa-se que, no regime de cessão onerosa, a Petrobras é a
operadora responsável, com o direito limitado à produção de 5 bilhões de barris equivalentes.
No que tange aos contratos de concessão, estes atingem somente as áreas do pré-sal licitadas
antes da vigência do sistema de partilha. Em tais casos, a Petrobras pode ser operadora ou
não, de forma isolada ou em parceria, desde que estabelecido por licitação.
Nessa senda, destaca-se que o governo brasileiro justificou a adoção do novo regime
para a área do pré-sal – o regime de partilha – pelo fato de que este regime tem obtido sucesso
em países com grande produção de petróleo e baixo risco exploratório, como a Angola, a
Nigéria e a Indonésia, na medida em que países nos quais o risco exploratório é maior, como
os Estados Unidos e a Noruega, em que o regime adotado é o de concessão203.
A Lei Federal nº 12.351/10, que dispõe sobre a exploração e a produção de petróleo,
de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, sob o regime de partilha de produção, em
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áreas do pré-sal e em áreas estratégicas, também cria o Fundo Social. O Fundo Social é de
natureza contábil e financeira, vinculado à Presidência da República, tem a finalidade de
constituir fonte de recursos para o desenvolvimento social e regional, na forma de programas
e projetos nas áreas de combate à pobreza e de desenvolvimento, com destaque para a
educação, cultura, esporte, saúde pública, ciência e tecnologia, meio ambiente e mitigação e
adaptação às mudanças climáticas. O Fundo Social do pré-sal será tratado no item 2.4.
Merece destaque também a Lei Federal nº 12.304/10 que autoriza a criação da
empresa Pré-sal Petróleo S.A (PPSA), com o intuito de gerir os contratos de partilha de
produção que são celebrados pelo Ministério de Minas e Energia. Ou seja, a PPSA é uma
empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia. A PPSA também passa a ser
responsável por realizar avaliações de planos de exploração, desenvolvimento e produção de
petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, bem como monitorar e auditar a
execução de projetos dessas atividades e também fornecer a ANP informações necessárias à
suas funções exploratórias204.
Apesar de autorizada pela Lei n.º 12.304, de 2 de agosto de 2010, a criação da PPSA
só ocorreu em 1º de agosto de 2013, com a publicação do Decreto n.º 8.063. O artigo 20 da
Lei Federal 12.351205 estabelece que a PPSA será a representante do Estado nos consórcios de
partilha de produção firmados entre a empresa licitante vencedora e a Petrobras.
Observa-se ainda que a PPSA também tem a função de representar a União nos
procedimentos de individualização da produção e nos acordos decorrentes, nos casos em que
jazidas da área do pré-sal e de áreas estratégicas se estendam por áreas não concedidas ou não
contratadas sob o regime de partilha da produção206.
Pelo exposto, observa-se que o objetivo da PPSA é gerir os contratos de partilha de
produção celebrados pelo MME, bem como gerir os contratos de comercialização de petróleo.
Destaca-se ainda que a PPSA não assume os riscos e nem responde pelos custos de
investimento das atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento, produção e
204
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desativação das instalações de exploração e produção, que são decorrentes dos contratos de
partilha de produção, de acordo parágrafo 2 do artigo 8o da Lei Federal n. 12.351/10207.

2.5

O FUNDO SOCIAL DO PRÉ-SAL

O Fundo Social, tem função de poupança pública que funciona a longo prazo, com
base nas receitas obtidas pela União, em uma tentativa do poder público de evitar os efeitos
desastrosos da exploração de bens não renováveis, como o petróleo, objeto de estudo desta
dissertação208. Ainda, o Fundo Social, é um recurso a ser investido nas áreas de interesse
social, para que, dessa forma, a população desfrute, a longo prazo, dos benefícios que o présal tem a oferecer209.
Considera-se ainda que a Lei Federal nº 12.351/10, em seu artigo 47, cria o Fundo
Social do pré-sal e o define como sendo de natureza contábil e financeira, vinculado à
Presidência da República, com a finalidade de constituir fonte de recursos para o
desenvolvimento social e regional, na forma de programas e projetos nas áreas de combate à
pobreza e de desenvolvimento da educação, cultura, esporte, saúde pública, ciência e
tecnologia, meio ambiente, bem como de mitigação e adaptação às mudanças climáticas.
Verifica-se que a lei do pré-sal, ao criar o Fundo Social, não representa uma inovação
no cenário jurídico brasileiro. É válido ressaltar que a lei nº 7.453 de 1985 previu, no seu art.
1º, que uma parcela do valor dos royalties fosse destinada a um fundo especial, a ser
distribuído entre todos os estados, territórios e municípios. Nessa mesma direção, a lei nº
9.478/97, por sua vez, previu em seu art. 49 que, em caso de extração na plataforma
continental, 7,5% (sete vírgula cinco por cento) do valor arrecadado com royalties deveria ser
destinado à constituição de um fundo especial, repartido também entre todos os estados,
territórios e municípios210.
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O Fundo Social é um fundo de natureza financeira, constituído com a reserva de
recursos públicos, que visa financiar programas e ações de inclusão e promoção social211.
Dessa forma, analisa-se que o Fundo Social do pré-sal será abastecido pelas rendas obtidas
com a produção e comércio dos hidrocarbonetos produzidos na camada do pré-sal, com o
objetivo de constituir uma poupança para garantir os investimentos nas áreas sociais.
Outrossim, para que as futuras gerações também possam usufruir desta renda212, respeitando
assim, o princípio da justiça intergeracional.
Ao analisar o artigo 48 da Lei Federal nº 12.351/10, percebe-se que os objetivos do
Fundo Social do pré-sal estão em plena consonância com exposto. O artigo em foco apresenta
como objetivos do Fundo Social do pré-sal constituir uma poupança pública de longo prazo
com base nas receitas auferidas pela União; oferecer fonte de recursos para o
desenvolvimento social e regional, na forma prevista no art. 47; e também mitigar as
flutuações de renda e de preços na economia nacional, decorrentes das variações na renda
gerada pelas atividades de produção e exploração de petróleo e de outros recursos não
renováveis.
No que tange a destinação dos royalties do petróleo do Fundo Social, a Lei Federal nº
12.858 de 2013 destina para as áreas de educação e saúde parcela da participação no resultado
ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural, com a finalidade
efetivar o disposto no inciso VI do caput do art. 214213 e no art. 196214 da Constituição
Federal.
Com o advento da referida lei215, estabeleceu-se que 75% dos royalties do petróleo
serão destinados para a educação e 25% para a saúde. Essa lei ainda prevê, no seu artigo 2,
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III216, que 50% do Fundo Social do pré-sal também deve ir para as áreas da educação e
saúde217. Ademais, obriga o governo federal, estados e municípios a aplicar esses recursos,
obtidos como compensação ao poder público pela produção de petróleo, nessas duas áreas
específicas, o que demonstra um avanço para a melhoria da qualidade de vida da população.
Observa-se, pois, que o Fundo Social do pré-sal é um instrumento de minimização das
desigualdades sociais e regionais ao passo que destina sua renda para questões sociais. É
também uma forma encontrada pelo legislador de beneficiar as gerações futuras, a partir da
poupança que é feita com os recursos advindos dos bens exauríveis, uma vez que estas
gerações poderão não ter acesso a esses bens. Dessa forma, serão beneficiadas, pelo menos,
dos recursos com eles adquiridos, como será visto adiante.

2.5.1 A importância do Fundo Social para a justiça intergeracional

Diante do exposto, a lei do pré-sal mostra um relevante progresso no que tange a
destinação dos royalties para a garantia do desenvolvimento sustentável e a minimização das
desigualdades sociais. Entretanto, para que isso ocorra, faz-se necessária a participação
governamental com a efetivação de políticas públicas adequadas.
No caminho para o desenvolvimento sustentável, é fundamental o respeito ao princípio
da justiça intergeracional, como abordado anteriormente neste trabalho. Nesse sentido,
legitima-se como finalidade deste princípio a garantia de que cada geração preserve o planeta
para que as futuras gerações dele também possam usufruí-la. Nesta senda, constata-se que,
conceitualmente, o desenvolvimento sustentável e a responsabilidade intergeracional se
complementam, mas não se confundem218.
Certifica-se que a indústria de hidrocarbonetos, acima de tudo, por ser intimamente
ligada aos recursos naturais não renováveis, tem um importante papel a desempenhar no
tocante à efetivação da justiça intergeracional, ao passo que desperta o ser humano no tocante
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à sua relação com o planeta219 e com o meio ambiente. Nesse sentido, destaca-se três motivos
para tal, em primeiro lugar, inicia o debate acerca de quais recursos energéticos substitutos
podem ser economicamente explorados. Em seguida,

permiti a discussão sobre a

responsabilidade individual, no que tange ao comprometimento social e a solidariedade do
indivíduo a respeito da continuidade e da qualidade da vida na Terra. Por último, e de extrema
importancia, ocasiona a entrada de receitas financeiras para o Estado e para a economia local,
estas receitas, se aplicadas de modo correto, oportuniza o desenvolvimento a medida que cria
condições de sustentabilidade e de efetivação de direitos fundamentais da população em
questão.220
Reitera-se que a partir do conhecimento da finitude do petróleo e do gás natural,
constata-se que a sua exploração nos dias atuais significa que as próximas gerações não terão
direito a usufruir da riqueza da exploração destes hidrocarbonetos. Para tanto, o princípio da
justiça intergeracional, como já visto, prevê que as atuais gerações devem preservar e utilizar
os recursos naturais não-renováveis de forma consciente, para que as futuras gerações possam
desfrutar deste patrimônio. Destacamos, assim, a justiça intergeracional como princípio
fundamental na análise institucional, energética e das finanças públicas, em países produtores
de hidrocarbonetos221.
Observa-se que foi diante da necessidade de preservar os recursos naturais para as
futuras gerações que o Fundo Social do pré-sal criado pela lei nº 12.351/10 destinou 50% dos
recursos deste fundo para uma poupança pública de longo prazo com base nas receitas
auferidas pela União222. Essa poupança, como dito, é uma forma que o legislador encontrou
de ressarcir as futuras gerações pelas explorações que acontecem na atualidade. Ou seja, o
legislador encontrou uma forma de compensar financeiramente as próximas gerações por não
terem direito a exploração estes hidrocarbonetos, uma vez que eles são bens exauríveis.
É importante recordar Sachs, para quem a justiça intergeracional significa gerir a
natureza de forma a assegurar aos homens de nossa geração e a todas as gerações futuras a
possibilidade de se desenvolver223. Nesse contexto, ressalta-se que o Fundo Social do pré-sal
219
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objetiva, bem como expôs Sachs, assegurar às futuras gerações a possibilidade de se
desenvolver, para tanto, utiliza-se dos recursos advindos dos royalties do pré-sal.
Analisa-se também, o princípio da responsabilidade, ou seja, nosso dever e
responsabilidade com relação à natureza, à vida e ao futuro das próximas gerações. Tal
responsabilidade não se restringe à esfera do sujeito individual, dirige-se de fato a toda a
coletividade224.
A equidade intergeracional, assegurada pelo Fundo Social do pré-sal, é uma grande
preocupação no que diz respeito à economia, sendo necessário o respeito à sustentabilidade,
designando claramente as paradas necessárias para a coexistência socioeconômica e ecológica
através do tempo225.
Posto isto, observa-se que, com base na legislação vigente, os royalties advindos da
exploração petrolífera, bem como a poupança intergeracional, deverão ser destinados de
forma a garantir o desenvolvimento sustentável, respeitando o tripé de Sachs, no qual o
desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico e o respeito ao meio ambiente
caminham de forma harmônica.
O desenvolvimento social e regional a partir do Fundo Social do pré-sal também
encontra guarida no conceito de “desenvolvimento como liberdade”, de Amartya Sen226. Ao
constituir fontes de recursos para o combate à pobreza e de desenvolvimento da educação, da
cultura, do esporte, da saúde publica, da ciência e tecnologia e do meio ambiente, o Fundo
Social está possibilitando, concomitantemente, liberdade às pessoas, na concepção daquele
autor.
Em sendo assim, o Fundo Social está em pleno acordo com o desenvolvimento como
liberdade, pois constitui fonte de recursos para a liberdade da população e desta forma,
atingindo o desenvolvimento sustentável, que de acordo com Sachs, é o desenvolvimento
social, econômico e do meio ambiente.
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Diante disto, busca-se contribuir para o aprofundamento do modelo de
sustentabilidade definido constitucionalmente, assegurando os direitos das futuras gerações227,
com a certeza de que o Fundo Social é um meio de incentivo ao desenvolvimento nacional e
social. Dessa forma, o tripé do economista Ignacy Sachs, o qual prevê um desenvolvimento
social, econômico e ambiental em conjunto, tem fundamental importância para que haja o
desenvolvimento como previsto no marco legal da lei do pré-sal.
Nessa direção, no que tange à destinação do Fundo Social do pré-sal, vale destacar a
importância de preservar o equilíbrio entre o gasto presente nas áreas do artigo 47, da Lei no
12.351/2010 e a constituição de poupança pública228, cujo objetivo é resguardar o futuro das
próximas gerações. Destacamos ainda que inúmeros países produtores de petróleo, através da
adoção de políticas públicas, alcançaram maior grau racionalidade quanto ao gasto das
receitas da exploração dos recursos naturais, com o objetivo de estender os seus benefícios
para as atuais e futuras gerações229.
Neste ínterim, conclui-se que o Fundo Social do pré-sal é a forma adotada pelo
governo para garantir que as futuras gerações possam usufruir dos benefícios trazidos pelos
recursos naturais exauríveis. É também uma forma de garantir investimentos em áreas sociais
e, através desses, os efeitos serão perpetuados pelas futuras gerações. Ademais, os
investimentos na poupança do Fundo Social e na justiça intergeracional se apresentam como
solução para as épocas de crise, bem como solução para as futuras gerações também serem
beneficiadas com a renda oriunda do petróleo, caso esse venha a se exaurir.
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3

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A DESTINAÇÃO DOS ROYALTIES DO PRÉSAL

O Estado Constitucional está em constante busca pela eficiência administrativa. Tendo
isso em vista, faz-se necessário a efetivação das políticas públicas, para que, desta forma,
possa se alcançar uma elevação dos níveis sociais e da qualidade de vida da população. As
políticas públicas, por seu turno, são adotadas como instrumentos capazes de ocasionar o
crescimento econômico e social da população, além de garantir o respeito ao meio ambiente.
Nesse sentido, tais políticas são adotadas para garantir o desenvolvimento sustentável
e os recursos financeiros para isso são fruto da exploração petrolífera, os royalties do
petróleo. Ou seja, será analisado neste item como os royalties do petróleo podem permitir a
efetividade das políticas públicas como fomento ao desenvolvimento sustentável, bem como o
papel da democracia participativa na elaboração, implementação e fiscalização dessas
políticas.
Ressalta-se, nessa direção, a necessidade do controle das políticas públicas, uma vez
que a eficácia deste controle é fundamental para a efetivação dos direitos fundamentais dentro
de uma concepção constitucional, a fim de que o Estado adquira um caráter social, garantindo
aos cidadãos a certeza de sua garantia enquanto membro integrante da sociedade230.

3.1

A IMPORTÂNCIA DAS POLITÍCAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO

Para compreender o conceito de política pública, necessário faz-se diferenciá-lo do
conceito de política. Observe-se o exemplo do idioma inglês, o qual, para esse fim, diferencia
os dois termos: politics e policies231.
Diferentemente, no Brasil, em língua portuguesa, o conceito de política (politics)
significa arte de governar e realizar o bem comum, o bem público, tendo por finalidade tratar
da sociedade como um todo e não das pessoas individualmente. Em uma concepção mais
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pragmática, a política passa a resolver questões a partir de ações práticas e diretrizes fundadas
e expressas em leis, com o objetivo de resolver questões da sociedade232.
De acordo com a obra Política233, de Aristóteles, a expressão “política” tem uma
definição clássica herdada dos antigos gregos, no século 4 a.C. O referido conceito deriva do
adjetivo polis, que quer dizer que tudo faz referência à cidade, ou seja, refere-se a tudo que é
urbano, civil e público234.
De acordo Bucci, a política atua também através de expressões jurídico-institucionais,
expressões essas cujo domínio representa uma forma particular de poder, o funcionamento do
governo e a formação dos arranjos institucionais, configurando, sobremaneira, as políticas
públicas235.
No que tange à definição da expressão “política pública”, vale destacar dois
elementos-chave na sua constituição, quer sejam: ação e intenção236, de acordo com o
conceito de Willian Jenkins, a política pública é o conjunto de decisões tomadas pelos
políticos que se referem à seleção de objetivos e aos meios necessários para alcançá-los237.
Neste passo, os modos de exercício do poder se transformaram em busca da proteção
dos direitos e dos valores da cidadania, da democracia e da sustentabilidade ambiental, à
medida que passa a requerer a integração política e jurídica dentro da máquina do Estado. De
tal forma, combina a esfera da administração pública com o governo, o que significa
relacionar a política com a técnica. Dessa forma, a gestão pública é institucionalizada e
regrada pelo Direito238.
A ação governamental é o ponto de partida para a implementação das políticas
públicas eficazes, desta forma, a sistematização teórica da abordagem destas políticas devem
colaborar para a criação de meios de organização e estruturação do poder público, de modo a
tornar as políticas públicas mais eficazes, mais racionais e mais compreensíveis. Para acelerar
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o processo de modernização de redução das desigualdades sociais, bem como o processo de
inclusão social239.
Nesse contexto, verifica-se que as políticas públicas configuram ações do governo em
prol da sociedade, as quais buscam garantir a ordem e atender às necessidades que dela
emanam. As políticas públicas podem ser de saúde, educação, desenvolvimento, habitação,
transporte, saneamento etc. Nesta pesquisa, o estudo de tais políticas limita-se à saúde e à
educação, como bem definidos pela Lei Federal nº 12.858/13, áreas beneficiadas com
royalties advindos da exploração do pré-sal, conforme sinalizado em momento anterior.
Ainda no seio das discussões sobre as políticas públicas, observa-se o papel
fundamental do cidadão, os quais têm parte essencial diante dos mecanismos que concorrem
para a efetividade dos direitos, competindo-lhes participar de forma direta ou indireta diante
do Estado, para que haja a implementação daquelas direcionadas à concretização de um
ordenamento eficaz, em prol de uma sociedade mais justa e igualitária.
Nesse contexto, sobreleva-se que as políticas públicas são os meios necessários à
efetivação dos direitos fundamentais, previstos na Carta Magna, ao passo que, de nada adianta
existir o reconhecimento formal de tais direitos se não há instrumentos eficazes para efetiválos240.
É nesse aspecto que destaca-se a importância das políticas públicas. Sua função dentro
do ornamento jurídico brasileiro se sobressai pelo fato de ter como objetivo primordial
colocar em prática aquilo que a Constituição prevê, ou seja, tem o objetivo de concretizar os
direitos fundamentais e sociais previstos na Constituição. Ressalta-se que o governo, com sua
estrutura administrativa, não é o único a servir a sociedade, as políticas públicas podem ser
implementadas por empresas de mercado, associações, organizações sem fins lucrativos e até
mesmo pelo cidadão, entretanto, o Estado não se exime da responsabilidade sobre estas
políticas, uma vez que toda iniciativa de caráter público é de responsabilidade dele241.
Torronteguy242 salienta que não se pode discutir sobre a concretização e a efetivação
dos direitos sociais sem que exista um planejamento e uma programação para tal, bem como
um orçamento, uma vez que para que haja a aplicabilidade imediata desses direitos, são
necessárias políticas públicas para que eles sejam, de fato, garantidos.
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Neste contexto, destaca-se a aplicação dos royalties do petróleo como forma de
redução das desigualdades socais como núcleo desta dissertação, cabendo ao Estado, através
da implementação de políticas públicas, reduzir estas desigualdades e, consequentemente,
melhorar a qualidade de vida da população.

3.2

IMPORTÂNCIA DO FINANCIAMENTO E DO CONTROLE DAS POLÍTICAS
PÚBLICAS

Discorrer-se-á, neste tópico, sobre a importância do financiamento e do controle das
políticas públicas. Como visto anteriormente, adotam-se como financiamento das políticas
públicas os recursos advindos da exploração da camada do pré-sal, mais especificamente, os
royalties. Nesse ínterim, é importante destacar que estas receitas não são tributárias e, sim,
constitucionais originárias, não recaindo sobre a população o ônus de arcar com tal
financiamento, uma vez que a população já é demasiadamente assoberbada com impostos.
Cumpre-nos lembrar que, de acordo com Bercovici, uma das finalidades da cobrança dos
royalties é promover a justiça intergeracional, como forma de “compensar um sistema
econômico baseado em recursos não-renováveis”243.
A partir de Constituição de 1988, houve a institucionalização dos fundos como os
principais financiadores das políticas públicas no Brasil. Com isso, para que haja a efetivação
dos programas, projetos, serviços e ações sociais, há a necessidade de institucionalização de
um fundo público, o qual objetiva dar visibilidade à transparência ao conjunto de receitas e
despesas realizadas para efetivar determinada política pública244.
Para este estudo, analisa-se especificamente o fundo social do pré-sal, criado pela Lei
Federal nº 12.351 de 2010, que é um fundo soberano, destinado a receber a parcela dos
recursos do pré-sal que cabem ao governo federal, como royalties e participações especiais245.
Nesse caso, serão detidos aos royalties do petróleo advindos da exploração da camada do Présal, os quais são a fonte do financiamento das políticas públicas aqui estudadas.
É valido destacar que o conceito de política pública (policy) se associa justamente à
ideia de diretrizes da Administração Pública, ou seja, de metas, objetivos sociais que
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demandam um programa de ação a ser desenvolvido por parte do Estado intervencionista246.
De fundamental importância é conhecer a eficácia das políticas públicas e, para tanto,
é necessário fazer uma avaliação dessas e, de acordo com Larry Gerston, a avaliação de uma
política pública determina a sua eficácia em termos de intenções e resultados percebidos247.
De forma geral, as políticas públicas podem ser avaliadas de três formas: (i)
administrativamente, com o objetivo de verificar o grau de eficiência dos serviços
governamentais e sua relação custo/benefício248; (ii) judicialmente, observando-se os temas
legais que fazem referência à forma como são implementados os programas de governo, e
tratam dos conflitos entre as ações do governo e os princípios constitucionais ou padrões
estabelecidos de condutas administrativa e direitos individuais249; e a (iii) politicamente, a
qual se dá por parte de qualquer pessoa interessada na vida política, com o objetivo de apoiar
ou contestar o governo e não melhorar a vida política deste250.
No que tange ao controle das políticas públicas, e a despeito da divergência acerca de
qual órgão tem competência para fiscalizar a aplicação dos royalties, o Supremo Tribunal
Federal firmou o entendimento, no MS 24.312-RJ251, de que essa atribuição é dos tribunais de
contas estaduais e não do Tribunal de Contas da União

252

. Ademais, analisa-se que o STF

considera os royalties como receita originária, e destaca que é encargo do gestor público
destinar as rendas dos hidrocarbonetos, com o devido respeito às restrições legais253.
Neste sendo, destaca-se que o controle administrativo destas políticas públicas de
aplicação dos royalties do petróleo é de competência dos Tribunais de Contas Estaduais,
desde 2004254. Ademais, justifica-se a importância do controle destas políticas uma vez que
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este é essencial para o bom aproveitamento das rendas obtidas.
No que tange ao controle judicial das políticas públicas, salienta-se que esse configura
uma forma de garantir que estas políticas estão sendo eficazes, assim, o controle jurisdicional
dos atos administrativos, no caso em análise, das políticas públicas, deve ser exercido com o
objetivo “garantir a continência da ação administrativa aos ditames da legalidade”255, uma vez
que a administração pública só pode fazer o que a lei permite, no que tange ao mérito dos atos
administrativos discricionários.
Voltando a Aristóteles, e em consonância com o exposto, ele afirma que a existência
de boas leis não é o suficiente para que o Estado seja organizado, a execução destas leis é
crucial à sua boa organização. Para o filósofo, a submissão às leis existentes vem em primeiro
lugar, para que haja uma boa ordem, em seguida, importa o valor intrínseco das leis a que se
está submetido256.
Nesse contexto, é relevante destacar algumas soluções encontradas por Serra257, ele
sugeriu premiar aqueles municípios que gastam renda em promoção da justiça intergeracional.
Instituir mecanismos de controle social específico sobre as rendas petrolíferas ou vincular,
legalmente, uma parte ou a totalidade das rendas petrolíferas a determinadas funções e
programas do governo em nível local. Essas seriam possíveis soluções para o fomento ao
desenvolvimento sustentável, adotando os royalties do petróleo como instrumento financeiro
para este fim.

3.3

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA NO CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

É importante observar a importância do papel da população no processo democrático.
Nesse sentido, observa-se que grande parte da população se sente desprovida de voz, ou seja,
se sentem excluídos e sem possibilidade de influenciar no processo de decisão. Afirma-se,
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ainda, que no Brasil não há tradição democrática no estabelecimento das políticas públicas.
Nesse contexto, em busca do desenvolvimento sustentável, Barbosa destaca o princípio da
participação popular como um princípio jurídico de proteção à natureza, o qual é
consequência da democracia e da justiça258.
Nesse sentido, observa-se que a ausência de processos consistentes em termos
democráticos, no que tange a elaboração de políticas públicas, ocasiona tensões sociais fruto
da insatisfação da população por não poder participar do processo de elaboração destas
políticas259. No mesmo sentido, se realça que o direito ao desenvolvimento é uma síntese dos
direitos fundamentais, ao passo em que concentra a possibilidade do ser humano realizar
integralmente as suas potencialidades em todas as áreas do conhecimento. Afirma-se,
também, que esse direito é o marco caracterizador da nova conjuntura de direitos, como a
liberdade e a igualdade material, e tem como elemento fundamental do seu regime o acesso a
políticas públicas260.
Assim, ressalta-se a importância do princípio da participação popular, o qual garante à
coletividade o poder e o dever de cuidar do meio ambiente, bem como o de fiscalizar o poder
público na forma de manifestação pública dos interesses261. Evidencia-se este princípio no
artigo 1 da Constituição da República de 1988262, o qual trata a participação popular na
categoria de princípio fundamental263.
Para uma maior participação social no processo de elaboração e controle das políticas
públicas, são necessárias ações concretas como audiências públicas e accountability dos
responsáveis por essas políticas. A partir dessas ações, obtém-se a melhoria qualitativa na
forma como os governantes atendem as necessidades da população264. Accountability, neste
258
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contexto, pode ser definida como um conjunto de mecanismos institucionais que permite aos
eleitores avaliar o desempenho dos representantes e estabelecer sanções265. Neste sistema, os
eleitores acompanham a atuação dos representantes por meio de prestações de contas
regulares e os avaliariam em eleições periódicas e competitivas, reconduzindo ao cargo
aqueles que têm um bom desempenho.266
Urbinati267, destaca as duas formas de associações democráticas que os cidadãos
inclinam-se a criar, abordadas por Tocqueville268, são elas (i) as associações civis, que reúnem
e dividem os indivíduos de acordo com seus interesses ou opiniões específicos e, a maior
parte do tempo, unidimensionais; e (ii) as associações partidárias, que reúnem e dividem os
cidadãos ao longo das linhas de suas interpretações avaliativas de problemas que são gerais,
ou que tenham a mesma importância para todas os locais do país.
Posto isso, ressalta-se a necessidade da democracia participativa no processo de
elaboração e controle das políticas públicas. Para tanto, utiliza-se o conceito de democracia
participativa de Paulo Bonavides, no qual a teoria constitucional da democracia participativa
é, ao mesmo tempo, uma teoria material da Constituição. Nesta senda, os limites jurídicos de
eficácia e aplicabilidade são determinados por um controle que combina a autoridade e a
judicatura dos tribunais constitucionais com a “autoridade da cidadania popular e soberania
exercitada em termos decisórios de derradeira instância”269.
Ressalta-se que a democracia participativa é essencial para o desenvolvimento e para a
regulação econômica, por meio das liberdades políticas270. Para Amartya Sen, o
desenvolvimento é um processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam, e
declara que a expansão da liberdade é considerada o fim primordial e o principal meio do
desenvolvimento271. Nesse contexto, o autor destaca cinco tipos de liberdade instrumental, são
eles: a liberdade política, a facilidade econômica, as oportunidades sociais, as garantias de
desenvolvimento sustentável. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 6.
265
MANIN, Bernard; PRZEWORSKI, Adam; STOKES, Susan C. Democracy, Accountability and
Representation. 1. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. p. 1-26.
266
BIJOS, Danilo. Representação Política e Accountability na Teia das Relações Federativas Political
Representation and Accountability at the Web of Federative Relations. Aurora, Mar;ilia, V.5, n.2, p. 81-100, JanJun, 2012
267
URBINATI, Nadia. O que torna a representção democrática? Lua Nova, São Paulo, 2006. Diponível em <
http://www.scielo.br/pdf/ln/n67/a07n67> Acesso em: 15 jun 2015
268
TOCQUEVILLE, Alexis de. 1969. Democracy in America. Trad. J. P. Mayer. New York: Harper Perennial.
269
BONAVIDES, Paulo. Teoria Constitucional da Democracia participativa – por um Direito Constitucional de
luta e resistência por uma nova hermenêutica por uma repolitização da legitimidade. São Paulo: Malheiros, 2001.
p. 25.
270
Importa lembrar que as liberdades estão presentes em Amartya Sen Retornar ao tópico 1.1.1, para rever o
desenvolvimento como liberdade na visão deste autor.
271
SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução Laura Teixeira Motta. Revisão técnica Ricardo
Doninelli Mendes. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. p. 55.

87

transparência e a segurança protetora272.
Apesar da importância conjunta dessas liberdades, será analisada a liberdade política,
a fim de mostrar sua contribuição para a democracia participativa e os seus efeitos para o
controle das políticas públicas. Assim, as liberdades políticas, nas quais se incluem os direitos
civis, são as oportunidades que as pessoas têm, não apenas para determinar quem deve
governar, mas também para determinar quais princípios os governantes devem seguir, bem
como, a possibilidade de fiscalizar e criticar as autoridades, a oportunidade de ter a liberdade
de expressão política e o direito a uma imprensa sem censura. Implica também a liberdade de
escolher entre diferentes partidos políticos, abarcando ainda os direitos políticos associados à
democracia e englobando as oportunidades de diálogos políticos, críticas e também o direito
ao voto e a seleção participativa de legisladores e executivos273.
Interessa-nos ainda destacar as “oportunidades sociais”, que são as disposições que a
sociedade oferece nas áreas de educação e saúde, por exemplo, para influenciar as liberdades
substantivas do ser humano viver com mais qualidade. Essas facilidades são importantes,
neste cenário, uma vez que têm influencia direta para que haja uma participação mais efetiva
da população nas atividades econômicas e políticas274.
Observa-se ainda que a democracia em seu sentido formal, ou procedimental, consiste
nas liberdades políticas, ou instrumentais, ao passo que em sentido material consiste nas
liberdades substantivas. Nesse contexto, ressalta-se que o papel constitutivo da liberdade diz
respeito à importância da liberdade substantiva na melhoria da qualidade de vida do ser
humano, no que tange à saúde, moradia, segurança e qualidade de vida, por exemplo.
Incluída nessa conjuntura, as capacidades elementares para realizar suas próprias vontades,
tais como a participação política e a liberdade de expressão275.
Nesse sentido, a democracia é um regime que objetiva a defesa dos direitos
fundamentais, ou seja, das liberdades substantivas, conduzida por dois princípios das
liberdades instrumentais, são eles: (i) a soberania popular, a qual é a fonte de todo o poder; (ii)
e a democracia participativa, ou seja, a manifestação da expressão popular no poder276.
272
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Paulo Bonavides afirma que não há democracia sem participação. De sorte que a
participação aponta para as forças sociais que vitalizam a democracia e lhe assinam o grau de
eficácia e legitimidade no quadro social das relações de poder, bem como a extensão e
abrangência desse fenômeno político em uma sociedade repartida em classes ou em distintas
esferas e categorias de interesses277.
Para Bonavides, o povo pode ser entendido sobre três conceitos: político, jurídico e
sociológico, e ressalta que o povo é parte da população capaz de participar, através de
eleições, do processo democrático, dentro de um sistema variável de limitações, que depende
de cada país e de cada época. Para ele, democracia é o processo de participação dos governos
na formação da vontade governativa; participação que se alarga e dilata na direção certa de
um fim inatingível: a identidade de governantes e governados. Ademais, a democracia aponta,
invariavelmente, em todas as épocas, para uma progressão participativa e emancipatória, que
avança com lentidão, mas em grau e qualidade que surpreende278.
Neste contexto, foi analisado que a participação popular proporciona maior
racionalidade, equilíbrio e eficiência ao setor regulado, fazendo com que a atuação do Estado
seja mais legitima. Considerando que esta legitimidade é fruto do consenso e da aceitação
pública, destaca-se que as decisões precedidas de debates com a população têm mais
eficiência prática, uma vez que, nesses casos, há menos contestação, em virtude da existência
de um processo democrático maduro279.
Nessa conjuntura, cumpre-nos analisar os ditames constitucionais no que concerne à
democracia participativa, a começar pelo artigo 1º da Carta Magna, o qual profere que a
República Federativa do Brasil constitui um Estado Democrático de Direito e tem como um
de seus fundamentos o pluralismo político, acrescentando ainda em seu parágrafo primeiro
que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou
diretamente, de acordo com o estabelecido pela Constituição280.
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Adiante, é relevante a análise do artigo 37 da mesma constituição, o qual, em seu
parágrafo 3º, versa sobre o espírito constitucional do estímulo à democracia participativa, ao
assegurar que a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública
direta e indireta, determinando ainda, a regulamentação por lei. Somado a esses dispositivos,
com o intuito de certificar a intenção do caráter democrático e descentralizado, em conjunto
com a participação social, destacam-se os dispositivos constitucionais 194, VII281.
Esse afirma que a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de
iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à
saúde, à previdência e à assistência social, e destaca o caráter democrático e descentralizado
da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos
empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.
O artigo 198, III282, por sua vez, ressalta a participação da comunidade, no que tange
às ações e serviços públicos de saúde que integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único. Por fim, analisa-se o artigo 204283, no qual, as ações
governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da
seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas com base na
descentralização político-administrativa. Dessa maneira, cabe à esfera federal a coordenação e
as normas gerais; às esferas municipal e estadual, a coordenação e a execução dos respectivos
programas; e à população as entidades beneficentes e de assistência social, como fomento à
democracia participativa, através de organizações representativas, na formulação das políticas
e no controle das ações em todos os níveis.
Diante do exposto, constata-se que a partir da Constituição Federal, a participação
popular na elaboração, acompanhamento e fiscalização das políticas públicas ganham
institucionalidade, uma vez que, como observado acima, está prevista criação de instâncias
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específicas para esta finalidade, obrigatórias no caso de setores onde existem fundos a serem
geridos, como saúde e educação284.
Ademais, a partir da análise destes dispositivos, fica evidente a participação social no
que tange à seguridade social, a organização municipal, as ações e serviços públicos de saúde,
bem como da assistência social. Nesse contexto, compreende-se que o pleito em tela assume o
papel de evolução da sociedade, ou seja, a participação da sociedade constitui uma evolução
social, diante da qual o Direito não pode se omitir, assumindo a tarefa de fornecer as bases da
transposição do modelo representativo para o da deliberação, com o intuito de efetivar o papel
social da ciência jurídica285.
É imprescindível abordar, mesmo que de forma breve, os avanços institucionais das
últimas décadas no Brasil, uma vez que estes avanços ocorreram logo após a
redemocratização286, contando com eleições regulares e governos mais responsivos, além de
um controle judicial mais atuante. Observa-se, assim, que a evolução do desenvolvimento é,
em maior parte, resultado das libertações de forças econômicas e sociais, e não apenas
resultado de ações sociais planejadas287.
Evidencia-se, no contexto em pauta, a relevância da democracia participativa no
cenário político-econômico brasileiro, uma vez que em contrapartida ao crescimento da
democracia no mundo, cresce também a “crise da representação política”. Diante desta
realidade, destaca-se como elemento essencial para o desenvolvimento sustentável a
participação da população de forma direta na política, para que desta forma, os interesses da
população não se concentrem apenas nas mãos dos seus representantes.
Dentro da realidade de participação, sobressaem as formas de envolvimento da
população em grupos sociais e em fóruns, para que tomem as decisões da gestão das políticas
públicas, pertinentes ao contexto sócio-histórico de cada área a ser trabalhada. Destaca-se,
ainda, uma realidade descoberta através de pesquisas internacionais288, na qual a promoção da
participação da população, bem como a descentralização política, não significa por si só que o
284
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Estado é mais democrático, que a democracia desse Estado tem mais qualidade, que existe
mais equidade social ou maior fortalecimento dos atores da sociedade civil e da cultura
cidadã.
Por outro lado, estudos empreendidos na Universidade Federal de Minhas Gerais
(UFMG), destacam que o aumento da participação popular na elaboração das políticas
públicas aumenta sua eficácia, uma vez que alarga o acesso desta população aos serviços
públicos, desta forma, melhorando o desempenho administrativo289. Apenas a título de
exemplificação, destacam-se programas impulsionados, formulados e/ou decididos pela
participação popular, através de canais criados ou dilatados para esta finalidade, são eles: o
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o Programa Nacional de Habitação, o plano
de expansão das universidades públicas (ProUni), o Sistema Único de Assistência Social
(Suas), bem como, políticas afirmativas contra a discriminação racial, de mulheres e minorias
sexuais e o amplo conjunto de medidas que impulsionaram enormes avanços na agricultura
familiar. Diante desses exemplos, observa-se que a democracia participativa vem se
consolidando no país, com o objetivo de alcançar o desenvolvimento sustentável290.
Nesta senda, ressalta-se a necessidade e o importante papel da democracia
participativa no que tange à indústria do petróleo. Frente à grande quantia proveniente dos
royalties do pré-sal, será contido aqui ao objeto de estudo da dissertação. A participação
popular tem papel fundamental na elaboração, implementação e fiscalização das políticas
públicas que destinaram os royalties do pré-sal em favor da sociedade, bem como em favor
das futuras gerações.
Vale salientar, ainda, que essa participação contribui para aumentar tanto a eficácia e
abrangência das ações públicas, como a capacidade de formulação dos movimentos sociais291.
Como confirmação desta informação, o IPEA afirma que em 2005 foi criado um Grupo de
Trabalho – integrado pelas centrais sindicais e os ministérios da Previdência, Trabalho e
Planejamento – com o objetivo de elaborar um programa de valorização do salário mínimo,
no qual ficou evidente que a partir da validação deste, o salário mínimo aumentou em 60%, o
289
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que, segundo estudos do Dieese de 2010, impulsionou também o aumento do piso de várias
categorias292.
Neste âmbito, apenas como informação, uma vez que não é o foco desta dissertação,
existem discussões no tocante à legitimidade democrática dos atos normativos expedidos
pelas agências reguladoras, uma vez que os seus dirigentes não são escolhidos pelo povo,
através do voto popular. Com isso, e levando em consideração as repercussões das suas
decisões sobre a vida de toda a população, existe o questionamento sobre a legitimidade desse
poder, e também sobre qual a forma de controlá-lo.
Diante do exposto, realça-se a importância da participação popular na elaboração,
implementação e fiscalização das políticas públicas, com isso, observa-se a real importância
da democracia participativa no atual cenário político-econômico em que se vive. A partir das
gigantescas receitas advindas da exploração da camada de pré-sal, e diante da legislação
vigente aqui abordada, verifica-se como a destinação dos royalties deve fomentar o
desenvolvimento sustentável utilizando-se para tal as políticas públicas e, neste cenário, a
população tem papel fundamental no que tange a elaboração, implementação e fiscalização
destas políticas, fortalecendo a democracia participativa em detrimento da democracia
representativa.
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CONCLUSÃO

Adotou-se como ponto de partida para a compreensão deste estudo o princípio
constitucional do desenvolvimento sustentável, o qual foi conceituado com base em um
estudo sistemático de dispositivos constitucionais, a saber: o artigo 3o, da Constituição
Federal, que elenca o desenvolvimento nacional como objetivo fundamental da República
Federativa do Brasil; o artigo 170, VI, que trata da ordem econômica e da redução das
desigualdades regionais e sociais; e, por fim, o artigo 225, que garante a todos o direito ao
meio ambiente equilibrado e aborda também o princípio da justiça intergeracional, ao garantir
a preservação do meio ambiente para as futuras gerações.
Constatou-se a diferença entre o crescimento econômico e o desenvolvimento
sustentável, querela essa que se concretiza ao passo que o crescimento econômico se
caracteriza pelo aumento do PIB, enquanto o desenvolvimento sustentável é uma
transformação estrutural da economia, uma realização do potencial de atendimento das
necessidades básicas, em outras palavras, é uma melhoria na qualidade de vida das pessoas.
Dessa forma, reafirma-se que o crescimento e o desenvolvimento são necessariamente
diferentes e classificados como quantitativo e qualitativo, respectivamente.
Ao abordar o desenvolvimento sustentável, percebeu-se a relevância do princípio da
justiça intergeracional. Evidenciou-se, assim, que esse é fundamental quando se trata de
recursos naturais não-renováveis, como o petróleo, objeto desta dissertação. Ademais,
observou-se a importância desse princípio ao perceber que o consumo, pelas futuras gerações,
dos recursos naturais finitos, depende de como a atual geração vai explorá-los e usufruir das
riquezas advindas de sua exploração.
Dessa forma, constatou-se que o principio da justiça intergeracional é fundamental
uma vez que ressalta a responsabilidade e o respeito à dignidade do próximo, bem como a
proteção dos interesses das futuras gerações. Nesse contexto, examinou-se que o
desenvolvimento é um fator fundamental para a homogeneização socioeconômica e para o
desenvolvimento regional, assim como para o desenvolvimento social. Ou seja, o objetivo do
desenvolvimento, visivelmente, é a elevação das condições sociais de vida e a redução das
desigualdades sociais e econômicas.
Outro princípio de fundamental importância para esta pesquisa foi o principio do
federalismo cooperativo. Destacou-se que a constituição instituiu a descentralização e, com
isso, a possibilidade de reorganização das estruturas federais do Brasil, com ênfase para a
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cooperação federativa e para a superação das desigualdades regionais, o que se justifica pelo
fato da forma federativa de Estado ser uma cláusula pétrea contida no art. 60, §4o, I, da
Constituição Federal, ou seja, não pode ser objeto de deliberação à proposta de emenda
tendente a abolir a forma federativa de Estado. Assim, a forma federativa de Estado está
resguardada pela Constituição de 1988 e não poderá ser abolida. Diante do exposto, concluise que o princípio do federalismo cooperativo tem o objetivo de minimizar as desigualdades
entre os entes federativos numa preocupação constitucional, de forma a obter a repartição de
rendas e a inclusão social.
Ressaltou-se, ainda, a função da ANP de representar a União, na qualidade de poder
concedente, no regime de concessão para exploração e produção de petróleo, definindo os
blocos que serão licitados, realizar a licitação e ainda firmar o contrato de concessão.
Outrossim, destacou-se a importância da Lei Federal nº 12.351/2010, conhecida como Lei do
Pré-sal, pelo fato de ter introduzido o regime de partilha de produção no país.
Outro ponto abordado e de substancial necessidade para esta dissertação, foi a função
estatal como proporcionadora do desenvolvimento na – ou a partir da – indústria do petróleo,
que se justifica pelo fato da exploração petrolífera gerar enorme riqueza para o Brasil e que
diante dessa riqueza, o desenvolvimento sustentável promovido pela indústria do petróleo se
mostrou um fator essencial para a evolução social e para a minimização das desigualdades
sociais e não apenas para o uso em benefício de poucos.
Dando continuidade ao foco desta pesquisa, fez-se necessário a compreensão do que
são as políticas públicas, chegando ao entendimento de que estas são um exercício do setor
público, o qual devolve à população as contribuições pelo pagamento de impostos, tarifas,
taxas e alíquotas. Entretanto, nesta pesquisa, utilizou-se a renda advinda da exploração da
camada do pré-sal como financiamento das políticas públicas. Dessa forma, as políticas
públicas utilizam a renda gerada pelos royalties do pré-sal, o que não acarreta mais impostos
para os cidadãos. Tais políticas têm o intuito de melhorar as condições de vida da população
como um todo e minimizar as desigualdades sociais a nível nacional, por isso destacou-se a
necessidade de um planejamento estratégico de ações públicas que envolvam o
desenvolvimento sustentável e que acate as necessidades mais urgentes da população.
Ou seja, adotaram-se as políticas públicas como o meio de garantir os direitos sociais e
fundamentais previstos na Constituição Federal e, para tal, utilizou-se como financiamento as
riquezas oriundas da exploração petrolífera. Dessa forma, percebeu-se como os royalties do
petróleo podem garantir o desenvolvimento sustentável.
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A partir da análise de dados obtidos através do IBGE, pode-se constatar que, apesar do
grande incentivo às energias renováveis, o petróleo continua sendo o grande influenciador da
economia nacional, sobressaindo-se como o maior produtor de energia, com estimativa de que
continue sendo por muitos anos. Diante do atual cenário brasileiro de desigualdades sociais e
regionais e, em contrapartida, o enorme potencial financeiro do petróleo presente na camada
do pré-sal, analisou-se o aporte financeiro dos royalties petrolíferos, para que possa chegar ao
desenvolvimento sustentável e, dessa maneira, minimizar as desigualdades sociais, que
caracteriza um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.
Investigou-se a distribuição dos royalties do petróleo e, nesse sentido, mereceu
destaque a Lei no 12.351/10, a qual tem o intuito de determinar novas regras de distribuição
dos royalties do pré-sal e da participação especial, devidos em função da exploração de
petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluídos, e aprimorar o marco regulatório sobre a
exploração desses recursos no regime de partilha. Essa lei objetiva dividir os royalties de
forma mais uniforme entre os estados da federação.
Destacou-se ainda as ADIs impetradas contra esta lei, entretanto, defendeu-se a
constitucionalidade da lei impugnada, uma vez que está em pleno acordo com o princípio do
federalismo cooperativo e com os fundamentos do desenvolvimento nacional e da redução das
desigualdades regionais presentes na Carta Magna. Realçou-se que não há razão para o fato de
beneficiar apenas as regiões produtoras, por um simples fator geográfico, uma vez que o
recurso natural em questão é propriedade da União e não dos estados produtores.
Ainda com a finalidade de atingir o desenvolvimento sustentável e a minimização das
desigualdades sociais entre as diversas regiões do país, a Lei Federal nº 12.351/10, em seu
artigo 47, criou o Fundo Social do pré-sal, o qual é definido como sendo de natureza contábil
e financeira, vinculado à Presidência da República, com a finalidade de constituir fonte de
recursos para o desenvolvimento social e regional, na forma de programas e projetos nas áreas
de combate à pobreza e de desenvolvimento da educação, cultura, esporte, saúde pública,
ciência e tecnologia, meio ambiente, bem como de mitigação e adaptação às mudanças
climáticas. Este fundo destaca-se como um instrumento de fomento ao desenvolvimento
sustentável e, nessa direção, respeita o princípio da justiça intergeracional, uma vez que se
destaca, como um dos objetivos do Fundo Social do pré-sal, constituir uma poupança pública
de longo prazo.
Revelou-se, ainda, que a Lei Federal nº 12.858/2013 destina para as áreas de educação
e saúde parcela da participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração de
petróleo e gás natural. Esta foi a primeira legislação a tratar sobre da destinação dos royalties,
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neste caso do pré-sal e, mesmo diante dela, conclui-se que a destinação dos royalties não pode
ser discricionária, ou seja, para garantir o desenvolvimento sustentável a destinação dos
royalties tem de ser vinculada a uma lei. Apesar da Lei Federal nº 12.858/13 destinar os
royalties para saúde e educação, esta o faz de forma muito ampla, não especifica em quais
setores e de que forma isto deverá ocorrer, o que caracteriza-se como uma falha na legislação.
A necessidade de haver um controle das políticas públicas também figurou na pauta de
nossas discussões, uma vez que a eficácia deste controle é fundamental para a efetivação dos
direitos fundamentais. Dessa forma, dentro de uma concepção constitucional, o Estado
adquire um caráter social, garantindo aos cidadãos a certeza de seu papel enquanto membro
integrante da sociedade. Nesse contexto, sobressaiu-se também a importância das políticas
públicas para o desenvolvimento, uma vez que essas são as ações do governo em prol da
sociedade que buscam garantir a ordem e atender às necessidades dos cidadãos.
Por último, e de descomunal acuidade, evidencia-se que a participação popular tem
papel fundamental na elaboração, implementação e fiscalização das políticas públicas que
destinaram os royalties do pré-sal em favor da sociedade, bem como em favor das futuras
gerações. Essa participação contribui para aumentar tanto a eficácia e abrangência das ações
públicas, como a capacidade de formulação dos movimentos sociais.
Diante do exposto, conclui-se que a democracia participativa tem importância ímpar
no cenário político-econômico brasileiro. Nesse sentido, destaca-se como elemento essencial
para o desenvolvimento sustentável a participação da população de forma direta na política,
para que, dessa forma, os interesses da população não se concentrem apenas nas mãos dos
seus representantes.
Por fim, com o objetivo de sintetizar a pesquisa, foi constatado que o Brasil é um país
com enorme potencial de alcançar o desenvolvimento sustentável, uma vez que possui em
seu território uma das maiores reservas petrolíferas do mundo, que estão localizadas na bacia
do pré-sal. Por sua vez, os recursos provenientes dos royalties do pré-sal, podem e devem ser
utilizados como fomento ao desenvolvimento sustentável e, para atingir esta finalidade,
devem ser levadas em conta as políticas públicas.
Desta forma, a solução encontrada na pesquisa para que o país alcance o tão desejado
desenvolvimento sustentável, é destinar a renda advinda da exploração do pré-sal para as
políticas públicas, as quais têm o objetivo de alcançar os direitos fundamentais e sociais, bem
como garantir a justiça intergeracional, previstos na Constituição Federal.
Relevante também para a pesquisa é o papel da população na execução das políticas
públicas, uma vez que são os maiores interessados. Adotou-se a democracia representativa no
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controle destas políticas, para que, dessa forma, a própria população possa participar
ativamente do processo, bem como da fiscalização, para, assim, ter a certeza de que a riqueza
dos royalties está sendo utilizada em prol da população. Ademais, destacou-se que a renda
advinda da exploração petrolífera deve ser destinada a todos os estados da federação, uma vez
que o petróleo é um bem na União e não dos estados nos quais se encontram.
Por fim, destaca-se a importância desta dissertação diante do atual cenário políticoeconômico mundial, nesta senda, adotamos as políticas públicas como o meio de garantir os
direitos sociais e fundamentais, e para a concretização destas políticas, designou-se o
financiamento advindo das riquezas da exploração petrolífera. Deste modo, encontrou-se
como solução para o problema da desigualdade social no brasil, a implementação de políticas
públicas, financiada com a renda oriunda dos royalties do pré-sal, e ainda, para que estas
políticas sejam de fato eficazes, sugere-se a participação popular com o intiuto de controlálas, através do envolvimento da população em grupos sociais, em fóruns e em audiências
públicas, por exemplo.
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