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RESUMO 

 

O presente trabalho objetiva demonstrar como se comporta a concorrência entre os agentes 

econômicos que exercem as atividades de exploração e produção de petróleo, em especial 

com a Lei Federal nº 9.478/97, a qual regulou a mitigação do monopólio da União, conforme 

dispõem o art. 177, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal de 1988, e com a Lei nº 12.351/2010, 

que alterou o marco regulatório da indústria do petróleo, diante da descoberta do Pré-sal. A 

problemática a ser examinada é se a Lei nº 12.351/2010 preserva o princípio da livre 

concorrência no setor e, em decorrência disso, se traz mais ou menos benefícios ao setor e à 

efetivação do direito ao desenvolvimento. Por sua vez, a importância deste trabalho está 

relacionada ao petróleo ser uma fonte de energia essencial para o desenvolvimento das demais 

atividades econômicas do país, de forma que a dinâmica de sua exploração e produção afeta 

de forma significativa a economia nacional. Para tanto, através de uma abordagem indutiva e 

se utilizando dos métodos histórico, comparativo e monográfico, a pesquisa discorre sobre a 

evolução do Direito concorrencial nas normas constitucionais e infraconstitucionais, 

destacando a tendência seguida por tais normas. Compara a orientação do Direito 

concorrencial que rege as atividades econômicas em geral com o histórico concorrencial dos 

marcos regulatórios da indústria do petróleo, em especial, do setor upstream. Examina a 

relação entre a Ordem Econômica na Constituição Federal de 1988 e as atividades de 

exploração e produção de petróleo, introduzindo conceitos essenciais ao desenvolvimento do 

trabalho. Analisa o alcance da livre concorrência no upstream da indústria do petróleo, com 

base em seus marcos regulatórios, caracterizando a situação concorrencial entre os agentes 

econômicos ante a Lei Federal nº 9.478/97 e, posteriormente, com a Lei Federal nº 

12.351/2010, reconhecendo que houve maior mitigação do já frágil princípio da livre 

concorrência no setor. Examina as prerrogativas concedidas à Petrobras com o novo marco 

regulatório pós Pré-sal, destacando a mitigação do princípio constitucional da isonomia. 

Observa e delimita o interesse público no setor, verificando se tal interesse justifica a 

mitigação dos outros princípios citados. Explana sobre o conceito fluído de eficiência, 

destacando-a como a mola propulsora da interação entre a tríplice “livre concorrência-

isonomia-interesse público” e, com isso, verifica-se que a nova Lei nº 12.351/2010 não 

proporciona um ambiente em que se estimule as eficiências do setor. 

 

Palavras-chave: Direito do Petróleo; Marcos regulatórios; Pré-sal; Princípio da Livre 

concorrência; Upstream. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The present research demonstrate how competition behaves between the economic agents 

which exert the exploration and production of petroleum, with special attention to the Law 

number 9478/97, which regulated the mitigation of the Union monopoly, according to the art. 

177, §§ 1º e 2º, of 1988 Federal Constitution and the Law number 12.351/2010, which 

amended regulatory mark, after the "Pré-Sal" discovery. Points to the evolution of competition 

law among the constitutional and infra-constitutional norms, highlighting the trend followed 

by such rules. Compares the orientation of antitrust law which in general guides the economic 

activities with the competitive historical record of the regulatory marks in the oil industry, 

especially, the upstream sector. Examines the relationship between the Economic Order in the 

Federal Constitution of 1988 and the exploration and production of oil, introducing key 

concepts for the development of the work. Discusses the possibility of ponder constitutional 

principles in the case of their collision under some concrete cases. Analyzes the importance of 

free competition in the upstream oil industry, based on the regulatory mark, characterizing the 

competitive situation between economic agents in face of the Law number 9478/97. Advances 

ascertaining the competitive changes in the concerned sector with Law number 12351/2010, 

arguing that there was a greater mitigation against the fragile principle of free competition in 

the sector. Examines the privileges granted to Petrobras by the new post "Pré-sal" regulatory 

mark, emphasizing the mitigation of the constitutional principle of equality. Explores and 

defines the public interest in this sector, determining if that interest justifies the mitigation of 

principles already cited. Explains the fluid concept of efficiency, highlighting it as a 

springboard for the interaction between the threefold "free competition-equality-public 

interest". Underlines the Law and Economics as a field of knowledge that can help in the 

verification that Law number 12351/2010 doesn't provide an environment that enforces 

efficiencies in the sector. 

 

Keywords: Free Competition; Petroleum Law; Upstream. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde o final da Segunda Guerra Mundial e, principalmente, após 1960, o petróleo 

tem sido a principal fonte de energia do mundo, movendo, especialmente, as economias 

desenvolvidas e em desenvolvimento.  

Antes disso, o uso de petróleo era restrito devido aos impasses tecnológicos, que 

foram sendo superados com a desenvoltura da Standard Oil Co., fundada em 1870, por John 

Davison Rockefeller e mais quatro outros sócios, que, em 1882, se transformou em Standard 

Oil Trust, tendo, então, o controle de aproximadamente 90% do mercado petrolífero dos 

Estados Unidos
1
.  

Diante do aumento da utilização e da importância do petróleo como matriz 

energética e insumo industrial, Rockefeller passou a interferir em parte da economia norte-

americana, uma vez que detinha o poder de determinar as taxas de transporte na malha 

ferroviária estadunidense, gerando insatisfação tanto aos agricultores quanto aos industriais, 

devido as altas taxas cobradas pela expansão da malha ferroviária. 

Em decorrência do abuso de poder econômico de um mercado dominado por trustes, 

em junho de 1890, foi aprovado, no Congresso estadunidense, o Sherman Act, reconhecido 

pela doutrina como primeiro marco legal do Direito concorrencial
2
. Referido diploma legal 

buscou regular o comércio interestadual, declarando ilegal qualquer acordo entre agentes 

econômicos capaz de formar truste, cartel ou outros, que objetivasse restringir o comércio 

entre os estados ou entre as nações estrangeiras, sob pena de prisão e multa. Ainda, 

determinou que seria responsabilizada toda pessoa que, pelo menos, tentasse monopolizar 

qualquer setor da indústria ou do comércio.  

A campanha do presidente Theodore Roosevelt, em 1901, foi marcada pela tentativa 

de mitigar a força dos monopólios. Mas somente em 1911, no governo do presidente Taft, 

houve o marcante encontro entre a indústria petrolífera e o direito antitruste: a Suprema Corte 

norte-americana enquadrou a conduta da Standard Oil Co. como ilegal, diante do controle de 

90% do mercado, devendo, portanto, ser a companhia dividida em 34 independentes 

empresas
3
. A partir de então, o Direito concorrencial passou a ganhar destaque e a repercutir 

internacionalmente. 

Dessa maneira, verificou-se a necessidade da regulação das atividades petrolíferas e, 

                                                 
1
 SILVINO, Ângelo José Menezes. A Reforma no Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência: a nova 

dinâmica de análise e julgamento dos atos de concentração horizontal. 2012. 90 f. Monografia (Graduação) - 

Curso de Direito, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2012. p. 5-10. 
2
 Ibid. p. 7-9. 

3
 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial - as estruturas. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 72-73. 
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diante da repercussão do caso, a importância do produto nos mais diversos setores 

econômicos, da agricultura à indústria. 

O petróleo passou a ser cada vez mais utilizado em outras partes do mundo e com a 

descoberta de jazidas petrolíferas no Oriente Médio, a indústria deste produto passou a ser 

global, sendo de interesse de grande parte das nações
4
. Desse modo, a aplicação estratégica do 

petróleo se tornou essencial para o desenvolvimento econômico interno, bem como para 

questões geopolíticas. 

No Brasil, o petróleo passou a ganhar notoriedade na mesma época que a 

Constituição Federal passa a intervir de modo mais consistente e direto no e sobre o domínio 

econômico. Em 1934, então, a Constituição apresenta expressamente normas capazes de guiar 

a atividade econômica; no mesmo ano, foi nacionalizado o subsolo pátrio e o Estado passou a 

se apropriar de seus recursos minerais. 

Diante da relevância que o petróleo assumiu no século XX, o Estado brasileiro 

buscou tratar de forma diferenciada fases da cadeia da indústria do petróleo, a qual pode ser 

dividida em três segmentos: upstream, o qual é composto pelas atividades de exploração, 

produção; midstream, compreendendo as fases do transporte e do refino; e a downstream, que 

representa as etapas de distribuição e revenda gás natural e derivados de petróleo. 

 As atividades de exploração e produção de petróleo passaram a ser mais reguladas, 

uma vez que elas iniciam toda a cadeia e seu exercício demanda vasto conhecimento sobre o 

subsolo nacional. Dessa forma, a própria Constituição vigente as cita como monopólio da 

União, sendo possível a contratação de empresas, estatais ou privadas, para realizar tais 

atividades. 

A exploração de petróleo, chamada de pesquisa na CF/88, pode ser compreendida 

como o conjunto de atividades destinadas a avaliar áreas, com o objetivo de descobrir e 

identificar as jazidas de petróleo e gás natural (art. 6º, XV, da lei nº 9.478/97), envolve, dessa 

forma, custos e riscos elevados, devido a reduzida probabilidade de se encontrar o 

hidrocarboneto em quantidades que justifique o aproveitamento comercial das jazidas, pois, 

ainda com todo o aparato tecnológico existente, somente é possível ter certeza da existência 

de petróleo numa jazida, após a sua perfuração
5
.  

Já a etapa de produção, denominada lavra na CF/88, constitui o conjunto de 

                                                 
4
 CAMPOS, Adriana Fiorotti. Indústria do petróleo: reestruturação Sul-americana nos anos 90. Rio de Janeiro, 

Interciência, 2007. p. 1-3. 
5
 RODRIGUES, Felipe Richard. Desenvolvimento das companhias de petróleo independentes no Brasil: 

obstáculos e oportunidades. Disponível em: 

<http://www.anp.gov.br/CapitalHumano/Arquivos/PRH21/FelipeRachidRodrigues_PRH21_UFRJ-IE_G.pdf>. 

Acesso em: 23 set. 2016. 

http://www.anp.gov.br/CapitalHumano/Arquivos/PRH21/FelipeRachidRodrigues_PRH21_UFRJ-IE_G.pdf
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operações coordenadas que visam a extração de petróleo ou gás natural de uma jazida, bem 

como o prepara para sua movimentação (art. 6º, XVI, da lei nº 9.478/97). Isto é, tal atividade 

equivale à própria extração, em escala comercial, de petróleo e gás natural do seu 

reservatório
6
. 

Diante do tratamento normativo dado a essas atividades, que, mesmo as 

reconhecendo como monopólio da União, possibilita, como já colocado, a contratação de 

empresas para executa-las, o presente trabalho tem como objetivo geral analisar os limites 

concorrenciais diante da influência do interesse público e das alterações regulatórias ocorridas 

ao longo do desenvolvimento da indústria em questão, compreendendo as interações entre 

esses dois princípios e, assim, destacar em que medida a partilha da produção pode colaborar 

com a aplicação desses princípios, bem como com o desenvolvimento nacional. 

A metodologia empregada na construção desta pesquisa foi o método de abordagem 

indutivo, o qual engloba análises que vão em direção a caminhos mais abrangentes. Desse 

modo, foi realizada uma abordagem a partir da observação particular de que há peculiaridades 

na concorrência (ora existente ora inexistente) no setor upstream da indústria do petróleo, 

especialmente, se houver a comparação com a tendência que a concorrência nas demais 

atividades econômicas apresenta. Dessa observação, infere-se as características e limites da 

concorrência em tal setor. 

Para tanto, utilizou-se da documentação indireta, pesquisando-se na doutrina 

especialista no tema – Direito Econômico, Direito Administrativo e Direito do Petróleo, 

especialmente –, bem como em artigos científicos e dissertações relacionados com o tema em 

questão. A pesquisa teve como base os métodos de procedimento histórico, comparativo e 

monográfico, posto a realização de uma análise história da indústria petrolífera, como do 

desenvolvimento do Direito concorrencial nas Constituições brasileiras e normas 

infraconstitucionais, de modo a comprar as regras gerais da concorrência com as normas 

dispostas às atividades de exploração e produção de petróleo, estudando, em profundidade, a 

aplicação da livre concorrência no setor em destaque.  

Diante da multidisciplinariedade do tema, foram utilizados referenciais teóricos não 

somente do direto, mas, também, da economia e da geografia, para se compreender como os 

marcos regulatórios da indústria do petróleo interferem nas relações econômicas e 

geopolíticas nacionais, bem como para ressaltar a importância do petróleo em diversos 

campos de pesquisa. 

                                                 
6
 Ibid. 
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O conteúdo resultante da referida pesquisa está fragmentado conforme delineado 

abaixo. 

O Capítulo 02, A ordem econômica e a indústria do petróleo, trata, inicialmente, do 

desenvolvimento do Direito Concorrencial no Brasil, como forma de se constatar a tendência 

seguida pelas normas nacionais que regulam a economia pátria, com maior destaque às 

alterações nas constituições sobre o tema. Destacada a linha seguida pelo direito antitruste 

brasileiro, este será observado nos marcos regulatórios da indústria do petróleo, 

principalmente, no setor upstream, de modo a tecer uma comparação entre a concorrência que 

se tenta proteger nas atividades econômicas e a concorrência das atividades do upstream. 

Haverá destaque para as normas da ordem econômica na Constituição de 1988 e suas 

implicações no exercício das atividades em questão. 

Por sua vez, no Capítulo 03, Marcos regulatórios vigentes na indústria do petróleo 

brasileira e sua aplicação em outros países, apresenta os contratos de concessão e partilha de 

produção com as principais características da forma que foram instituídos no Brasil. Junto a 

isso, é analisada a cessão de direitos e obrigações decorrentes dos contratos de concessão e 

partilha brasileiros, bem como o posicionamento do CADE em relação a Petrobras, quando da 

ocorrência dessa cessão. 

Juntamente, são apresentados casos específicos de outros países que também utilizam 

a concessão e a partilha na base de suas regulações, como forma de comparar e analisar quais 

as melhores possibilidades a serem trazidas e adaptadas à realidade brasileira. 

No Capítulo 04, Especificidades concorrências no setor upstream da indústria do 

petróleo, o estudo aborda como os princípios da livre concorrência, isonomia e interesse 

público se comportam no setor, havendo, portanto, uma ponderação entre eles. De início, 

explica-se a necessidade dessa comparação, bem como a possibilidade de haver, na 

Constituição, normas que se chocam diante do caso concreto. Adiante, procura-se delimitar o 

alcance da livre concorrência nas atividades estudadas, caracterizando e comparando as 

situações concorrenciais existentes antes e após a descoberta do Pré-sal. 

Ainda no mesmo Capítulo, aborda-se o tratamento dado a Petrobras, de modo a 

analisar se as prerrogativas concedidas a empresa estatal, especialmente com a Lei 

12.351/2010, são juridicamente aceitáveis ou tendem a fugir de uma razoabilidade isonômica. 

Em seguida, examina-se qual interesse público está presente no setor upstream e como os 

marcos regulatórios do petróleo têm se comportado diante dele. 

No Capítulo 05, A eficiência jurídica e econômica e a teoria concorrencial do 

upstream da indústria do petróleo, é abordado o conteúdo econômico e jurídico 
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(administrativo) da eficiência, destacando que a Petrobras, como sociedade de economia 

mista, deve atuar de forma eficiente tanto sob um viés meramente econômico quanto deve 

buscar sua eficiência administrativa, preservando o interesse público.  

Com base nisso, e visto que a eficiência funciona como uma mola propulsora na 

interação entre os princípios da livre concorrência, isonomia e supremacia do interesse 

público. Por fim, diante do então apresentado e de uma breve noção da Análise Econômica do 

Direito, procura-se demonstrar que o novo marco regulatório do petróleo, em especial a Lei nº 

12.351, não parece estimular o desenvolvimento da eficiência no setor upstream. 

Em síntese, procura-se demonstrar o comportamento e o alcance da concorrência nas 

atividades de exploração e produção de petróleo, com base na fluída interação (diante da 

busca pela eficiência no setor) entre os princípios constitucionais da livre concorrência, 

isonomia e supremacia do interesse público que se materializa nos marcos regulatórios da 

indústria petrolífera. 

Também nesse Capítulo, será abordado o aspecto jurídico do desenvolvimento 

nacional, como forma de ressaltar sua importância para a sociedade, analisando os marcos 

regulatórios brasileiro anteriormente apresentados com a persecução desse direito, de forma a 

ser apresentada uma proposta de nova alteração na regulação do upstream da indústria de 

petróleo nacional. 
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2 ORDEM ECONÔMICA CONSTITUCIONAL E A INDÚSTRIA DO PETRÓLEO NO 

BRASIL 

 

Para uma real compreensão de como as alterações nos marcos regulatórios do setor 

upstream da indústria de petróleo brasileira interferem na livre concorrência desse setor, é 

essencial perpassar pelo desenvolvimento tanto das normas que estão interligadas ao referido 

setor quanto às normas que fizeram surgir e consolidaram a ideia de livre concorrência no 

ordenamento prático. 

No presente capítulo, portanto, serão apresentadas as normas que antecederam a 

Constituição Federal de 1934, até que, nessa constituição, fossem ditadas expressamente 

normas para conduzir a economia nacional, mostrando a evolução do papel do Estado 

brasileiro na economia e como as normas jurídicas limitam a intervenção estatal ao passo que 

estimula a regulação de alguns setores, entre eles o upstream da indústria de petróleo. 

Nesse sentido, também serão observadas as normas que regulam as atividades de 

exploração e produção de petróleo, especialmente, a partir de 1934, quando a intervenção 

estatal passou a ser constante até a atualidade, ainda que ocorressem variações normativas que 

instituíram o monopólio no setor ou o flexibilizaram. 

 

 

2.1 A ORDEM ECONÔMICA NAS CONSTITUIÇÕES: A INTRODUÇÃO DA LIVRE 

CONCORRÊNCIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

Sabe-se que, no Brasil, a defesa da concorrência nem sempre participou da realidade 

do texto constitucional pátrio. Devido à doutrina liberalista que o Estado seguia, tanto a 

Constituição Imperial, de 1824, quanto a Constituição Federal Republicana, de 1891, não 

abarcaram diretamente normas sobre a interferência estatal nas atividades econômicas 

dirigidas pela iniciativa privada
7
. 

Todavia, é preciso ter em mente que, apesar de somente a partir da década de 30 o 

Estado intensificar sua atuação sobre e no
8
 domínio econômico, sempre houve intervenção 

                                                 
7
 OLIVEIRA, Gesner; RODAS, João Grandino. Direito e economia da concorrência. Rio de Janeiro: Renovar, 

2004. p. 17. 
8 

Conforme Paula Forgioni (Os fundamentos do antitruste. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p.p. 

82-83), o Estado atua no domínio econômico quando desempenha diretamente funções que (i) não despertaram o 

interesse dos empresários ou (ii) devem ser desenvolvidas pelo governo por razões de “interesse nacional”; ainda 

aturará por participação no domínio econômico ao desempenhar “atividades típicas de agentes econômicos 

privados, com eles competindo em igualdade de condições, sem que haja barreiras legais à entrada de novos 
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estatal na economia brasileira
9
 através da implementação de políticas públicas. Por tal razão, 

bem como para se fazer entender a evolução legislativa do Direito concorrencial no país, tanto 

nas Constituições quanto nas leis infraconstitucionais, é necessário destacar alguns pontos da 

história das políticas públicas brasileira de modo a perceber os direcionamentos da atuação 

estatal sobre a economia
10

. 

Durante o Brasil colonial, é possível afirmar a existência de uma “regulação 

patrimonialista”
11

, tendo em vista que o Estado era apropriado por seus governantes, tendo tal 

regulação o objetivo primordial de manter o poder (até mesmo econômico) e a propriedade 

nas mãos da nobreza, sendo o próprio Estado reconhecido como propriedade privada dessa 

nobreza. Assim, não havia concorrência expressiva entre os agentes econômicos, bem como o 

mercado consumidor local não era significativo, devido à exacerbada dispersão 

demográfica
12

. 

Desse modo, o período ora em destaque, é marcado sobre a prevalência do privado 

sobre o público. A interferência realizada pelo Estado sobre e na economia seguia as diretrizes 

da metrópole, a qual tratava o Brasil com certo descaso. A liberdade de comércio existente na 

época deve ser entendida com base nas limitações impostas por tais diretrizes, que controlava 

práticas comerciais e preços, bem como pelo meio socioeconômico; referida liberdade era 

“realizada na base de monopólios promovidos pelo Estado, mas a cargo do capital privado”
13

, 

relação que reflete em aspectos socioeconômicos no Brasil até a atualidade. 

Com o fim do regime colonial e a vinda de D. João VI para o Brasil, apesar da 

manutenção de uma regulamentação patrimonialista
14

, a política foi direcionada de modo a 

colaborar com o desenvolvimento econômico do Brasil. Passou, assim, a existir, de fato, uma 

“orientação econômica e social”
15

 estabelecida, primordialmente, por dois fatores: a 

necessidade da transferência da sede da Coroa portuguesa para o Brasil e a premência inglesa 

em expandir seu comércio para além dos estão bloqueados mercados europeus. 

                                                                                                                                                         
competidores”. Já a atuação estatal sobre o domínio econômico, para referida autora, irá ocorrer objetivando 

“regular o processo de produção”, sendo esta, portanto, a atividade reguladora e legislativa estatal, a qual impõe 

“regras de condutas a serem observadas pelos agentes econômicos”. A autora aduz, também, que a atuação 

estatal sobre a economia é, comumente, chamada de intervenção estatal. 
9
 FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 100. 

10
 Ibid.. p. 88. 

11
 AGUILLAR, Fernando Herren. Direito econômico – Do direito nacional ao direito supranacional. São Paulo: 

Altas, 2006. p. 74. 
12

 FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 90. 
13

 HOLANDA, Sérgio Buarque de. História geral da civilização brasileira. 5. ed. São Paulo: Difel, 1982. t. 1. 

p. 327. 
14

 AGUILLAR, Fernando Herren. Direito econômico – Do direito nacional ao direito supranacional. São Paulo: 

Altas, 2006. p. 86. 
15

 FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 92. 
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Então, foi decretada a abertura dos portos às nações amigas, foi criado o Banco do 

Brasil, introduzido o ensino superior militar e médio no país, como também foi instituída a 

liberdade industrial pelo Alvará de 1º de abril de 1808. Diante dessas mudanças, é preciso 

ressaltar que a indústria nacional, todavia, não conseguiu se desenvolver de forma expressiva 

em face da forte concorrência estrangeira que adentrou o país com a abertura dos portos
16

. 

D. João adotou, contudo, um liberalismo diferenciado, o qual era aplicado, somente, 

quando não fosse contra aos “interesses nacionais”, de modo a “retirar o princípio da 

liberdade de comércio e de iniciativa todas as vantagens que pudesse proporcionar”
17

. As 

companhias de comércio, fortes cobranças de tributações e a continuação do regime de 

monopólio da coroa em atividades econômicas primordiais eram mecanismos da regulação 

econômica e jurídica da época
18

, dando à Coroa domínio quase total das atividades 

econômicas. Portanto, a concorrência, ainda diante do ideal liberalista predominante na época, 

era limitada por políticas estatais. 

No Primeiro Reinado, D. Pedro I outorgou a Constituição Imperial dentro de um 

contexto no qual a ideia de liberalismo preponderou, de modo que a Constituição garantia, em 

seu art. 7º, a todos os brasileiros a liberdade pessoal, a liberdade de indústria e a 

inviolabilidade da propriedade privada, mas não ousou fazer referência a normas que 

conduzissem a economia. 

O mercado brasileiro era, quase que em sua totalidade, abastecido por produtos 

estrangeiros, não deixando margem para o desenvolvimento de uma concorrência industrial 

interna, de forma que “a própria atividade comercial era dominada pelos estrangeiros”
 19

. 

Nesse passo, a principal intervenção estatal no domínio econômico se deu com a atuação 

sobre as tarifas alfandegárias. 

A Constituição de 1891 preservou a ideologia liberal, ainda que tenha apresentado 

mudanças no quadro político. Nessa Carta, o direito de propriedade continuou pleno, salvo a 

desapropriação por necessidade pública
20

. Destaca-se, nesse período, que a vontade 

constitucional, estabelecida pela ideologia da elite burguesa a qual compôs a Assembleia 

Constituinte, encontra-se distante da realidade social, que lutava pela derrocada das 

                                                 
16

 Ibid. p. 93. 
17

 JAGUARIBE, Hélio. Desenvolvimento econômico e desenvolvimento político. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1969. p. 146. 
18

 AGUILLAR, Fernando Herren. Direito econômico – Do direito nacional ao direito supranacional. São Paulo: 

Altas, 2006. p. 88. 
19

 PRADO JR, Caio. História econômica do Brasil. 15. ed. São Paulo: Brasiliense, 1972. p. 199. 
20

 FONSECA, João Bosco Leopoldino. Direito econômico. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 106. 
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organizações imperiais, o que impôs a necessidade de uma possível revisão constitucional
21

. 

Somente com a Constituição de 1934, embasada pela Constituição Mexicana de 1917 

e pela Constituição de Weimar de 1919, que, no Brasil, o direito antitruste passou a ser 

expressamente resguardado. Nesse sentido, segundo seu art. 115
22

, caberia ao Estado 

organizar a ordem econômica, garantindo sua liberdade. Assim, sendo a liberdade econômica 

uma garantia, é possível dizer, então, que as ideias liberais perduram, mas, nesse momento, 

com as limitações de ordem social, portanto, tal liberdade não fora colocada de modo 

incondicionado, tendo em vista a regulamentação feita pelo governo federal, diante das 

repercussões da crise de 1929, as quais perduraram por toda década de 30
23

. 

É a partir da Constituição de 1934, estimulado pela pressão das classes produtoras, que 

o Estado brasileiro passa a intervir mais fortemente no e sobre o domínio econômico
24

, de 

forma a não somente corrigir os problemas já existentes, mas, também, a regulamentar as 

atividades dos agentes econômicos, tentando conduzir e delimitar o fenômeno econômico 

através de suas normas.  

O Estado passa a ser obrigado pela Constituição a direcionar a economia por meio de 

leis, devendo estas promoverem o fomento da economia popular, a nacionalização das 

empresas de seguros e dos bancos de depósitos, como também o desenvolvimento do crédito 

(art. 117). Ainda, a União fora autorizada, com base no art. 116 da Carta, a monopolizar 

indústria ou atividade econômica específica, por motivos de interesse público e autorização 

em lei específica. Ocorreu que, sob uma ótica antitruste, não houve lei que regulamentasse a 

livre concorrência entre os agentes econômicos e o processo competitivo. 

Nesse momento, é importante destacar que parcela da doutrina
25

 afirma ser a partir da 

Constituição de 1934 que, no Brasil, a chamada Constituição Econômica se torna evidente. 

Ou seja, é neste ano que a constituição nacional passa a ter normas específicas para garantir 

elementos formadores de um sistema econômico, conforme organização e limites, também 

previstos constitucionalmente, capazes de legitimar a atuação dos agentes econômicos, 

                                                 
21 

João Bosco Leopoldino (Direito econômico. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 107-108) afirma que 

apesar da exigência social por alterações na ideologia que permeava a constituição, pouco foi alterado em 1926, 

mantendo-se o direito a propriedade privada como absoluto. 
22

 Art. 115 – A ordem econômica deve ser organizada conforme os princípios da justiça e as necessidades da 

vida nacional, de modo que possibilite a todos existência digna. Dentro desses limites, é garantida a liberdade 

econômica. 
23

 FONSECA, João Bosco Leopoldino. Direito econômico. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 115. 
24

 FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 100. 
25 

Com destaque para João Bosco Leopoldino da Fonseca (Direito econômico. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2004. p. 90) que é claro ao aduzir que “as constituições brasileiras, de 1934 em diante, são pródigas em enumerar 

princípios dirigentes da atividade econômica do Estado, da atividade econômica privada e de suas interrelações. 

Já a constituição do Império e a primeira constituição republicana são sóbrias quanto a normas concernentes á 

economia”. 
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formando e delimitando, desse modo, a “ordem fundamental da economia”, o meio pelo qual 

o jurídico interage com o econômico
26

.  

Possível afirmar, portanto, que o direito passa, então, a conduzir o fenômeno 

econômico através de normas constitucionais as quais dão direção e parâmetros às relações. 

Dando continuidade, a Constituição de 1937 é a primeira a trazer a expressão 

“intervenção do Estado no domínio econômico” em seu art. 135, o qual se incluía no título 

“Da Ordem Econômica”. Referida Constituição defendeu a economia popular
27

, equiparando 

os crimes contra ela aos crimes contra o Estado, bem como limitando o exercício da iniciativa 

privada ao bem público
28

 e assegura quando o Estado pode intervir legitimamente no domínio 

econômico. Dessa maneira, verifica-se que o direito da concorrência foi ganhando espaço no 

ordenamento brasileiro. 

Neste passo, foi criado o Decreto-lei nº 869/38, nitidamente uma norma antitruste
29

, 

com função constitucional de tutelar a economia popular, o qual definia e punia crimes contra 

a economia popular.  

Supracitado decreto preparou o caminho para outra norma antitruste, o Decreto-lei nº 

7.666 de 1945, também conhecido como Lei Malaia, que passou a disciplinar a matéria de 

maneira mais sistemática. Utilizou pela primeira vez a sigla CADE para designar Comissão 

Administrativa de Defesa Econômica, já sendo criada como um órgão autônomo, ligado ao 

Presidente da República, de forma a cumprir suas decisões. Apesar das boas inovações, a Lei 

                                                 
26 

Canotilho (Direito constitucional. 6. ed. Coimbra: Almedina, 1995. p. 327) afirma ser a Constituição 

Econômica “o conjunto de disposições constitucionais que dizem respeito à conformação da ordem fundamental 

da economia”. Já para Vital Moreira (Economia e constituição. Coimbra: Almedina, 2002. p. 75), a 

Constituição Econômica “O conjunto de preceitos e instituições jurídicas que, garantindo os elementos 

definidores de um determinado sistema econômico, instituem uma determinada forma de organização e 

funcionamento da economia e constituem, por isso mesmo, uma determinada ordem econômica; ou, de outro 

modo, aquelas normas ou instituições jurídicas que, dentro de um determinado sistema e forma econômicos, que 

garantem e (ou) instauram, realizam uma determinada ordem econômica concreta”. Ainda, João Bosco 

Leopoldino (Direito econômico. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 89) destaca que “a Constituição 

Econômico se corporifica precisamente no modo pelo qual o direito pretende relacionar-se a economia, a forma 

pela qual o jurídico entra em interação com o econômico”. 

27 Art. 141 – A lei fomentará a economia popular, assegurando-lhe garantias especiais. Os crimes contra a 

economia popular são equiparados aos crimes contra o Estado, devendo a lei cominar-lhes penas graves e 

prescrever-lhes processo e julgamento adequados à sua pronta e segura punição. 
28 

Art. 135 – Na iniciativa individual, no poder de organização e criação e de invenção do indivíduo, exercidos 

nos limites do bem público, funda-se a riqueza e prosperidade nacional. A intervenção do Estado no domínio 

econômico só se legitima para suprir as deficiências da iniciativa privada e coordenar os fatores de produção (...). 
29

 Há divergência entre a doutrina brasileira quanto a primeira norma antitruste do país: Gesner Oliveira e João 

Grandino Rodas (Direito e economia da concorrência. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 18) consideram o 

Decreto-lei nº 7.666 de 1945 como a primeira norma antitruste do Brasil. Ideia diversa defende Paula Forginoni 

(Os fundamentos do antitruste. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 103) e Benjamin Shieber 

(Abusos de poder econômico – direito antitruste no Brasil e nos EUA. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1966. p. 17), afirmando ser o Decreto-lei 9869/38 a primeira norma jurídica antitruste brasileira, posto que este 

regulamenta o art. 141 da CF/37, enumerando os crimes contra a economia popular. No presente trabalho, 

corrobora-se com o entendimento dos dois últimos autores citados. 



20 

 

Malaia foi revogada ainda em 1945, pelo Decreto-lei 8.167. 

Posteriormente, na Constituição de 1946, a repercussão da necessidade de reprimir 

trustes e cartéis, presente no Decreto-lei nº 7.666, resultou no uso da expressão “abuso de 

poder econômico”, consagrando-o e o dando fulcro constitucional (art.148). A Constituição 

de 1946 resguarda os princípios básicos do liberalismo político e econômico nos limites das 

conquistas sociais e da nova postura do Estado
30

, tendo, portanto, um caráter neoliberal.  

Assim, conforme seu art. 146, a intervenção no domínio econômico e a 

monopolização de determinada atividade passam a ser atribuições da União, com base no 

interesse público e, especialmente a partir de então, nos limites dos direitos fundamentais. 

Também merece menção a Lei nº 4.137 de 1962, a qual criou o Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica como um órgão do Estado, sendo objetivo deste apurar 

e reprimir os crimes de abuso de poder econômico elencados também nesta lei. Com relação a 

esta lei, merece destaque a alínea “a”, do inciso I, de seu art. 2º, a qual considerou forma de 

abuso econômico a dominação de mercados ou a eliminação da concorrência por meio de 

ajuste ou acordo entre empresas.  

A respeito da repressão ao abuso econômico, deve-se dizer que as Constituições de 

1967 (art. 157, VI) e de 1969
31

 (art. 160, V) a mantiveram como princípio constitucional. 

Nesse passo, em matéria de regulação econômica, destaca-se que, no período do regime 

militar, continua-se com as tendências dos períodos anteriores.  

No período pós 1964, o Estado interveio na economia, assegurando espaço para a 

iniciativa privada, pois o art. 163 da Constituição de 1967 defendia que as empresas privadas 

deveriam competir preferencialmente, com o estímulo do Estado, bem como organizar e 

explorar atividades econômicas. Mas, também, nesse período, o Estado foi um dos grandes 

líderes de ações econômicas, uma vez que construiu usinas hidrelétricas, estradas, pontes e, 

até mesmo, iniciou a construção de centrais nucleares. 

O modelo de regime militar de 1964 se fortaleceu com o desenvolvimento econômico, 

no mesmo passo que entrou em crise com a decadência do “milagre econômico”. Desse 

modo, o fim do regime militar e o restabelecimento da democracia, no Brasil, foram definidos 

                                                 
30

 FONSECA, João Bosco Leopoldino. Direito econômico. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 118. 
31

 Apesar de formalmente continuar em vigor a Constituição de 1967, entende-se, neste trabalho, que a Emenda 

Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969, equivale materialmente a uma nova Constituição, diante, 

especialmente, de sua estrutura e pelas determinação dos dispositivos que deveriam continuar em vigor. Do 

mesmo modo aduz o STF - Guia de direito constitucional. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=bibliotecaConsultaProdutoBibliotecaGuiaDC&pagina=c

onstituicaoanterior1988>. Acesso em: 23 mar. 2014). 
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por tentativas de conter a inflação
32

. 

 A nova Constituição surge com um novo título, Estado Democrático de Direito, no 

qual informa os princípios que devem servir de base para esse novo Estado e toda sua ordem 

política, com destaque para a soberania, dignidade da pessoa humana e preservação dos 

valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 

 Também são mencionados, já no art. 3º da Constituição, os objetivos norteadores das 

políticas a serem implantadas; entre estes está a ideia de construir uma sociedade livre, justa e 

solidária, de garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, reduzir desigualdades e 

promover o bem de todos. Tais princípios e objetivos informam o entendimento exegético de 

todos os demais tópicos da Constituição (por consequência, de todo o ordenamento jurídico 

pátrio), entre eles, os que compõe a Constituição Econômica
33

. 

Os direitos sociais, antes inclusos no título da “Ordem Econômica e Social”, passam a 

fazer parte do título “Direitos e Garantias Fundamentais”. O Título VII foi nomeado como 

“Da Ordem Econômica e Financeira”, apresentando, entre outras capítulos, os “Princípios 

Gerais da Atividade Econômica”, o qual delineia o arcabouço geral do ordenamento jurídico 

econômico pátrio. 

Como exemplo de princípios constitucionais da ordem econômica, é possível destacar 

a soberania nacional (art. 170, I), a qual pode ser vista com viés econômico, de modo a 

complementar a soberania política, dita como princípio fundamental no inciso I do artigo 1º 

da CF/88. Ainda, o princípio da livre concorrência (art. 170, IV), assegurando a liberdade de 

concorrência como meio de atingir o equilíbrio entre os grandes grupos e, também, a 

possibilidade de pequenas empresas participar do mercado; para João Bosco Leopoldino
34

, 

este princípio indica a opção constitucional pelo regime de economia de mercado. 

Os arts. 173 e 174 da CF/88 designam o papel do Estado: o primeiro trata da 

exploração direta da atividade econômica pelo Estado, delimitando que somente será 

permitida a exploração direta de uma atividade econômica pelo Estado se previsto no texto 

constitucional ou quando definido por lei, quando necessária aos imperativos de segurança 

nacional ou a relevante interesse coletivo. Já o art. 174 aduz que o papel primordial do Estado 

é, na verdade, ser “agente normativo e regulador da atividade econômica”, sendo suas funções 

planejar, fiscalizar e incentivar. 

Após a mudança de paradigma com a Constituição de 1988, em 1991, surgiu a Lei 
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8.158, a qual criou a SNDE -Secretaria Nacional de Direito Econômico, do Ministério da 

Justiça, objetivando acelerar o processo administrativo de apuração de práticas que violassem 

a ordem jurídica econômica. A SNDE passou, então, a atuar junto ao CADE, já que a Lei 

4.147/62 não havia sido revogada. 

Em 1994, a aprovação da Lei 8.884 expressamente revogou as leis 4.137/62 e 

8.158/91, bem como trouxe novidades sobre o tema, como transformar o CADE em autarquia 

federal, possibilitando uma melhor atuação deste diante da sua maior autonomia, e 

discriminou as competências do CADE, da SDE (Secretaria de Direito Econômico) e da 

SEAE (Secretaria de Acompanhamento Econômico). Junto a isto, a lei 8.884 estrutura a 

matéria antitruste, aperfeiçoando seu tratamento legislativo
35

. 

O sistema adotado com a supracitada lei é seguido e aperfeiçoado pela Nova Lei 

Antitruste Brasileira (NLAB) de 30 de novembro de 2011, lei nº 12.529. Esta nova lei 

preserva o duplo enfoque de atuação da lei antitruste de 1994, isto é, contém normas que 

visam o controle das estruturas, como também o controle de condutas anticoncorrenciais. 

Apesar da NLAB seguir a ideia geral da Lei 8.884, traz algumas inovações como a 

reestruturação do SBDC, com a criação da superintendência e do tribunal, novo modo de 

processamento do ato de concentração totalmente dentro do CADE, dando a este órgão maior 

liberdade e celeridade quando do julgamento dos processos. Ainda, é possível dizer que a 

análise prévia dos atos de concentração (antes, ocorria a posteriori) e a mudança dos critérios 

de análise dos atos de concentração, contribuem com o desenvolvimento econômico nacional 

e o aprimoramento da concorrência entre os agentes econômicos. 

Entende-se, da análise ora apresentada, que a atuação estatal sobre a economia 

brasileira passou a ser expressamente prevista a partir da Constituição Federal de 1934, 

quando, então, seu desenvolvimento passou a ser impulsionado.  

As normas brasileiras que regularam a concorrência objetivaram, num primeiro 

momento, conter o abuso do poder econômico, ganhando dupla função posteriormente, ao 

defender, também, o direito consumerista, ao prezar por práticas que beneficiem todo o 

sistema econômico e busquem consolidar os objetivos fundamentais da República brasileira. 

Resta, ainda, destacar que ao Estado brasileiro cabe o dever constitucional de intervir 

sobre a economia, através da regulação
36

 e normatização, de modo a fiscalizar, incentivar e 
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planejar diretrizes para o desenvolvimento nacional. Ainda, vale dizer que a intervenção 

estatal no domínio econômico é limitada pela Constituição, como forma de estimular e 

preservar o progresso da livre concorrência nas atividades econômicas. 

A livre concorrência, portanto, vem ganhando força e notoriedade no ordenamento 

jurídico brasileiro
37

 ao ser melhor regulada, uma vez que com a repressão de práticas 

anticompetitivas e a limitação do poder de interferência econômica do Estado, os agentes 

econômicos passam a encontrar o espaço ideal para desenvolver suas atividades de modo a 

obter lucros e, ao mesmo tempo, proporcionar bem-estar aos consumidores e contribuir com o 

desenvolvimento econômico. 

 

 

2.2 HISTÓRICO CONCORRENCIAL DOS MARCOS REGULATÓRIOS DA INDÚSTRIA 

DO PETRÓLEO BRASILEIRA 

 

A história da indústria do Petróleo no Brasil pode ser dividida, em quatro etapas 

distintas
38

, as quais finalizam e iniciam conforme consideráveis alterações no marco regulador 

dessa indústria, modificando, principalmente, o sistema econômico (monopólio e livre 

concorrência), bem como a propriedade do subsolo, se pertencente ao Estado, ao proprietário 

do solo ou a terceiro diverso
39

. 

Inicialmente, cabe destacar que a colonização do Brasil está intrinsecamente 

relacionada à exploração de seu subsolo para a extração de recursos minerais, sempre 

havendo, portanto, uma certa preocupação com a propriedade do subsolo. Percebe-se, ao 

analisar a história do Brasil e dos seus marcos legais que versaram sobre a propriedade e 

exploração do subsolo, que há estreita relação entre a soberania estatal brasileira e o controle 

estatal dos recursos minerais
40

, uma vez que, no Brasil, os recursos minerais são, 
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historicamente, reconhecidos como um bem estratégico à manutenção da soberania. 

Nesse sentido, a primeira etapa, iniciada no Brasil Império, no final do século XIX, 

pode ser caracterizada pela rudimentariedade da atividade exploratória, bem como pela 

expressiva fragilidade e instabilidade institucional
41

, entrelaçadas com as próprias 

instabilidades do governo da época. Durante o período Colonial, vale destacar, a legislação 

utilizada no Brasil era exportada de Portugal, havendo, dessa maneira, a separação entre a 

propriedade dos recursos do solo e do subsolo
42

, sendo os recursos minerais do subsolo de 

propriedade da Coroa Portuguesa.  

Após a descoberta do ouro e devido ao interesse português em explorá-lo, a Coroa 

Portuguesa, estrategicamente, efetivou a vigilância sobre a mineração, bem como aumentou 

os impostos sob referida atividade, para que pudesse lucrar e manter seus privilégios
43

. Desde 

já, percebendo a exploração do subsolo brasileiro como atividade estratégica tanto para o 

domínio das terras quanto economicamente, a Coroa Portuguesa, em 1824, editou decreto 

para aumentar em 5% os tributos nacionais pagos por estrangeiros em comparação aos 

nacionais
44

. 

Coma proclamação da República (1889) e a promulgação da Constituição Federal de 

1891, foi adotado o regime de acessão, no qual o solo e o subsolo passaram a ser considerados 

como indivisíveis, sendo o proprietário do solo, também o do subsolo.  

Deve-se ressaltar que, em 1907, vinculado ao Ministério da Agricultura, foi criado o 

Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil (SGMB), o qual determinou doutrina em relação 

à prospecção de petróleo, orientando, em meados de 1928, a realização de sondagens onde 

houvesse estrutura geológica propícia a concentração de petróleo em quantidades 

expropriatórias
45

.  

Apesar de terem sido realizadas perfurações no Pará, São Paulo e Paraná, pode-se 

afirmar que, nessa primeira fase, não havia interesse suficiente no setor petrolífero para se 

caracterizar a existência de concorrência, tendo em vista o baixo interesse da iniciativa 

privada em se aventurar na atividade de exploração de petróleo. 

Já a segunda etapa, inicia-se com o Código de Minas
46

 em julho de 1934, no 
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Governo Vargas. Com a promulgação da Constituição de 1934, a propriedade do subsolo foi, 

novamente, separada da propriedade do solo, sendo do Estado os direitos sobre os recursos 

minerais do subsolo.  

Desse modo, a exploração das riquezas do subsolo somente poderia ser realizada 

mediante concessão do Governo Federal. Merece destaque que, conforme o Código de Minas 

de 34, o concessionário era obrigado a fazer, no próprio país, o beneficiamento e a destilação 

do petróleo aqui produzido. 

Importante frisar que “até a Revolução de 1930, o petróleo não se apresentava ainda 

como um problema nacional”
 47

. É somente com tal revolução e com a busca pela 

independência econômica, que o Estado passou a buscar a efetivação do controle sobre seus 

recursos naturais, visando desenvolver-se com base no aproveitamento das riquezas do 

subsolo
48

. 

Nesse passo, cabe aqui destacar que tanto as normas referentes à defesa da 

concorrência quanto às referentes à indústria do petróleo não tiveram expressividade até 1934. 

Até referido ano, o Estado não direcionava expressamente, através de normas constitucionais, 

a economia nacional, adotando a ideologia liberalista
49

 de deixar o mercado o mais livre 

possível, para que ele se autorregulasse.  

Importante ainda destacar que, com a Constituição de 1934, houve mudança de 

paradigma tanto para o Direito econômico quanto para o Direito do petróleo. Passou-se a ser 

expressamente direcionada a ordem econômica nacional através do Título IV da Constituição, 

limitando a liberdade econômica aos princípios da Justiça e a necessidade nacional; a lei 

deveria promover o fomento a economia popular.  

A propriedade do solo diferenciou-se da propriedade do subsolo, para feito de 

exploração ou aproveitamento industrial. Assim, a exploração de petróleo passou a ocorrer 

mediante concessão estatal, sendo concessionário obrigado a fazer, no Brasil, o 

beneficiamento e a destilação do petróleo aqui produzido. 

Merece destaque o seu art. 116 que autoriza a União a monopolizar indústria ou 

determinada atividade econômica, desde que houvesse lei específica para tanto e o monopólio 

                                                 
47

 BERCOVICI, Gilberto. Direito econômico do petróleo e dos recursos naturais. São Paulo: Quartier Latin, 

2011. p. 91. 
48

 MOURA, Pedro de; CARNEIRO, Felisberto. Em busca do petróleo brasileiro. Minas Gerais: Fundação 

Goerceix, 1976. p. 169-172. 
49

 O liberalismo econômico tem sua origem no século XVII, com base, principalmente, no trabalho de John 

Locke. Posteriormente, no século XVII, Adam Smith foi o grande defensor desse ideal. Em linhas gerais, o 

liberalismo defendia a liberdade econômica, a propriedade privada e a limitação estatal que não deveria intervir 

nos assuntos econômicos nacionais. 



26 

 

fosse alicerçado pelo interesse público
50

. 

É, portanto, a partir da Constituição de 1934 que se observa tanto o desenvolvimento, 

ainda que comedido, do direito econômico, quanto o processo de nacionalização da indústria 

petrolífera. 

Em 1936, Monteiro Lobato publicou a primeira edição de “O Escândalo do Petróleo 

e do Ferro”, no qual ele aduz, em síntese, que a Constituição de 1934 junto ao Código de 

Minas criaram uma espécie de reserva de mercado para o mercado internacional, tendo em 

vista que, diante da falta de possibilidade tecnológica do então Departamento Nacional de 

Produção Mineral (DNPM), antigo SGMB, as reservar brasileiras seriam exploradas por 

empresas internacionais quando o petróleo de outros países viesse a se esgotar
51

. 

Os apontamentos de Lobato acabaram por estimular as autoridades brasileiras a 

adotarem uma postura ainda mais nacionalista. Durante o Estado Novo, Lobato acabou sendo 

processado e preso por crime contra a segurança nacional, devido a exposição de suas ideias e 

opiniões.  

O combustível comercializado no Brasil era importado de refinarias norte-

americanas e inglesas, sendo sua comercialização no mercado nacional dominada por cinco 

subsidiárias de grandes empresas estrangeiras, de modo que o preço da gasolina oscilava 

conforme interesse dessas subsidiárias, não tendo o governo local certo controle sobre ele. 

Assim, as altas no preço da gasolina foram essenciais para que o abastecimento nacional de 

combustíveis fosse visto como um problema primordial da economia brasileira
52

. 

 Na Constituição de 1937, a distinção entre a propriedade do solo e do subsolo foi 

mantida, assim como a utilização do contrato de concessão para possibilitar a atividade de 

exploração em determinada área. Tal Constituição exigia, além de que as empresas fossem 

constituídas sob leis brasileiras (como já disciplinado na Constituição de 1934), que fossem 

brasileiros os acionistas das empresas que desejassem explorar o petróleo brasileiro. Observa-

se, assim, aumento do caráter nacionalista que as atividades ligadas à indústria do petróleo 

vão passando a ter. 

Quanto ao progresso do desenvolvimento da defesa da concorrência no Brasil, 

observa-se que a Constituição de 1937 utilizou pela primeira vez a expressão “intervenção do 

Estado no domínio econômico”, para legitimar e ditar os limites dessa atuação especial. 
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Destaca-se que a ideia de intervenção estatal é mais específica que a de uma mera atuação.  

Cabe, neste momento, lembrar que: enquanto a atuação estatal expressa a ação do 

Estado em qualquer área, a intervenção é utilizada quando a ação do Estado não lhe é própria, 

isto é, quanto tal atuação é de competência de outro
53

. Na economia, diz-se que o Estado 

intervém quando ele atua em atividade econômica própria do setor privado; já a atuação 

estatal, que tem sentido mais amplo, ocorre tanto em área que lhe é própria (como serviços 

públicos) quanto em área do ente privado. 

Para esclarecer, deve-se ressaltar que atividade econômica, nos termos da 

Constituição atualmente vigente, pode ser vista como gênero, do qual, o serviço público e 

atividade econômica em sentido estrito são espécies
54

. Serviços públicos são aquelas 

atividades de cunho essencial para uma sociedade, vinculada diretamente aos direitos 

fundamentais
55

 , “cujo desenvolvimento compete preferencialmente ao setor público”
56

.   

Atividade econômica em sentido estrito, portanto, é aquela não diretamente 

relacionado aos direitos fundamentais e com cunho primordialmente econômico, a qual 

compete preferencialmente ao setor privado. Neste trabalho, ao se fazer alusão a atividade 

econômica deve-se entender, especificamente, como atividade econômica em sentido estrito – 

nos casos de exceção, haverá explicação. 

Voltando a Constituição de 1937, é na sua vigência que as primeiras normas 

antitrustes nacionais são editadas, Decreto-lei 869/38 e Decreto 7.666/45, representando 

expressivo progresso no desenvolvimento da defesa da concorrência nacional. 

Também foi nesse momento em que surgiu a primeira norma que versava direta e 

exclusivamente sobre a indústria do petróleo: o Decreto-lei nº 395 de 29 de abril de 1938 

declarava ser utilidade pública o abastecimento nacional de petróleo. Tal decreto determinou, 

ainda, a nacionalização do refino do petróleo, etapa da indústria petrolífera considerada, na 

época, como de extrema importância ao desenvolvimento do Estado, já que, essa etapa, por 

exigir considerável volume de capitais, necessita da participação direta do Estado, 

especialmente para garantir o abastecimento nacional e ter controle sobre os preços. 

Foi criando, também pelo referido decreto, o Conselho Nacional do Petróleo (CNP), 

o qual assumiu a tripla função de regular o setor de petróleo, formular a política nacional 

desse setor e executar diretamente a pesquisa no território nacional.  
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Em 21 de janeiro de 1939, em Lobato, Bahia, ocorreu a primeira descoberta 

comercial de petróleo, por meio do Governo Federal, com auxílio do Departamento Nacional 

de Produção Mineral (DNPM). Por recomendação do CNP, o Governo Federal, então, 

garantiu “uma reserva petrolífera nacional no entorno do poço de Lobato”
57

. 

Posteriormente, em 1940, houve a construção da primeira refinaria brasileira, em 

Mataripe, Bahia. Em dezembro de 1945, foram construídas outras duas refinarias, essas 

privadas, em Capuava e no Rio de Janeiro
58

. Nesse período, o CNP iniciou a construção da 

refinaria de Cubatão, em São Paulo. Com a criação dessas refinarias, percebe-se o início de 

uma incipiente concorrência no setor.  

Já com a Constituição de 1946, houve, pela primeira vez, a utilização da expressão 

“abuso do poder econômico”, afirmando que este será reprimido de toda e qualquer forma 

pelo Estado. A ideia de livre concorrência passa a ser timidamente percebida, uma vez que 

junto à expressão supra, a norma constitucional aduz que os agentes econômicos não podem 

abusar do seu poder econômico de modo a eliminar a concorrência. Quando da vigência da 

Constituição de 1946, foi criado o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para julgar 

e reprimir os atos que caracterizassem abuso de poder econômico. 

Em paralelo, temendo os riscos da dependência externa de petróleo, o Clube Militar, 

estando o General Horta Barbosa a sua frente, vinculado ao Centro de Estudo e Defesa do 

Petróleo, organizaram a ideia da campanha “O Petróleo É Nosso”, no intuito de estabelecer o 

monopólio estatal. O presidente Vargas, na volta a Presidência da República, iniciou, então, a 

campanha que culminaria na criação de uma empresa estatal brasileira destinada a exercer o 

monopólio  

Dessa maneira, em dezembro de 1951, Getúlio Vargas enviou ao Congresso o 

Projeto de Lei nº 1.516
59

, recomendando a criação de uma sociedade por ações chamada 

“Petróleo Brasileiro S.A.”, a Petrobras. Iniciou-se, então, debates em torno do referido 

projeto: explica Adriana Fiorotti Campos
60

 que, na Câmara, tanto a UDN quanto os 

nacionalistas criticaram o projeto por ora ser “acanhado”, ora ser “entreguista”. 

Quanto a Petrobras, o projeto previa que ela seria uma empresa mista, tendo a União, 

no mínimo, 50% das ações ordinárias e podendo nomear o presidente e quatro diretores da 
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empresa. Após os debates, manteve-se a forma da empresa de companhia mista, mas foram 

realizadas algumas alterações como: limitação do quadro de acionistas, sendo excluídos as 

empresas estrangeiras e os brasileiros natos ou naturalizados que fossem casados com 

estrangeiros, e aumentou-se o número de diretores representantes da União, passando a ser de 

03 (três) a 06 (seis), além do presidente da empresa. 

Após inúmeros debates, com base no princípio da indústria nascente
61

, foi 

sancionada a Lei nº 2.004/1953, a partir da qual o setor petróleo voltou a ser monopólio da 

União e foi criada a Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS, uma sociedade de economia 

mista
62

, a qual cabia o exercício exclusivo do monopólio da união nas atividades de pesquisa, 

lavra, refino e transporte setor de petróleo. Com o advento da referida lei, é possível afirmar a 

inexistência de concorrência no setor. 

A sociedade de economia mista federal, como aduz, é uma pessoa jurídica dotada de 

personalidade de Direito Privado, composta de recursos particulares e advindos de pessoas 

jurídicas de Direito Público ou de entidades da Administração indireta, devendo haver 

prevalência acionária com participação nos votos da esfera pública. Sua atuação está 

relacionada com ações e interesses estatais e é necessária lei para autorizar sua criação.  

Tal espécie de empresa deve atuar visando não somente sua eficiência econômica, 

mas deve ser eficiente para atender seu pressuposto essencial: assegurar o respeito ao 

interesse público em determinada atividade. 

Quanto ao monopólio, é importante destacar, com base no que leciona André Ramos 

Tavares
63

, que ele está ligado a ideia de exploração exclusiva de uma específica atividade 

econômica por um único agente econômico. Desse modo, a flexibilização de um monopólio 

quer dizer, tão somente, que a atividade, antes realizada apenas por um agente econômico, 

será efetuada por diversas empresas, uma vez que o titular do monopólio pode delegar o 

privilégio de explorar a atividade econômica em questão a outros agentes
64

. Oportuno se faz 
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distinguir que a “propriedade exclusiva”
65

 da União sobre o subsolo difere-se do monopólio 

de exercício da União sobre as atividades de exploração e produção de petróleo. 

 Ao ser instituído o monopólio estatal, este deve ter por base a preservação ou a 

implementação do interesse público em determinada atividade
66

 não pretensões meramente 

lucrativas. Assim, é possível afirmar que a Petrobras, por ter sido criada para exercer a uma 

atividade monopolizada pela União, deve ter atuação voltada para satisfazer o ideal 

constitucional de interesse público. 

Foram a falta de vontade e capacidade da iniciativa privada brasileira em realizar 

vultuosos investimentos no setor petrolífero nacional, em especial, na exploração e produção, 

como também a vulnerabilidade da economia nacional em relação a importação de petróleo 

que tornaram a redução do grau de dependência externa quanto ao abastecimento do mesmo 

uma ação governamental a ser tratada com prioridade
67

. 

Ao ser criada, a Petrobras recebeu um patrimônio do CNP equivalente a US$ 165 

milhões (cento e sessenta e cinco milhões de dólares), correspondente: ao Terminal de Madre 

de Deus na Bahia, à Refinaria de Cubatão em construção em São Paulo (45.000 – quarenta e 

cinco mil – barris por dia), à Refinaria de Mataripe (RLAM) na Bahia e à Frota Nacional de 

Petroleiros composta por 22 (vinte e dois) navios com 230 (duzentas e trinta) toneladas de 

porte bruto
68

. 

O cenário em que a Petrobras iniciou suas operações era caracterizado por uma 

produção nacional, praticamente, restrita ao Recôncavo Baiano e que correspondia, apenas, a 

2% (dois por cento) do petróleo processado no Brasil; já a capacidade de refino atingia, 

somente, 5% (cinco por cento) da demanda nacional
69

. A Petrobras nasceu, portanto, com a 

responsabilidade de desenvolver o setor petrolífero brasileiro. 

Ressalta-se que, após a Constituição de 1946, não se vislumbra expressivas 

alterações nas normas referentes à defesa da concorrência, mantêm-se a tendência de 

repressão ao abuso de poder econômico e da defesa da economia.  

De igual modo, na terceira etapa da história da indústria do petróleo brasileira, que 
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compreende o período entre 1953 e 1995, não houve grandes alterações legislativas, tendo à 

atuação da Petrobras destaque neste período. Na sua primeira década de atividades, a 

Petrobras focou-se em implantar o parque de refino no país
70

. Com o desbravamento das 

fronteiras exploratórias, a Petrobras conseguiu dar novas perspectivas à indústria do petróleo 

no Brasil.  

Em 1967, foi criada a primeira empresa subsidiária da Petrobras, a Petroquisa, no 

intuito de fomentar o desenvolvimento da indústria petroquímica nacional. Após, em 1971, foi 

criada a Petrobras Distribuidora e, em 1972, a Braspetro, essa com o propósito de explorar e 

produzir petróleo em áreas estrangeiras. Assim, a Petrobras seguiu e, aos poucos, adequou-se 

a lógica do mercado internacional do setor de petróleo, a qual era a integração vertical e a 

criação de empresas subsidiárias. 

Penitente destacar que, de 1965 até 1969, as atividades de exploração e produção 

concentravam cerca de 50% dos investimentos estatais na indústria do petróleo nacional; 

todavia, em seu governo, 1970 até 1974, Geisel reduziu esse investimento para 32%
71

. Desse 

modo, logo após a Primeira Crise do Petróleo em 1973, o preço do petróleo e seus derivados 

aumentou substancialmente, de modo que a economia brasileira foi fortemente impactada, 

diante da necessidade nacional de importar petróleo. 

Com isso, Geisel passa a justificar a necessidade da assinatura de contratos de 

serviço com cláusulas de risco na pesquisa de petróleo
72

. A partir de 1975, o Brasil passa a ter 

contratos de risco, podendo empresas internacionais participar, por sua conta e risco, das 

atividades de exploração de petróleo no país, em troca de participação nos resultados, caso 

lograsse sucesso. Pode-se dizer que esta foi a primeira experiência de flexibilização do 

monopólio da Petrobras em parte do segmento upstream.  

Conforme os contratos de risco, a Petrobras conservaria a propriedade das reservas 
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encontradas, o exercício exclusivo de todas as etapas da fase de produção, bem como 

controlaria e supervisionaria os serviços prestados por outras empresas durante a exploração 

do petróleo. 

Então, em 1976, 1977 e 1978, ocorreram três rodadas de licitação, as quais, apesar de 

parte da doutrina afirmar não terem correspondido as expectativas
73

, foram assinados 243 

contratos de concessão, bem como foram perfurados 226 poços, descobertos os campos de 

Merluza, Ponta do Mel, Redonda, Noroeste de Ponta do Rosado e Vermelho, havendo 

investimento de cerca de US$ 2,17 bilhões
74

.  

Nesse passo, com o desenvolvimento no setor e a crise financeira do Estado 

brasileiro por volta de 1980 e 1990, a justificativa econômica para a manutenção do 

monopólio no setor se esvaiu
75

, não havia mais que se falar em “indústria nascente”, sendo a 

Petrobras uma forte empresa, capaz de concorrer isonomicamente com as demais. 

 

 

2.3 A ORDEM ECONÔMICA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E O UPSTREAM 

DA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO 

 

Em 1988, há alterações em toda a Constituição, todas as suas normas passam a ser 

pautadas com base, especialmente, em seus arts. 1º, 3º e 4º, que destacam os fundamentos, 

objetivos e princípios norteadores do Estado brasileiro. No presente trabalho, merece relevo a 

soberania e a livre iniciativa como fundamentos do Estado Democrático de Direito brasileiro, 

bem como a garantia ao desenvolvimento nacional como norteador da política nacional.  

Ao tratar da ordem econômica, a Constituição de 1988 apresenta como princípios 

gerais, entre outros, a soberania econômica e a livre iniciativa. Percebe-se, então, uma forte 

carga principiológica na atuação constituição brasileira, a qual deve ser referência para as 

demais normas jurídicas do país. 

A Constituição Federal de 1988 prevê, ainda, que é papel primordial do Estado atuar 

como agente normativo e regulador da atividade econômica, não intervir diretamente nela. O 

Estado somente poderá explorar diretamente uma atividade econômica se previsto em texto 
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constitucional ou definido por lei, desde que tal intervenção seja necessária aos imperativos 

de segurança nacional ou a relevante interesse coletivo. 

Como já destacado, foram editadas as Leis 8.884/94 e, posteriormente, 12.529/2011, 

as quais visam o controle das estruturas de mercado e de condutas anticoncorrenciais, 

objetivando que os agentes econômicos respeitem os preceitos constitucionais que regem a 

ordem econômica. Entende-se, assim, que o desenvolvimento de um direito econômico, no 

Brasil, foi crescente ao longo dos anos com o surgimento de legislação que pudesse, cada vez 

mais, proteger a economia de possíveis abusos. 

Quanto ao Direito do petróleo, importante destacar que, inicialmente, a Constituição 

Federal de 1988 previa o monopólio das atividades de exploração e produção de petróleo no 

Brasil, impedindo, inclusive os contratos de risco, anteriormente utilizados para licitar a 

empresas internacionais áreas para atividade de exploração. A redação original vedava à 

União “ceder ou conceder qualquer tipo de participação, em espécie ou em valor, na 

exploração de jazidas de petróleo ou gás natural”. 

Todavia, o debate sociopolítico em torno do monopólio exercido pela Petrobras 

estava em evidência, especialmente, diante do cenário brasileiro de crise financeira. Fernando 

Henrique Cardoso, então, propôs a flexibilização do monopólio da União sobre o petróleo. 

Argumentava-se que quanto a insuficiência de recursos financeiros para serem investidos na 

exploração e produção do petróleo, sendo benéfico, portanto, que a Petrobras atuar em regime 

de concorrência com outras empresas
76

. 

Em 09 de novembro de 1995, a Emenda Constitucional nº 09 passa a dar nova 

redação ao §1º do art. 177 da Constituição Federal de 1988, podendo, então, a União contratar 

com empresas estatais ou privadas para realizar atividades de exploração e pesquisa de 

petróleo, observadas condições previstas em lei. 

Com isso, inicia-se a quarta etapa da indústria nacional do petróleo, a qual é 

caracterizada pela flexibilização do monopólio da Petrobras e a busca por maior eficiência no 

setor. O início dessa etapa é marcado pela Lei nº 9.478/97, que regulamentou a Emenda 

Constitucional nº 09/95, a qual permitiu, através da concessão, precedidas de licitação, as 

atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural
77

. 
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Oportuno destacar que a licitação
78

 é um procedimento administrativo utilizado pela 

Administração Pública e aqueles por ela controlados para selecionar a melhor proposta entre 

as oferecidas; no caso da indústria do petróleo, com o objetivo de celebrar o contrato de 

exploração e produção mais vantajoso ao interesse público. Por isso a necessidade, conforme 

a Lei nº 9.478/97, do referido procedimento prescindir a contratação de uma empresa, seja ela 

nacional, internacional, pública ou privada. 

O contrato de concessão é o modelo escolhido, através da Lei do Petróleo, para que 

as empresas participem das atividades do setor upstream da indústria petrolífera no Brasil. No 

regime do referido contrato, em síntese, após a produção do produto da lavra, a produção 

deste será da empresa concessionária pelo período da concessão, devendo tal empresa pagar 

ao Estado tributos, royalties, bônus de assinatura e participações governamentais 

preestabelecidas no contrato; a empresa concessionária deve, ainda, ser responsável por 

atividades exploratórias mínimas ao longo dos prazos estabelecidos contratualmente. Os 

custos e os riscos da realização das atividades são assumidos pela empresa concessionária. 

Ainda, a Lei do Petróleo consolidou a propriedade da União sobre as jazidas de 

petróleo, gás natural e demais hidrocarbonetos fluidos existentes. O Capítulo IX da referida 

lei redefine as atividades da Petrobras, tendo em vista a flexibilização do monopólio, dando a 

empresa estatal maior autonomia e versatilidade em suas contratações. 

Para que a para que a indústria do petróleo estivesse em conformidade com a ordem 

econômica nacional, foi criada uma agência reguladora específica para atuar nesse ramo, 

tendo em vista o interesse público existente
79

. A Lei do Petróleo previu, desse modo, a criação 

da Agência Nacional de Petróleo (ANP), a qual passou a ser regulamentada pelo Decreto 

2.455/98. A ANP tem como objetivos primordiais fiscalizar e regular a sistemática da 

indústria do petróleo nacional nos seus mais diversos seguimentos, administrando, inclusive, 

os direitos de realizar as atividades de exploração e produção de hidrocarbonetos pertencentes 

à União
80

. 
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Também foi criado o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), vinculado 

ao Ministério de Minas e Energia, para auxiliar o Presidente da República na construção de 

políticas energéticas, visando assegurar o abastecimento interno e o aproveitamento racional 

dos recursos energéticos. 

Com tais mudanças, as bacias sedimentares nacionais têm sido alvos de licitações 

desde 1999, perfazendo o total de 11 rodadas, contando com a Rodada Zero. Essa etapa, 

caracteriza-se pelo vultuoso desenvolvimento da indústria petrolífera brasileira, bem como 

pela existência de concorrência no setor upstream, principalmente, quando da ocorrência das 

licitações. 

ANP
81

 divulgou que a abertura das atividades de exploração e produção de petróleo 

ao regime de concorrência tem atraído investidores e trazendo benefícios à sociedade 

brasileira. A agência destaca que a arrecadação de royalties, em 1997, ano do fim do 

monopólio da Petrobras, foi de R$ 190 milhões, já em 2003, a arrecadação dos royalties foi de 

R$ 4,4 bilhões, atingindo, com a participação especial, o montante de R$ 9,4 bilhões. Em 

2012, a arrecadação de royalties chegou a R$ 31,9 bilhões, prevendo a ANP que chegue a R$ 

67,3 bilhões em 2020
82

. 

Dessa forma, o Estado, que antes figurava como único agente econômico no mercado 

do setor upstream da indústria do petróleo, passa, então, a ser agente regulador. A Petrobras, 

como empresa de sociedade de economia mista atuando numa atividade econômica, deveria 

concorrer igualmente nas rodadas de licitação com as demais empresas. A ideia da 

possibilidade de existência da livre concorrência e do aumento da eficiência do setor para 

aprimorar a garantia do desenvolvimento nacional e do abastecimento interno de combustíveis 

fósseis começou a permear a realidade brasileira. 

Com o descobrimento das camadas de Pré-Sal, os novos potenciais apresentados e a 

apresentação de um novo marco legal que regulará as licitações futuras, acredita-se estar 

iniciando uma nova fase na indústria petrolífera brasileira. Assim como nas etapas já 

descritas, possivelmente, a imposição de um novo marco regulatório acarretará inúmeras 

mudanças na relação entre o Estado brasileiro e as empresas exploradoras e produtoras de 

petróleo. 
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O novo marco regulatório do Pré-sal é marcado por novidades advindas, 

especialmente, com as leis: 12.304 de agosto de 2010, a qual autoriza a criação da Empresa 

Brasileira de Administração do Petróleo e Gás Natural S.A, a Pré-sal Petróleo S.A. (PPSA), 

empresa pública, constituída sob forma de sociedade anônima e vinculada ao Ministério de 

Minas e Energia, tendo como objetivo primordial a gestão dos contratos de partilha de 

produção e a administração dos contratos de comercialização do petróleo pertencente à União; 

a segunda lei que merece destaque é a Lei nº 12.351 de dezembro de 2010, que, por sua vez, 

estabelece o regime de partilha da produção para os contratos de exploração e produção de 

petróleo em áreas estratégias e do Pré-sal, alterando, assim, diversos artigos da Lei nº 

9.478/97, bem como cria o Fundo Social
83

, o qual tem como objetivo, em suma, formar 

poupança pública de longo prazo e oferecer fonte habitual de recursos para específicos 

projetos governamentais. 

Ao alterar o regime contratual das atividades de exploração e produção em áreas 

futuramente licitadas, a Lei nº 12.351 acaba por modificar toda a sistemática de interação 

entre a União e as empresas vencedoras da licitação, uma vez que a propriedade do 

hidrocarboneto produzido será da PPSA, tendo tal empresa fazer a divisão do produto da lavra 

produzido com a empresa contratada, de modo que esta segunda empresa seja compensada 

pelos riscos incorridos nas atividades de exploração e produção, como também pelos 

pagamentos de tributos e participações governamentais
84

. 

Assim, o petróleo produzido será divido em “custos em óleo” (cost oil) - a parte 

consistente na produção que passa a ser de titularidade da empresa concessionária como 

compensação pelo risco - e em “excedente em óleo” (profit oil) – restante do volume 

produzido que, então, será repartido entre a empresa contratado e a PPSA
85

. O percentual 

desta divisão é previsto previamente no contrato. 

Ainda como alterações legislativa no pós Pré-sal, pode-se ressaltar que a Petrobras 

tem novo papel, pois será a única empresa operadora em todos os blocos contratados por este 

regime, bem como poderá ser contratada diretamente, com dispensa de licitação e, nos casos 

em que não for vencedora da licitação (independente do interesse da empresa), deverá 
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constituir consórcio com a empresa licitante vencedora, tendo a participação mínima de 30%. 

Com isso, observa-se certa mitigação na frágil concorrência do setor upstream da 

indústria do petróleo brasileira, uma vez que a Petrobras ganha novas atribuições, tornando o 

setor menos isonômico. As alterações foram feitas com base na necessidade de aumentar a 

atuação estatal como agente econômico da indústria do petróleo, de modo a preservar o 

interesse público.  

É possível entender, diante do ora apresentado, que o desenrolar do Direito 

Econômico no Brasil teve com base inicial a opressão de práticas anticoncorrenciais, com o 

seu desenvolvimento, surgiram normas para além da repressão, mas que direcionassem as 

atividades econômicas nacionais, criando, assim, uma ordem econômica constitucional 

permeada de princípios que se solidificam no ordenamento jurídico pátrio e ganham 

efetividade a partir da edição de normas antitruste infraconstitucionais e a criação de um 

sistema nacional de defesa da concorrência composto por órgãos diretamente responsáveis 

pela fiscalização e julgamento de atos caracterizados como “abuso de poder econômico”.  

O Direito Econômico brasileiro tem sido um instrumento que defende e favorece a 

livre iniciativa e a livre concorrência, mas sem deixar que estas se sobreponham a dignidade 

da pessoa humana. 

 Já as normas que fazem referência as atividade do setor upstream da indústria do 

petróleo são caracterizadas, após a Constituição de 1934 e o despertar do interesse pela 

produção de hidrocarbonetos, pela presença constante da intervenção estatal no setor, indo do 

completo monopólio à sua flexibilização, com a ocorrência de rodadas de licitação, 

promovendo concorrência entre as empresas interessadas.  

A criação de uma empresa estatal para atuar diretamente nesse setor representa o 

marco inicial do fortalecimento da indústria petrolífera no país; o aumento da eficiência desta 

empresa, bem como sua preservação passaram a representar a solução para a problemática do 

abastecimento nacional. 

A necessidade da contínua atuação estatal no setor upstream
86

 da indústria do 

petróleo, assim como todas as alterações da regulação deste setor, tem como base o interesse 

público. Desse modo, é possível dizer que a exploração e produção de petróleo no Brasil são 

atividades econômicas permeadas de interesse público, merecendo, portanto, atenção 

legislativa especial, como por exemplo, a criação de uma empresa reguladora atuante na 
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cadeia petrolífera – de sua pesquisa e exploração a sua comercialização diretamente ao 

consumidor final. 

Ressalta-se que as atividades de exploração e produção de petróleo, por mais que 

haja interesse público (como será destacado posteriormente), são atividades econômicas 

destituídas de cunho essencial e não vinculadas diretamente aos direitos fundamentais
87

, não 

sendo, portanto, equiparadas aos serviços públicos. Dessa forma, nas atividades em destaque 

deveria incidir o princípio constitucional da livre concorrência, bem como, nas palavras de 

Justem Filho
88

, “as regras uniformes que se aplicam a todos os agentes - sejam eles 

particulares ou entidades administrativas estatais”. 

Ainda, para a manutenção da consagrada ordem econômica constitucional, é 

necessário que o Estado, ao desempenhar atividade econômica, não goze de privilégios, sob 

pena de destruição da livre concorrência e da significativa redução da eficiência do setor. Os 

benefícios desiguais em prol do Estado somente são possíveis se estiverem previsto 

constitucionalmente
89

. 

Resta claro, portanto, que a escolha constitucional de garantir vantagens ao Estado 

em uma determinada atividade econômica ou de instituir o monopólio é claramente política. 

A Constituição Federal de 1988 enfatizou que a exploração e produção
90

 das jazidas de 

petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluídos constituem atividades a serem exercidas 

por monopólio da União, podendo haver a participação de empresas estatais ou privadas da 

realização das atividades em destaque, observando condições estabelecidas em lei. 

Quanto a isso, é essencial destacar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.273-

9
91

, cujo relator originário foi o Ministro Carlos de Brito, que reconheceu a 

inconstitucionalidade, mas foi voto vencido, passando a ser relator para o acórdão o Ministro 
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Eros Grau. 

Nessa oportunidade, o STF, através do voto do Ministro Eros Grau, esclareceu que 

não ofende a constituição que a propriedade do bem produzido por uma atividade econômica 

seja de agente diferente daquele que desenvolveu tal atividade; ou seja, é constitucional que a 

propriedade do bem produzido seja diversa daquele que o produziu, de forma que a 

propriedade do resultado da exploração das jazidas de petróleo, gás natural e hidrocarbonetos 

fluídos pode ser atribuída a terceiros pela União. 

Isso porque, ainda que o art. 20, IX, da constituição afirme ser bens da União os 

recursos minerais, inclusive os do subsolo, o art. 176 determina que serão dos concessionários 

a propriedade do produto resultante da exploração da lavra. Portanto, a constituição, que não 

pode ser interpretada em tiras, permite a apropriação, de forma direta ou indireta, do produto 

da exploração das jazidas por aqueles que a exploraram conforme normas legais. 

Ademais, o STF esclareceu que essa propriedade do petróleo e do gás natural não 

pode ser considerada como plena, sendo, na verdade, relativa, uma vez que sua 

comercialização “é administrada pela União mediante a atuação de uma autarquia”, a Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)
92

. 

Ainda, o STF enfatizou que
93

e a Petrobras não é prestadora de serviço público, de 

forma que jamais pode ser considerada como delegada da União, devendo, pois, “atuar em 

regime de competição com empresas privadas que se disponham a disputar (...) as 

contratações previstas no § 1º do art. 177 da Constituição do Brasil”. 

E, essencialmente, declarou que a Constituição deixa em aberto a “opção pelo tipo de 

contrato a ser celebrado com as empresas que vierem a atuar no mercado petrolífero”, não 

cabendo, portanto, ao Poder Judiciário definir esse tipo de contratação, o qual é, na realidade, 

uma opção política – que deve, como as demais, respeitar os limites previstos 

constitucionalmente. 

Dessa forma, tanto a Lei nº 9.478/97 quanto a Lei nº 12.351/2010 preveem um 

mínimo de concorrência no setor upstream, tendo em vista a expressa necessidade da 

ocorrência de licitação
94

 previamente a formalização do contrato
95

. Assim, de uma breve 
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interpretação dessas normas em conformidade com a Constituição Federal, percebe-se que há 

abertura para as empresas privadas ou estatais atuarem nas atividades de exploração e 

produção de petróleo e, por se tratar de atividades econômicas, havendo a flexibilização do 

monopólio, os princípios constitucionais da ordem econômica deveriam incidir sobre tais 

atividades, entre estes, destaca-se que a livre concorrência deveria permear supracitadas 

atividades
96

. 

Ocorre que, com a escusa de preservação do interesse público, normas que regulam a 

indústria do petróleo, em especial a Lei nº 12.351/2010, tem mitigado princípios 

constitucionais, mais diretamente o princípio da livre concorrência e da isonomia. As 

alterações nos marcos regulatórios do petróleo, sejam para regular o monopólio das atividades 

de exploração e produção ou a flexibilização deste, devem seguir os preceitos constitucionais, 

não podendo alterá-los de qualquer modo. 

Cabe, portanto, à continuidade desse trabalho, analisar a amplitude e os limites dos 

princípios da livre concorrência e da isonomia, bem como do interesse público no exercício 

das atividades de exploração e produção de petróleo, de modo a desenvolver a teoria 

concorrencial do setor, destacando o papel da Petrobras com base na Lei 12.351/2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
quando for o caso, o consórcio por ela constituído com o vencedor da licitação para a exploração e produção de 

petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos em regime de partilha de produção”. Ambas as leis 

deixam clara a essencialidade da licitação preceder a contratação. 
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3 MARCOS REGULATÓRIOS VIGENTES NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO 

BRASILEIRA E A EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL 

 

Após uma abordagem geral tanto dos marcos regulatórios do setor upstream da 

indústria do petróleo quanto das normas que contribuíram para a defesa e efetivação do 

princípio da livre concorrência na ordem econômica da Constituição Federal/88, o presente 

capítulo objetiva analisar os marcos regulatórios dos supraticado setor que ainda estão vigente 

no país, isto é, que instituem o contrato de concessão e o de partilha da produção. 

Assim, serão apresentadas as principais características desses tipos contratuais, para 

que se possa, posteriormente, compreender como as peculiaridades desses contratos pode 

impactar no princípio da livre concorrência nesse setor. 

Ainda, será apresentada a cessão de direitos diante desses tipos contratuais e como o 

CADE enxerga referido procedimento, como também a forma que isso pode impactar na livre 

concorrência no setor e quais os procedimentos a serem observados para que essa cessão de 

direitos nos contratos de concessão ou partilha da produção possa ser aceita legalmente. 

Por fim, são exemplificadas as realidades de outros países que adotaram os regimes de 

concessão e partilha da produção, procurando destacar os pontos positivos e negativos de cada 

regime nesses países e realizando uma comparação com a realidade brasileira. Os exemplos 

de países que utilizam do contrato de concessão são os Estados Unidos e a Noruega, enquanto 

exemplos de países que adotam o regime da partilha da produção são Angola e Indonésia. 

 

 

3.1 MARCOS REGULATÓRIOS VIGENTES NO BRASIL 

 

O marco regulatório da indústria do petróleo define o tipo de contrato a ser utilizado 

em tal indústria, em especial, nas atividades de exploração e produção. Atualmente, no Brasil, 

estão vigentes dois marcos regulatórios, representados, principalmente, pelas Leis nºs 

9.478/97 e 12.351/2010. 

Antes de adentrar nos tipos contratuais presentes nessas leis, essencial esclarecer que, 

nessa indústria, os marcos regulatórios podem assumir dois arranjos institucionais básicos, os 

quais seriam: regimes contratuais (compensatórios ou remuneratórios) e regimes de 

concessão
97

. 
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Todavia, por os regimes de concessão também terem como base e estrutura arranjos 

contratuais
98

, na presente pesquisa, utiliza-se uma segunda subdivisão, com alteração apenas 

da nomenclatura: regimes contratuais compensatórios (ou remuneratórios) e regimes 

contratuais de concessão. 

Em breves considerações, nos contratos compensatórios, o proprietário das jazidas 

“contrata” uma empresa (estatal ou não) para realizar as atividades e, como compensação, 

transfere a essa empresa parte do que foi produzido ou extraído de tais jazidas. Isto é, os 

direitos de propriedade das jazidas e dos frutos do mesmo permanecem com o proprietário das 

mesmas, que assumes, apenas, a obrigação junto à empresa em questão de “transferir a 

titularidade de parte da produção em contrapartida ao exercício da atividade”
99

. São regimes 

contratuais compensatórios ou remuneratórios: os contratos de partilha de produção, serviços 

e de associação (joint venture). 

Por sua vez, os regimes contratuais de concessão, o proprietário das jazidas “cede”, de 

forma temporária, a uma empresa (estatal ou não) o direito de uso dessa, em troca de uma 

parte de sua produção (ou da receita de sua venda). Assim, o direito de propriedade das 

jazidas permanece inalterado, mas a titularidade do que for produzido nelas passa a ser dessa 

empresa, a qual assume a obrigação de transferir a titularidade de, como já digo, parte da 

produção ou da receita de sua venda ao proprietário das jazidas. A concessão “pura” e a 

concessão com parceria estatal são os exemplos desse regime
100

. 

Os subcapítulos a seguir explicam com maiores detalhes os contratos de concessão 

com parceria estatal e de partilha de produção utilizados no Brasil como modalidades de 

contratos em seus marcos regulatórios então vigentes. 

 

 

3.1.1 Características do contrato de concessão e sua utilização no Brasil 

 

O contrato de concessão é o mais antigo e o mais utilizado entre os países produtores 

de petróleo
101

, como a Noruega. A principal característica desse contrato é que a propriedade 

dos hidrocarbonetos produzidos é transferida para a empresa que ganhou a concessão para 
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explorar determinado bloco. Inclusive, referida transferência ocorre no momento em que o 

petróleo entra no poço do licenciado
102

. 

Tal tipo contratual pode ser subdivido em “concessão pura” e “concessão com parceria 

estatal”
103

. No contrato de concessão pura, a propriedade do hidrocarboneto, como já 

colocado, é transferida à empresa concessionária ao longo do período estipulado no contrato, 

em troca dos pagamentos (tributos, bônus de assinatura, royalties) e compromissos 

exploratórios mínimos também previstos contratualmente
104

. Assim, a transferência da 

propriedade se dá diante dos custos advindos com a exploração e produção do hidrocarboneto, 

bem como das demais obrigações assumidas. 

Por sua vez, no regime de concessão com parceria estatal, o Estado, diretamente ou 

através de uma empresa estatal, de forma predeterminada como “co-concessionário”, atua em 

conjunto com a empresa concessionária nas atividades de exploração e produção do 

hidrocarboneto. Assim, os riscos e lucros são repartidos na proporção de suas participações. 

Antes de adentrar nas especificidades do contrato de concessão no Brasil, é essencial 

entender o que vem a ser concessão no ordenamento pátrio e suas particularidades em 

comparação ao contrato de concessão propriamente dito e aqui trabalhado. 

Para o ordenamento jurídico brasileiro, a concessão é um contrato administrativo, não 

existindo uniformidade quanto à sua definição e abrangência na doutrina
105

. Assim, pode ser 

compreendido como “o contrato administrativo pelo qual a Administração confere ao 

particular a execução remunerada de serviço público, obra pública ou de serviço que a 

Administração seja usuária direta ou indireta”
106

, de forma que o particular explore tal 

atividade por sua conta em risco, conforme prazo e condições previamente concordadas nesse 

contrato. 

Em complementação, pode-se afirmar que a concessão “é a transferência da execução 

de serviço do Poder Público ao particular (...) é um ajuste de direito público, bilateral, 

oneroso, comutativo e realizado intuitu personae”
107

, prevendo, de forma recíproca, vantagens 

e encargos. 
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Seu objetivo primordial seria, portanto, a “garantia de estabilidade e previsibilidade 

das regras do jogo na relação dos investidores com o Poder Público”
108

, de forma que tanto o 

particular quanto a Administração deve seguir o estabelecido nesse contrato, que, por isso, 

também deve ser visto como um “compromisso regulatório”
109

. 

Essencial, então, diferenciar essa concessão vista como um contrato administrativo, do 

contrato de concessão para a exploração e produção de petróleo e gás natural, inclusive, cuja 

natureza jurídica é controversa: “por um lado, como têm por objeto atividade econômica, 

seriam de direito privado; por outro, como dizem respeito a atividades ou bens que, por força 

da Constituição, são monopolizados pelo Poder Público”, requerendo disciplina de Direito 

Público
110

. 

Entre os argumentos apresentados desde que a Lei do Petróleo entrou em vigência, 

acredita-se que o contrato de concessão é, sim, um contrato da Administração Pública, 

contudo, diferentemente da concessão, não é contrato administrativo, tendo em vista que não 

pertence ao direito público, mas, sim, ao direito privado
111-112

, principalmente, por se tratar de 

uma atividade econômica, ainda que esta seja, como será melhor argumentado a seguir, 

permeada pelo interesse público
113

. 

Defender que o contrato de concessão é de direito privado coloca o Estado em 

igualdade com o particular contradado, de forma que não são possíveis alterações unilaterais 

estatais ou a inclusão de outras cláusulas exorbitantes (próprias dos contratos 

administrativos). Isto é, preserva-se as características da atividade econômica, ainda que 

exista intervenção do Estado nela com a regulação. 

Importa destacar que ao afirmar estar um contrato submetido à regulação estatal, 

importa dizer que ele serve à dinâmica, no presente caso, das políticas públicas adotadas pelo 

Conselho Nacional de Política Energética e das resoluções da ANP (assim como contratos de 
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plano de saúde são submetidos à ANS, por exemplo)
114

; contudo, a estabilidade do contrato 

referente à atividade econômica deve ser ponto essencial – até mesmo para que, em próximas 

rodadas de licitação (que serão melhores abordadas nos próximos capítulos), os particulares 

tenham interesse em dar lances altos nos blocos então licitados. 

Ademais, tem-se que mais importante que o debate entre a natureza pública ou privada 

dos contratos de concessão, atualmente, entende-se necessário observar essa regulação a qual 

está submetido tais contratos, de forma a melhor identificar mais precisamente o regime 

jurídico que está relacionado
115

. 

Quanto às características do contrato de concessão na indústria do petróleo brasileira, 

inicialmente, destaca-se que a Lei nº 9.478/97 trata de concessão pura, isto é, sem parceria 

estatal, de forma que a Petrobras participava das rodadas de licitação em livre concorrência 

com as demais empresas interessadas, atuando da forma mais isonômica possível
116

. 

O contrato de concessão tem prazo delimitado, tendo durabilidade de 30 a 40 anos, de 

forma que esse tempo é divido em duas fases, sendo a primeira delas, a exploração, sempre a 

mais curta, com durabilidade de 06 até 10 anos
117

. 

Após esse período, o concessionário deve devolver as áreas, o que constitui um 

mecanismo de preservação da soberania do Estado sobre suas jazidas, bem como uma forma 

de controlar, ainda que minimamente, a produção. 

Ainda, com a declaração de comercialidade da jazida com a exploração, o particular 

concessionário deve elaborar o Plano de Desenvolvimento para dar início à exploração, o qual 

depende da aprovação da ANP, tendo como finalidade de estimar o volume das reservas 

recuperáveis, o perfil da produção, os prazos das atividades, bem como detalhar as operações 

necessárias na atividade
118

.  

Ainda, deve-se apresentar e submeter, periodicamente à aprovação da ANP, o 

Programa de Produção, o qual, por sua vez, detalha o ritmo e o nível da produção até o final 

do prazo estipulado contratualmente
119

. 
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Com isso, observa-se que o Estado, na concessão, detém o poder de avaliar e aprovar o 

ritmo da exploração e produção, tendo em vista que esses planos, antes de serem executados, 

necessitam de sua aprovação. Assim, não se deve afirmar que no regime de concessão o 

Estado tem sua soberania reduzida em relação ao ritmo da produção, uma vez que, como 

colocado, tal ritmo é avaliado e aprovado pela entidade representativa competente, no caso 

brasileiro, a ANP. 

Entre as características do contrato de concessão brasileiro, primordial destacar o 

mecanismo de escolha e contratação do concessionário. No caso brasileiro, os interesses em 

exercer as atividades de exploração e produção de petróleo através de jazidas nacionais devem 

competir entre si, demonstrando atender certos requisitos técnicos, financeiros e jurídicos, os 

quais serão analisados e aprovados pelo Estado. 

A partir disso, o interessado poderá participar da rodada de licitação, também 

conhecida nacionalmente como leilão da jazida de petróleo. Além da apresentação dos 

referidos requisitos, os interessados devem dar um lance correspondente ao bônus de 

assinatura, no caso da concessão brasileira, a oferta com maior bônus de assinatura ganha a 

rodada de licitação. 

Além do bônus de assinatura, o Estado é remunerado com o pagamento da carga 

tributária incidente nas atividades, bem como pelos pagamentos de participações 

governamentais, as quais correspondem aos royalties, participação especial e pagamentos pela 

ocupação e retenção da área, além de outras obrigações, como os compromissos exploratórios 

mínimos em prazos previamente estabelecidos e conteúdo local
120

. 

Também como forma de controle da produção e soberania nacional, o contrato de 

concessão prever as hipóteses de antecipação da recisão pela ANP, especialmente, em caso de 

inadimplemento contratual ou de não cumprimento de qualquer cláusula ou exigência 

realizada pela ANP para sanar o inadimplemento
121

. 

Apesar da edição da Lei 9.847/99, a qual trata da fiscalização de atividades relativas 

ao abastecimento nacional de combustíveis, estabelecendo sanções administrativas a serem 

aplicadas, tem-se que tal lei não é diretamente aplicada nas atividades de exploração e 

produção de hidrocarbonetos
122

, devendo as sanções e penalidades a serem aplicadas em tal 

atividade estarem previstas no próprio contrato de concessão, conforme o art. 43, XII, da Lei 

do Petróleo. 
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Com a Lei do Petróleo e a vigência do contrato de concessão, o Brasil arrematou 950 

blocos em 12 Rodadas de Licitações, sendo a última em novembro de 2013
123

. Nesse período, 

como será melhor explanado no próximo capítulo, a concorrência no setor foi intensificada, a 

oferta do bônus de assinatura cresceu significativamente, sendo a Petrobras a empresa que 

mais adquiriu blocos licitados no período. 

 

 

3.1.2 Especificidades do regime de partilha de produção e sua utilização no Brasil 

 

Em 2007, com a comprovação de que há petróleo em camadas do Pré-sal brasileiro e, 

com isso, a promessa de cerca de 50 bilhões de barris de petróleo
124

, o debate sobre qual 

marco regulatório seria mais eficaz e satisfatório para os interesses brasileiro voltou à tona. 

Assim, defendendo estar diante de um cenário em que há o baixo risco exploratório e a 

existência de vastas reservas de petróleo
125

, foi concebido e idealizado um modelo regulatório 

com base no contrato de partilha da produção, de forma que o hidrocarboneto então extraído 

fosse de propriedade do Estado, não daquele vencedor da Rodada de Licitação. 

Ainda inicialmente, essencial pontuar que, nas atividades de exploração e produção de 

petróleo, o risco exploratório sempre estará presente, sendo inerente a tais atividades e 

advindo de três fatores: a incerteza técnica, em relação a quantidade que pode ser extraída da 

jazida, a incerteza econômica, referente ao potencial de comercialização do hidrocarboneto 

extraído, e a incerteza geológica, quanto ao volume de hidrocarboneto do reservatório
126

.  

Apesar dos estudos governamentais e da sinalização positiva sobre a existência de 

petróleo, tais riscos e incertezas somente são realmente mitigados quando do início da fase da 

exploração. Tratando de exploração e produção em águas profundas, como é o caso do Pré-
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sal, as incertezas podem ser ainda mais acentuadas, tendo em vista que poucas empresas no 

mundo possuem tamanha tecnologia para tal exploração. 

Contudo, foi com essa ideia de baixo risco, objetivando maior lucratividade e 

buscando maior controle da exploração e produção de hidrocarbonetos
127

 que o Governo 

brasileiro optou pelo regime de partilha da produção. 

Importante desde já pontuar que “a garantia de maiores receitas é menos clara que a 

maior participação no controle da exploração de hidrocarbonetos”, tendo em vista que com o 

bônus de assinatura, royalties, demais participações governamentais e outras obrigações do 

concessionário, o valor pago pela exploração das jazidas pode ser similar nos contratos de 

concessão e partilha da produção, segundo variação legislativa e os lances ofertados nas 

Rodadas de Licitação, conforme melhor explanado no próximo capítulo. 

Quanto ao contrato de partilha da produção, cabe mencionar que ele foi criado na 

Indonésia, na década de 1960
128

, e, em linhas gerais, é possível caracteriza-lo pela 

propriedade do hidrocarboneto produzido ser da empresa estatal (no caso brasileiro, Pré-sal 

Petróleo S.A. PPSA), que deve reparti-lo com a empresa contratada, de forma a compensar os 

riscos e custos incorridos nas atividades de exploração e produção e os pagamentos realizados 

ao próprio governo, como os tributos e participações governamentais
129

. 

Isto é, no regime de partilha da produção, o Estado “contribui primordialmente com a 

área territorial a ser explorada”
130

, sem que haja qualquer transferência de propriedade. 

Enquanto isso, a empresa interessada ira explorar a área, recebendo parte dos hidrocarbonetos 

produzidos em decorrência de assumir os ricos e custos da atividade. Caso detecte que as 

reservas não são comercializáveis, o contrato chega ao seu fim sem qualquer direito a 

compensação de custos
131

. 

Assim, a transferência de parte dos hidrocarbonetos produzidos à empresa vencedora 

da rodada de licitação é “feita no ponto de realização (geralmente, a aduana) ou de mediação”, 

conforme previamente estabelecido no contrato
132

. No referido regime, portanto, o Estado 
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“participa da administração do negócio diretamente ou por meio de uma Naticional Oil 

Company”
133

, que, no caso brasileiro, será a PPSA, que realizará essa transferência. 

Entre os conceitos próprios desse arranjo contratual, destacam-se o “custo em óleo” 

(cost oil) e o “excedente em óleo” (profit oil). O primeiro, “custo em óleo”, corresponde aos 

volumes de hidrocarbonetos extraídos cuja titularidade é transferida para a empresa (ou 

consórcio) vencedora da rodada de licitação em decorrência dos custos recuperáveis 

(exploração, desenvolvimento, operação, entre outros)
134

.  

Por sua vez, o “excedente em óleo” é o restante do hidrocarboneto produzido, que será 

repartido entre a empresa (ou consórcio) vencedor e o Estado. O nome do contrato deriva, 

justamente, dessa partilha/divisão do excedente em óleo, também compreendido como lucro 

do empreendimento. 

Importa frisar que, nas fases iniciais do empreendimento, quase todo óleo extraído 

passa a ser destinado e transferido à empresa contratada para cobrir os ricos e custos 

assumidos, de forma que “a parcela do governo nos primeiros anos de produção é 

proporcionalmente pequena”
135

. Somente após a recuperação da maior parte dos custos é que 

a situação passa a se inverter e ao Estado passa a ser destinada a maior parte do óleo 

produzido. 

O art. 29 da Lei 12.351/2010 prever as cláusulas contratuais indispensáveis, entre elas, 

destaca-se a que trata da repartição do excedente em óleo, cujos prazos e regras serão 

previstos contratualmente e poderão estar relacionados “à eficiência econômica, à 

rentabilidade, ao volume de produção e à variação do preço do petróleo e do gás natural”
136

. 

Além do excedente em óleo, a Lei 12.351/2010 prever que a União receberá royalties 

e bônus de assinatura decorrentes das receitas do contrato de partilha da produção
137

. 

Contudo, tanto os valores dos royalties quanto os dos bônus de assinatura não são inclusos no 

cálculo do custo em óleo e seu ressarcimento é vedado
138

. 
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Os mecanismos de escolha e contratação das empresas interessadas, no Brasil, estão 

presentes no art. 8º da Lei 12.351/2010, podendo ser por contratação direta com a Petrobras, 

sendo hipótese de dispensa de licitação, ou através da rodada de licitação na modalidade 

leilão.  

Para concorrer na licitação, é necessário que a empresa interessada cumpra requisitos 

mínimos e será vencedora a empresa que der o maior lance em relação à parcela do excedente 

em óleo da União, o qual deve ser maior que o percentual mínimo previamente expresso no 

edital de licitação
139

. 

Com relação ao modelo brasileiro, especificamente, tem-se, no texto da lei editada em 

2010, a previsão de que a Petrobras seria operadora em todos os blocos do Pré-sal, com 

participação mínima de 30% (trinta por cento) garantida em todos esses blocos.  

Esse era ponto criticado desde a edição da lei, tendo em vista que já se previa como 

consequência “a drástica redução do número e da frequência das rodadas de licitação”
140

 se 

comparado com o período em que a concessão era o único regime vigente, tendo em vista que 

“o ritmo das rodadas será ditado pelas restrições operacionais e financeiras da Petrobras
141

”, o 

que representa um alerta negativo às empresas estrangeiras, de que novos negócios no setor 

do petróleo brasileiro serão menos frequentes. 

Tendo isso em mente, no Congresso, surgiu o Projeto de Lei enumerado 4567/2016, o 

qual foi aprovado na Câmara dos Deputados, desobrigando a Petrobras a ser operadora única 

em todos os blocos do Pré-sal e ter percentual mínimo de 30% de participação em todos os 

blocos.  

Referido projeto foi aprovado no Senado com emendas, as quais mantiveram a 

possibilidade da Petrobras ser contratada com dispensa de licitação e adicionando a 

possibilidade do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) oferecer à Petrobras a 

preferência para ser operadora exclusiva dos blocos licitados, com a participação mínima de 

30%. Atualmente, referido projeto é reconhecido como a Lei Ordinária 13.365/2016, a qual 

altera dispositivos da Lei 12.351/2010, como abordado. 
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No Brasil, portanto, inicialmente, os contratos de partilha de produção constituirão um 

consórcio: ou entre a Petrobras (detentora dos 30% legalmente previstos e vencedora da 

licitação dos outros 70%) e a PPSA ou entre empresas interessadas vencedoras da licitação, a 

Petrobras (com o mínimo de 30% ou mais) e a PPSA
142

. 

Como já colocado, a PPSA é uma empresa pública autorizada pela Lei 12.304/2010, 

cujo objetivo principal é a gestão dos contratos da partilha de produção, tendo em vista que 

ela irá representar a União nos consórcios formados para a execução desses contratos. 

Enquanto a PPSA não estiver suas atividades em execução, a Lei 12.351/2010 prever 

em seu art. 63 que todas as suas funções deverão ser desempenhadas pela ANP. A questão 

apresentada nesse ponto é referente a criação de uma empresa pública para atuar com 

atribuições que podem ser executadas pela ANP, o que será detalhado no ponto 4.3 desta 

pesquisa. 

Apresentadas as principais características referentes ao marco regulatório da partilha 

de produção brasileiro, lembra-se que Brasil deve transformar seu grande potencial energético 

em riqueza e desenvolvimento para o país, de forma que a escolha do marco regulatório deve 

ser coerente com os interesses nacionais, tendo em vista que tal escolha influencia 

diretamente na forma que as empresas interessas passam a ver das atividades de exploração e 

produção de petróleo no país e, assim, também lucratividade estatal. 

 

 

3.1.3 A cessão de direitos nos contratos de concessão e partilha: a submissão das 

empresas à análise prévia dos atos de concentração com a nova lei antitrust brasileira 

 

Diante das alterações da análise prévia dos atos de concentração, observa-se alterações 

na dinâmica de realização do contrato de cessão de direitos e obrigações decorrentes de 

contratos de concessão e partilha de produção no setor upstream da indústria de petróleo 

brasileira, a qual merece atenção, especialmente, diante da conclusão do CADE sobre o 

mercado das atividades de exploração e produção de petróleo. 

Explica-se melhor: a análise dos atos de concentração, que anteriormente à Lei nº 

12.529/2011, dava-se após a formação do contrato, passou, então, ser prévia à consolidação 

dos atos contratuais, como abordado anteriormente. Por sua grande dimensão econômica, os 

contratos de cessão de direitos e obrigações em questão são considerados “ato de 
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concentração”
143

 e, por isso, precisam observar as alterações da lei antitrust para serem 

válidos. 

Ademais, diante da Lei nº 12.351/2010, a qual, além de instituir o contrato de partilha 

de produção para exploração e produção de campos de Pré-sal e os considerados estratégicos 

pelo CNPE, determina que a Petrobras, empresa estatal, será operadora em todos os blocos 

dos campos acima destacados, como também deverá participar dos consórcios formados após 

o leilão desses campos, tendo participação mínima de 30% (trinta por cento) neles. Portanto, a 

Lei nº 12.351/2010, em sua redação original, tende a intensificar a formação de contratos 

associativos num setor cujo mercado relevante de grande porte econômico. 

Caso aprovação final do Projeto de Lei 4.567/16 e sua transformação em Lei Ordinária 

13.365/2016, a Petrobras deixou de ser obrigada a ser operadora única e ter participação 

mínima de 30% (trinta por cento) nas atividades de exploração e produção de petróleo 

advindas do contrato de partilha.  

Contudo, diante da tecnologia necessária para a exploração das jazidas do pré-sal, 

situadas em águas profundas, acredita-se que a expertise da empresa seja inicialmente 

requerida na formação de consórcio para concorrer nas rodadas de licitação, de forma que os 

contratos associativos devem continuar sendo primordiais na exploração dos campos do Pré-

sal. 

Dado o panorama geral dos atuais regimes regulatórios do setor upstream da indústria 

do petróleo, destaca-se que, em ambos regimes, o contrato formado é um negócio livre entre 

as partes, contudo, submetido a regras previamente determinadas pelo Poder Público (os pré-

requisitos que constam no edital). 

Ocorrendo a cessão da posição contratual, juntamente com ela é transferida não 

somente e o objeto-fim contratual, mas também toda a gama de condições iniciais deve ser 

respeitada e preservada pela empresa que ocupará a posição no contrato. 

Destaca-se que a Lei 9.478/97 não traz a expressão “cessão de direitos e obrigações”, 

não havendo, assim, previsão explícita desse tipo contratual. Contudo, como é possível 

observar nos contratos anteriormente, sempre há cláusula específica para disciplinar tal 

possibilidade contratual, comumente denominada de “Cláusula de Cessão de Direitos e 
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ações, ou ativos, por via contratual ou qualquer outro meio, bem como a aquisição do controle ou parte de uma 

ou outras empresas, (iii) a incorporação entre empresas e, ainda, (iv) a celebração de contrato associativo, 

consórcio ou joint venture, entre 02 (duas) ou mais empresas. 



53 

 

Obrigações”
144

, na qual são estabelecidas as possibilidades de ocorrência de cessão na fase da 

exploração ou na fase de produção, bem como quais são os documentos necessários para 

requerê-la e os prazos para a ANP analisá-la. 

Já a Lei 12.351 prevê expressamente a possibilidade da cessão de direitos e obrigações 

em seu art. 31, determinando em que condições tal cessão poderá ser autorizada pelo 

Ministério de Minas e Energia (MME), após ser ouvida a ANP.  

As condições citadas no artigo acima referida correspondem (i) à preservação do 

objeto contratual e de suas condições, (ii) ao atendimento, por parte do cessionário, dos 

requisitos técnicos, econômicos e jurídicos estabelecidos pelo Ministério de Minas e Energia 

e, por último, (iii) ao  exercício do direito de preferência dos demais consorciados, na 

proporção de suas participações no consórcio.  

Junto a tais condições, o contrato de partilha da produção também deve prever 

cláusula específica para a formalização da cessão de direitos e obrigações
145

, assim como 

ocorre nos contratos de concessão. 

Os contratos de cessão de direitos e obrigações do upstream da indústria de petróleo 

brasileira são regulados pela Lei do Petróleo e por regulamentações da ANP e consistem, 

basicamente, a possibilidade de que a empresa ou o grupo de empresas vencedor da licitação 

(seja em regime de concessão ou partilha da produção) ceda a outra, em sua totalidade ou 

parcialmente, o direito de se explorar e produzir em blocos obtidos por licitação prévia. 

Haverá, portanto, a substituição do concessionário e, com isso, a alteração da relação 

subjetiva existe no contrato, sem que haja, de fato, alteração material. 

Os contratos de cessão de direitos e obrigações decorrentes da concessão ou partilha 

da produção são também conhecidos como contratos de farm-in/farm-out
146

 e, geralmente, são 

celebrados por empresas que objetivam repartir obrigações de grande porte, procedentes do 

contrato de concessão ou partilha da produção, bem como se isentar de encargos advindos das 

atividades do setor upstream da indústria de petróleo
147

. 
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 A exemplo, na 12ª Rodada de Licitações, o contrato previa tal dispositivo na sua 28ª (vigésima oitava 

cláusula), com é possível se verificar através do endereço eletrônico: http://www.brasil-

rounds.gov.br/arquivos/Edital_R12/R12_modelo_contrato_vfinal.pdf. 
145

  No contrato referente à 1ª Rodada de Licitações sob o regime de partilha da produção, a cláusula 30ª 

(trigésima) trata sobre a cessão de direitos e obrigações, como se verifica no site: http://www.brasil-

rounds.gov.br/arquivos/Edital_p1/Contrato_autorizado_030913.pdf.  
146

 Para se aprofundar sobre a constitucionalidade desse tipo contratual no ordenamento jurídico brasileiro, 

acessar: http://www.portalabpg.org.br/PDPetro/3/trabalhos/IBP0523_05.pdf. 
147

 ROCHA DA SILVA, Anna Christina Pisco; BRANDÃO JÚNIOR, Carlos Alberto Gonçalves; SILVEIRA 

NETO, Otacílio dos Santos, CHUNHA, Sheyla Yusk, ARAUJO, Ygor Medeiros Brandão de. Transferência de 

direitos decorrentes da concessão: os contratos de farm-in/farm-ou em face dos princípios da ordem jurídica 

brasileira. Anais do 3º Congresso Brasileiro de P&d em Petróleo e Gás Natural, Salvador, out. 2005. 
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Além disso, o contrato de cessão pode ser realizado com o objetivo de incorporar 

melhores e mais modernas técnicas e estratégias de desenvolvimento e planejamento
148

, 

permitindo a troca de experiências e informações entre as empresas, de modo a contribuir com 

o desempenho do empreendimento. 

Deve-se destacar que sendo parcial a cessão de direitos, ela dará origem a uma joint 

venture,
149

 formando uma associação entre a empresa cedente e a empresa cessionária que terá 

finalidade econômica e tempo limitado (em razão do contrato de cessão ou do contrato de 

partilha ou concessão, nos quais há prazo para a exploração e produção dos blocos de 

petróleo). 

Ainda, caso a cessão seja parcial, o bloco poderá ser dividido de forma que cada parte, 

de modo independente, fique responsável unicamente pela sua atuação, não havendo, assim, 

consórcio ou atuação em comum
150

. 

Lembra-se que, nos casos do regime de partilha da produção, havendo cessão, sempre 

haverá consórcio, tendo em vista que o parágrafo único do art. 31 da Lei 12.351/2010 é claro 

ao afirmar que “a Petrobras somente poderá ceder a participação nos contratos de partilha de 

produção que obtiver como vencedora da licitação, nos termos do art. 14”. 

Ou seja, sendo vencedora única ou em consórcio com outras empresas, a Petrobras 

somente poderá ceder a parte correspondente ao que venceu na licitação, não sendo possível a 

cessão dos 30% do bloco a ela reservados por lei (art. 10, III, “c”, da Lei 12.351/2010). 

A análise dessa operação – formação de contrato de cessão decorrente de concessão ou 

partilha de produção – é importante diante, inicialmente, dos seus altos custos e por envolver 

empresas de grande porte, geralmente, com faturamento bruto anual superior a R$ 

400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais)
151

, patamar previsto pelo art. 88, I, da Lei nº 

12.529/2011, para que um ato de concentração econômica seja submetido à análise do CADE.  
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 Ibid. 
149

  Quanto o conceito de joint venture, deve-se ressaltar que: “trata de uma modalidade institucional recente, 

carecendo os estudiosos de experiência. Na verdade, a tentativa de estabelecer um conceito preciso do que seja a 

joint venture coube inicialmente à jurisprudência dos países da common-law. Dessa forma, a literatura 

juscomercialista atribui à expressão joint venture um significado amplo, englobando todas as formas de 

colaboração empresarial internacional, sem observar a extrema vagueza das definições” (GAMBARO, Carlos 

Maria. O contrato internacional de Joint Venture. Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 37, v. 146, p. 

61-92, abr/jun. 2000. p. 65). 
150

 ROCHA DA SILVA, Anna Christina Pisco; BRANDÃO JÚNIOR, Carlos Alberto Gonçalves; SILVEIRA 

NETO, Otacílio dos Santos, CHUNHA, Sheyla Yusk, ARAUJO, Ygor Medeiros Brandão de. Transferência de 

direitos decorrentes da concessão: os contratos de farm-in/farm-ou em face dos princípios da ordem jurídica 

brasileira. Anais do 3º Congresso Brasileiro de P&d em Petróleo e Gás Natural, Salvador, out. 2005. 
151

 Devendo a Petrobras participar de todos os blocos do regime de partilha da produção e participando das 

atividades de exploração e produção de quantidade relevante de blocos regulados através da concessão, toma-se 

referida empresa como patamar. A Petrobras, com base em site nacional lucrou mais de 23 bilhões de reais no 

ano de 2013, superando significativamente a margem estabelecida pela Lei nº 12.520/2010. Lucro da Petrobras 
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Isto é, caso se entenda que tais contratos constituem atos de concentração, para sua 

formalização, eles, além de serem devidamente analisados pela ANP – e no caso da partilha, 

também pelo Ministério de Minas e Energia, devem, impreterivelmente, serem submetidos à 

análise do CADE, para que possam ser consumados e gerar efeitos jurídicos válidos. 

Nesse contexto, com as inovações da Lei nº 12.529/2011 e ainda diante da incerteza se 

a cessão de direitos e obrigações que importem de alteração na titularidade dos contratos de 

concessão para o exercício das atividades de exploração e produção de petróleo seria ou não 

considerado ato de concentração, devendo a operação ser notificada ao CADE, acabou 

acarretando, inicialmente, na prática de gun jumping por empresas atuantes no setor. 

Por oportuno, cabe esclarecer que a expressão gun jumping
152

, nova na legislação 

brasileira, faz referência à precipitação de empresas em consolidar atos de concentração sem 

respeitar seu processo de análise. Isto é, consiste em condutas
153

 realizadas por empresas, em 

sede de controle de estruturas, que reduzem a concorrência num dado mercado anteriormente 

a decisão final do órgão de defesa da concorrência quanto à possibilidade de concentração 

econômica de tais empresas. 

O primeiro caso analisado pelo CADE em relação aos contratos da indústria de 

petróleo foi a operação a em que a OGX adquiriu a participação de 40% (quarenta por cento) 

detida pela Petrobras em contrato de concessão para exploração e produção de petróleo e gás 

no Bloco BS-4, localizado na Bacia de Santos. Referida situação foi autuada como AC nº 

08700.005775/2013-19, tendo a Conselheira Ana Frazão como relatora. 

Nesse processo, a Procade emitiu parecer alegando que na situação existiam elementos 

de gun jumping, uma vez que a partir do momento da assinatura do contrato de cessão de 

direitos e obrigações, a OGX passou a ter efetiva participação nas decisões tomadas pela 

Petrobras em relação ao objeto da operação, houve, portanto, integração precoce entre as 

empresas. Junto a isso, foi destacado o compartilhamento de informações e decisões sobre 

                                                                                                                                                         
sobre 11% em 2013 e soma R$ 23,57 bilhões. Disponível em: 

<http://www.valor.com.br/empresas/3443900/lucro-da-petrobras-sobe-11-em-2013-e-soma-r-2357-bilhoes>. 

Acesso em 05 mar. 2016. 
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 A Conselheira Ana Frazão afirmou, em seu voto no AC nº 08700.005775/2013-19, entender como gum 

jumping “qualquer ato capaz de alterar as condições de concorrência no mercado antes de o CADE ter concluído 

sua análise ou ter concedido a autorização liminar prevista no art. 54, § 1o da Lei Antitruste”. 
153

 Tais condutas podem ser caracterizadas pela integração precoce das empresas, de modo que elas possam 

deixar de atuar de forma independente no mercado, ou a troca de informações concorrencialmente sensíveis, 

capaz de gerar um comportamento coordenados dessas empresas e prejudicar a concorrência. Destaca-se, 

também, que as condutas capazes de caracterizar o gun jumping podem ocorrer, especialmente, em dois 

momentos destintos: tanto anteriormente a realização da notificação do ato ao CADE quanto durante a análise do 

ato pelo CADE. 
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“questões concorrencialmente relevantes”
154

, de modo que essa operação foi facilmente 

caracterizada como gun jumping. 

Apesar do cometimento da infração, a Superintendência Geral destacou que além do 

bloco ainda não está em funcionamento, a operação seria “incapaz de gerar preocupações 

concorrenciais”, já que a participação do Grupo EBX nesse seguimento no Brasil é bastante 

diminuta. 

Concordando com o então exposto, a Conselheira Ana Frazão ainda acrescentou que a 

referida operação, mesmo que de modo singelo, iria reduzir a predominância da Petrobras nas 

atividades do setor, acarretando em certa desconcentração. 

Assim, na decisão, datada de 28 de agosto de 2013, o Acordo de Contrato de 

Concentrações proposto pela OGX foi homologado, sendo a operação aprovada sem 

restrições, com aplicação de multa no valor de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos 

mil reais) pela ocorrência da infração prevista no art. 88, § 3º, da Lei 12.529/2011. 

Ainda na decisão do supracitado AC, foi ressaltado o Ofício Circular n. 003/2013/SEP, 

no qual a ANP passou a determinar expressamente a exigência da prévia aprovação do CADE 

para esse tipo de operação
155

. 

Com referido Ofício Circular da ANP, tem-se a consolidação da obrigatoriedade de se 

notificar o CADE para se realizar o contrato de cessão de direitos e obrigações decorrentes de 

concessão ou partilha de produção, tendo em vista que essa é reconhecida como uma etapa 

anterior e essencial à análise da própria agência reguladora. Com essa exigência, ressalta-se, 

não resta qualquer dúvida quanto o reconhecimento dessa operação como ato de concentração 

e torna duplamente obrigatória a referida notificação. 

Após, também foram julgados os ACs nºs 08700.008289/2013-52 e  

08700.008292/2013-76. O primeiro, também de relatoria da Conselheira Ana Frazão, tratava 

da Aquisição, por parte da UTC, de participação de 37% detida pela Aurizônia no Bloco BT-

POT-39, enquanto o segundo teve como relator o Conselheiro Alessandro Octaviani Luis, e 
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 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. AC nº 08700.005775/2013-19. Relatora: Ana 

Frazão. Brasília, 28 ago. 2013. 
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 Os pedidos de autorização para Cessão de Direitos e Obrigações serão devolvidos se não forem apresentados 

rigorosamente de acordo com este Procedimento, contendo os seguintes documentos: (...) k) Parecer Técnico, 

emitido pelo Cade, de aprovação da aquisição de ativos relativos aos Contratos de Concessão para Exploração, 

Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural, em cumprimento do art. 88 da Lei no 12.529/2011 

(considerando-se os valores previstos na Portaria Interministerial MJ/MF no 994, de 30 de maio de 2012); ou 

Declaração de Faturamento Bruto Anual ou Volume de Negócios no País, assinada pelo(s) Cedente(s) e 

Cessionário(s), onde deverá constar que Cedente(s) e Cessionário(s) não se enquadram nas hipóteses previstas no 

art. 88 da Lei no 12.529/201. Obs.: O pedido de Cessão poderá vir, inicialmente, acompanhado do comprovante 

de protocolo de submissão da operação ao Cade. O processo de Cessão, entretanto, só será levado à análise da 

Procuradoria-Geral Federal e à deliberação da Diretoria Colegiada mediante apresentação do documento emitido 

pelo Cade, de aprovação da aquisição do ativo objeto da Cessão de Direitos e Obrigações. 



57 

 

versava sobre a aquisição, por parte da UTC, de participação de 50% detida pela Potióleo no 

Bloco BT-POT-10. 

Em ambos os casos, os conselheiros entenderam pela aprovação sem restrição das 

operações, bem como pela aplicação da multa pecuniária pela infração prevista no art. 88, § 

3º, da Lei 12.529/2011.  

Da análise das decisões citadas, observa-se que para a homologação dos ACCs, em 

casos similares aos narrados, o CADE vem, portanto, se o valor da multa proposta tem 

percentual significativo em relação ao valor da operação, bem como quais as vantagens que o 

acordo trará para o mercado e para a aplicação da legislação antitrust. O primeiro e 

emblemático caso envolvendo a Petrobras e a OCX vem sendo reconhecido parâmetro para a 

homologação dos demais acordos. 

Além dessas operações, é precioso destacar o AC nº 8700.007899/2013-39, cujo 

relator foi o Conselheiro Alessandro Octaviani Luis, que tratou sobre a aquisição, pela Total 

E&P do Brasil Ltda (“Total”), de 50% dos direitos e obrigações referentes à participação 

detida pela Petrobras no Contrato de Concessão nº 48610.007990/2004. 

Em seu voto, o conselheiro, para desconsiderar o gum jumping, destacou e analisou 

todas as atividades que poderiam ser consideradas como consumação antecipada da operação, 

concluindo que não foram realizados, até aquele momento, ações que integrasse as empresas 

ou a ocorrência de troca de informações concorrencialmente sensíveis. Ao fim, concluiu pela 

aprovação da operação sem restrições, por não haver qualquer entrave concorrencial.  

Dessa forma, compreende-se que, apesar de ser recente a ocorrência de gun jumping 

no cenário brasileiro, o CADE vem consolidando seu entendimento quanto das hipóteses 

gerais de condutas que levam a ocorrência dessa infração, a qual é considerada grave. 

No setor upstream da indústria de petróleo, inclusive, consolidou entendimento da 

necessidade de notificação prévia à consumação da celebração de cessão de direitos e 

obrigações decorrentes de concessão para exploração e produção em blocos de petróleo. 

Os casos ora abordados, todavia, ainda que existente a da aplicação de multa 

decorrente da infração do parágrafo 3º do art. 88 da Lei 12.529/2011, tiveram seus méritos 

aprovados sem restrições, o que os caracteriza como operações que não implicam em 

problemas concorrenciais no setor. 

Assim, diante dessa problemática, o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis (IBP), em janeiro de 2014, formulou consulta ao CADE, a qual recebeu o 

número 08700.000207/2014-02, a fim de que o CADE se manifestasse definitivamente quanto 
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à obrigatoriedade da notificação prévia à formalização de cessão de direitos e obrigações 

decorrentes do contrato de concessão no setor upstream da indústria de petróleo. 

O IBP defendeu, em sua consulta, que a espécie de operação em questão seria neutra 

do ponto de vista concorrencial, por apenas resultarem na troca de posição contratual, sem 

implicar em aquisição societária ou controle de empresas, nem em transferência de 

participação de mercado. 

Ademais, a IBP afirmou acreditar ser referida cessão “mera alteração da titularidade 

do contrato de cessão”
156

, devendo, por isso, enquadra-se na hipótese de isenção prevista no 

parágrafo único
157-158

 do art. 90 da Lei 12.529/2011, por se tratar de contrato decorrente da 

concessão. 

Ao tratar do mérito da consulta, o Conselheiro Gilvandro Vasconcelos Coelho de 

Araujo entendeu que as operações de cessão de direitos e obrigações que altere a titularidade 

dos contratos de concessão para exploração e produção de petróleo e gás natural devem ser, 

obrigatoriamente, notificadas pelo CADE, argumento que tais operações são caracterizadas 

como atos de concentração, encaixando-se, inclusive, em duas das hipóteses do art. 90 da Lei 

nº 12.529/2011, a saber: inciso II (aquisição de controle ou parte da empresa – sendo empresa 

o consórcio em questão) e IV (formação de consórcio ou joint venture). 

Segundo o conselheiro Gilvandro Vasconelos, as operações em questão se enquadram 

no inciso II do art. 90 da Nova Lei do CADE, uma vez que o contrato de consórcio, ainda que 

não contenha personalidade jurídica e não importem em “presunção de solidariedade passiva 

entre os consorciados não prejudica sua eventual caracterização como empresa”, é 

compreendido como empresa
159

, por equiparar-se a uma atividade organizada que se destina a 

produção de um bem. 
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 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. AC nº 08700.005775/2013-19. Relatora: Ana 

Frazão. Brasília, 28 ago. 2013. 
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 Art. 90. Parágrafo único.  Não serão considerados atos de concentração, para os efeitos do disposto no art. 88 

desta Lei, os descritos no inciso IV do caput, quando destinados às licitações promovidas pela administração 

pública direta e indireta e aos contratos delas decorrentes. 
158

 Interessante acentuar que essa exceção está prevista no texto legal visa aperfeiçoar o processo licitatório 

realizado, evitando a exigências de excessivas medidas burocráticas para a realização do procedimento, que 

seriam, muitas vezes, desnecessárias, tendo em vista que, dos diversos consórcios formados para participação de 

licitações, somente 01 (um) é consagrado vitorioso e, de fato, irá atuar. Junto a isso, tem-se que tal excessiva 

burocratização do processo tenderia a reduzir o interesse de diversas empresas em participar, reduzindo o 

número de competidores em uma licitação. Ademais, o próprio processo licitatório administrativo já contém 

pressões competitivas e seu resultado representa a escolha mais vantajosa para o interesse público, o que poderia 

tornar a inútil a análise realizada pelo CADE. 
159

 Gilvandro Vasconcelos (Consulta nº 08700.000207/2014-02 - CADE), inclusive, menciona o conceito de 

André Luiz Santa Cruz Ramos: “empresa é, na verdade, um conceito abstrato, que corresponde, como visto, a 

uma atividade econômica organizada, destinada à produção ou à circulação de bens ou de serviços. Não se deve 

confundir, pois, empresa com sociedade empresária”. 
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Nessa oportunidade, o conselheiro ressaltou que a sociedade em comum e a sociedade 

em conta de participação podem ser exemplos de sociedades empresariais não personificadas, 

enquanto que as sociedades limitadas e anônimas seriam exemplos de sociedade, por vezes 

empresárias, de responsabilidade limitada, sem a presunção típica de solidariedade entre as 

partes. 

Por outro lado, tais operações também se enquadrariam no inciso IV do art. 90 da Lei 

12.529/2011, diante da celebração de consórcio ou joint venture que decorre da cessão de 

direitos e obrigações no caso em questão, tendo em vista a cooperação que passa a existir 

entre as empresas como dever principal, envolvendo, nas palavras do conselheiro
160

 “a 

reunião, a organização das partes, em torno de fim comum que lhes impõe o paralelismo de 

comportamento”. 

Quanto à isenção prevista no parágrafo único do art. 90 da Lei 12.529/2011 e, segundo 

alegado pela IBP, aplicada ao tipo de operação em análise, o Conselheiro Gilvandro 

Vasconcelos, em seu voto, defende ao contrário: pelo não enquadramento dessa norma nas 

espécies de operações mencionadas, posto que os contratos de cessão de direitos e obrigações 

questionados não são diretamente decorrentes de licitações administrativas para que a isenção 

fosse justificável. Supracitados contratos são operações independentes, as quais abrangem a 

modificação da titularidade de contratos de concessão ou partilha em momento após a 

conclusão da licitação. 

Nessa consulta, o entendimento do Conselheiro Gilvandro, proferido em seu voto-

vista, foi acompanhado pelo Conselheiro Relator Eduardo Pontual e, posteriormente, pela 

unanimidade do Tribunal do CADE. 

Tal posicionamento, destaca-se, já havia sido defendido pela Conselheira Ana Frazão 

nos autos do Ato de Concentração nº 08700.005775/2013-19, ao analisar a aquisição pela 

OCX da participação de 40% (quarenta por cento) então detida pela Petrobras em 

determinado contrato de concessão para exploração, desenvolvimento e produção do Bloco 

BS-4, decidiu, também, pela obrigatoriedade de notificação ao CADE e, por nesse caso a 

operação ter se consumado anteriormente à notificação e decisão do CADE, homologou 

Acordo de Ato de Concentração, diante da infração cometida. 

Da análise da Consulta formulada pela IBP e da decisão supracitada, entende-se que o 

CADE tem consolidado seu posicionamento no sentido que as operações de cessão de direitos 

                                                 
160

 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Consulta nº 08700.000207/2014-02. Brasília, 02 

abril 2014. 
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e obrigações em contratos de concessão que resultam na alteração das partes contratuais são 

atos de concentração econômica e, por isso, devem ser devidamente notificados. 

Por sua vez, a ANP
161

 firmou entendimento que as operações que envolvem alteração 

na titularidade de contratos de concessão de direitos e obrigações preservam a qualidade de 

atos de concentração, devendo serem notificadas ao CADE antes de sua consumação. 

A divergência do entendimento da ANP e do CADE consiste somente no ponto em que 

a agência reguladora defende que as cessões de direito são enquadradas como atos de 

concentração somente no que tange ao art. 90, II, da Lei 12.529/2012, quanto à aquisição de 

ativos intangíveis
162

. 

Para a ANP, a exceção do parágrafo único do art. 90 da Lei 12.529/2011 que trata das 

operações do art. 90, IV, da mesma lei, incidiria nos contratos de cessão de direitos e 

obrigações se esses fossem enquadrados somente nesse inciso. A ANP, diferentemente do 

CADE, portanto, realizou uma interpretação extensiva ao considerar o contrato de cessão 

diretamente decorrente da licitação. 

Independente da posição adotada, se do CADE ou ANP, o resultado prático é, 

basicamente, o mesmo: devem as empresas notificarem o CADE antes de consumarem a 

celebração do contrato de cessão de direitos e obrigações em questão. 

Desse modo, devem o CADE e a ANP cooperarem em relação a situação em destaque, 

devendo a ANP comunicar o CADE quando da requisição de tais operações, para evitar, 

sempre que possível, a ocorrência de infrações. 

Inclusive, referida atuação da ANP em conjunto com o CADE se faz importante 

quanto à comunicação de ocorrência de operações que levem à celebração desses contratos, o 

que pode auxiliar no combate ao gun jumping; bem como quanto ao fornecimento de 

informações e dados que auxiliem o CADE a decidir sobre a possibilidade ou não da 

concentração econômica desejada. 

Por fim, essencial destacar que os contratos de cessão de direitos e obrigações 

decorrentes de concessão ou de partilha de produção não costumam apresentar problemas à 

concorrência do setor, especialmente, quando a empresa que deseja realizar a cessão é a 

Petrobras – diante da sua evidente (e, inclusive, declarada pelo CADE) predominância nas 

atividades de exploração e produção de petróleo no país. 
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3.2 ANÁLISE COMPARATIVA DE REGIMES DE CONTRATAÇÃO PERTINENTES 

 

Diante do cenário mundial o qual está inserida a indústria do petróleo, essencial 

destacar, ainda que de forma sucinta, alguns regimes de contratação. Com isso, a comparação 

dos marcos regulatórios pátrios com o de outros países busca destacar problemas e soluções 

enfrentados na legislação estrangeira, para, entre diferenças e ponto similares com a 

legislação nacional, analisar o que pode ser considerado mais adequado para a realidade 

brasileira. 

A escolha dos países foi feita diante da sua importância para o cenário mundial. 

Inicialmente, optou-se pela análise de 04 (quatro) países, com os quais fosse possível 

comparar com os marcos regulatórios atualmente vigentes no Brasil.  

Assim, foram pesquisados dois países que pudessem representar o regime de 

concessão e dois que pudessem servir como reflexo do regime baseado no contrato de 

partilha. A partir disso, foram observados o tamanho das reservas e produção, bem como as 

especificidades dos regimes. 

Com base no rank
163

 desenvolvido pelo Banco Nacional do Desenvolvimento, foram 

escolhidos entre os países que adotam o regime de concessão: (i) Estados Unidos da América 

(EUA), pela sua influência no cenário mundial diante de sua representação em reserva e 

produção e, também, pela forma como interage com os demais países no seguimento; (ii) 

Noruega, por ser “a segunda maior produtora de petróleo e gás da Europa e uma das líderes 

em tecnologia  de E&P offshore
164

”
165

, bem como por, diferentemente dos EUA, ter a atuação 

direta da estatal nas atividades em questão. 

Por sua vez, como representantes dos países que utilizam o regime de partilha da 

produção, foram escolhidos: (i) a Angola, reconhecida como “caso de sucesso”
166

 na 

implantação da partilha em áreas offshore; e (ii) a Indonésia, primeiro país a utilizar a partilha 

de produção e, portanto, referência a todos os demais que vislumbram empregar tal regime. 

Dessa forma, serão apresentados os regimes de contratação dos EUA, da Noruega, da 

Angola e da Indonésia, realizando uma comparação com os marcos regulatórios da concessão 
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e da partilha da produção então vigentes no Brasil, de forma a se extrair conclusões que 

possam incentivar o desenvolvimento tanto do setor upstream brasileiro quanto de todo país. 

 

 

3.2.1 Experiências com regime de concessão: Estados Unidos da América e Noruega 

 

Inicialmente, cabe observar a regulação dos Estados Unidos da América (EUA), o país 

que protagonizou o “nascimento da era do petróleo”
167

, quando, em 1859, Edwin Drake 

descobriu petróleo na Pensilvânia e iniciou sua produção, para que fosse refinado e, com isso, 

pudesse produzir querosene, sendo iniciada, assim, a corrida pelo ouro negro. 

Como destacado na introdução, John D. Rockefeller foi o responsável pela 

organização e desenvolvimento inicial da indústria petrolífera, tendo, inclusive, práticas que 

buscavam reduzir e, até mesmo, eliminar a competição. Por volta de 1890, sua empresa a 

Standard Oil, controlava cerca de 90% da indústria petrolífera norte-americana
168

, até 1911, 

quando a Suprema Corte daquele país, em decisão histórica para o direito antitruste, definiu 

como ilegal as práticas dessa companhia e a dividiu em 3 empresas independentes.  

A sociedade norteamericana é um forte exemplo de necessidade e dependência atual 

do petróleo, especialmente, ao rememorar 1973, no período em países árabes (Arábia Saudita, 

Kuwait, Iraque, Líbia e Argélia), como forma de retaliação pelo auxílio normamericano à 

Israel da Guerra do Yom Kippur, realizaram embargo de venda de petróleo aos EUA, de modo 

que, neste país, o preço Ca gasolina aumentou em 40% rapidamente
169

.  

Diante da situação caótica gerada por isso, o suprimento de energia passou a ser 

assunto de interesse nacional e as políticas energéticas sempre aprimoradas. Inclusive, apenas 

em dezembro de 2015, o Congresso norte-americano votou favoravelmente à liberação da 

exportação de petróleo
170

, o que era proibido até então, diante do protecionismo e importância 

dada a tal indústria. 
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Para regular o setor, o EUA conta com, principalmente, 04 (quatro) agências 

reguladoras
171

: a United States Geological Survey (USGS), responsável pelo mapeamento 

geográfico dos recursos naturais norte-americanos; o Department of Energy (DOE), atua 

diretamente na criação de estratégias para a manutenção da segurança econômica e energética 

do país, aproveitando ofertas de petróleo e outras fontes de energia; atuando em conjunto, a 

Energy Eficiency and Renewable Energy (EERE), também busca o fortalecimento da 

segurança nacional do país e a preservação do meio ambiente, visando a redução da 

dependência dos EUA ao petróleo estrangeiro; por fim, a Federal Energy Regulatory 

Commission (FERC), a qual regula a transmissão interestadual de petróleo, gás natural e 

eletricidade, cuidando, também da proteção dos consumidores e regulação da venda de 

petróleo e eletricidade em grandes quantidade (tendo em vista que o “varejo” é de 

responsabilidade dos Estados). 

A regulação da indústria do petróleo nos EUA tem como base o sistema federativo, 

com pouca intervenção federal nos Estados
172

. Dessa forma, os Estados possuem a liberdade 

para deliberar sobre as regulamentações de suas áreas. Tendo em vista a importância histórica, 

a capacidade de produção do Estado do Texas (maior do país) e o fato dele ser sede de 

algumas das maiores empresas produtoras de petróleo do mundo
173

, ele será o exemplo aqui 

abordado
174

. 

Em relação à remuneração estatal, prevê-se o pagamento de: um bônus correspondente 

ao pagamento pelo direito de extração do petróleo; de aluguéis; royalties (inclusive, com a 

possibilidade do pagamento de royalties “in natura” e “outros direitos”). 

Importa ressaltar, que nesse país, a propriedade da terra determina a propriedade do 

subsolo e, assim, do petróleo, de forma que podem ser titulares tanto o ente público federal, 

quanto o estatal ou, ainda, pessoa natural ou sociedade privada. Sendo assim, o processo de 
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escolha da empresa que irá explorar e produzir petróleo poderá se dar tanto por negociação 

direta quanto por licitação competitiva
175

. 

Quanto à licitação competitiva, ela ocorre por meio de leilões orais e, comumente, 

condicionada a “um determinado bônus e da fixação de royalties não inferiores a 12 ½ por 

cento em quantidade ou valor da produção”
176

, sendo vencedor aquele que oferecer o maior 

bônus, proporcionando, assim,  retorno financeiro imediato ao Governo norte-americano. 

Assim, através da remuneração do Estado e das agências reguladoras, os Estados 

Unidos tem conseguido proteger sua indústria petrolífera e garantir o abastecimento interno, 

ainda que a demanda por petróleo em tal país seja crescente e a produção, atualmente, não 

consiga acompanha-la. 

Já referente ao marco regulatório da Noruega, deve-se ressaltar que sua principal 

característica é seguir o regime de concessão com parceria estatal
177

. Contudo, é preciso levar 

em consideração que, atualmente, o Estado tem a prerrogativa de escolher em quais licenças a 

parceria estatal irá atuar, podendo, inclusive, determinar esse percentual. 

Referido marco está alicerçado em dois princípios: (i) um que tem por base o 

reconhecimento de que “os recursos do petróleo e gás natural pertencem à sociedade 

norueguesa”
178

 de forma que devem servir e beneficiar não somente a geração presente, mas, 

também, as futuras; e (ii) outro que visa garantir “a maior participação possível na criação de 

valor das atividades de E&P em favor da sociedade norueguesa”. 

Na Noruega, divide-se as licenças: inicialmente, de exploração, para, em cerca de 10 

anos, ocorrer a estudos de avaliação de impacto; posteriormente, a licença de produção, a qual 

concede direitos exclusivos de exploração, perfuração e produção, como também de 

propriedade ao produto da lavra
179

. 

Além do parlamento, do governo e dos ministérios específicos, o sistema regulatório 

norueguês conta no setor de gás natural com a empresa estatal Gassco e com a agência 

administrativa Gassnova. 
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Já em relação ao petróleo, conta com outros três agentes específicos: (i) a State’s 

Direct Financial Interest (SDFI – Interesse Financeiro Direto do Estado), que é “um 

instrumento contábil no orçamento do governo detentor de direito financeiros advindos das 

concessões em E&P”
180

, isto é, não se trata de uma empresa de petróleo, mas, sim, de num 

fundo virtual apartado no orçamento fiscal do Governo; é através desse fundo que o Estado 

participa de algumas concessões consideradas estratégicas, incorrendo em custos e obrigações 

e, em contrapartida, recebendo sua participação nos resultados
181

. 

Junto a esse fundo, (ii) há a Petoro, empresa pública, que gerencia o SDFI em nome do 

Estado norueguês desde 2001, quando foi constituída. Entre suas principais funções, 

destacam-se: a representação da SDFI nas licenças de produção e “fiscalização do 

cumprimento das diretrizes de comercialização do petróleo do SDFI”
182

. 

Ainda, (iii) há a StatoilHydro que é uma empresa estatal, de capital misto
183

, de 

petróleo integrada verticalmente, atuando, assim, em toda a cadeia do petróleo (da exploração 

até a distribuição e comercialização), tendo grande relevância não somente na Noruega, mas, 

também, internacionalmente. O Estado mantém o seu controle para “garantir a aplicação da 

estratégia de propriedade coordenada no setor de petróleo e gás natural”
184

 no país, de forma a 

manter uma atuação sólida no setor, especialmente, nos processos de pesquisa e inovação 

tecnológica nacionais. 

Entre as remunerações estatais, destacam-se “(i) os impostos sobre a renda, (ii) a 

participação direta através do SDFI, (iii) dividendos provenientes da Statoil, (iv) a taxa de 

emissão de gás carbônico (CO2), (v) royalties, (vi) e as taxas de ocupação”
185

, bem como (vii) 

bônus de produção, sendo o SDFI e os impostos sobre a renda os instrumentos mais 

importantes de arrecadação estatal do país. Todas as receitas advindas da remuneração das 

atividades de exploração e produção são destinadas ao fundo de pensão (Pension Fund). 

O procedimento de escolha da empresa ou consórcio que irá explorar determinado 

bloco, ocorre por processo licitatório. Contudo, diferentemente do Brasil, o critério que tem 

maior peso é o da expertise tecnológica em operações semelhantes a que se está licitando, e 
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não as ofertas financeiras (bônus de assinatura), as quais, na Noruega, possuem pequeno 

peso
186

. 

É da experiência norueguesa que se torna perceptível a necessidade dos detalhes da 

regulação para que se garanta a preservação de interesses nacionais: o regime norueguês tem 

como base o contrato de concessão, o qual, quando entrou em vivência no Brasil, como já 

apresentado, era tido como “liberal” e “entreguista”, e, de fato, é um contrato que atrai 

empresas diante da liberdade que proporciona ao conceder a propriedade do hidrocarboneto. 

Contudo, com as peculiaridades em resumo aqui ressaltadas, observa-se que o Estado 

encontra mecanismos de atrair investimentos de empresas com o contrato e, por outros 

instrumentos, participar ativamente das atividades de exploração e produção e buscar formas 

de envolver não somente a carga tributária geral e as participações governamentais, mas, junto 

a isso, outras verbas como as destinadas a SDFI. 

Assim, a Noruega é reconhecida como “um caso de enorme sucesso de geração de 

riquezas e desenvolvimento socioeconômico em benefício de sua sociedade” a partir das 

atividades do setor upstream da indústria de petróleo, que, dentro das particularidades 

nacionais, o Brasil poderia se espelhar, mas, na realidade, afastou-se com a regulação do Pré-

sal
187

 e o abandono da concessão como base da regulação – modelo que comprovadamente 

trouxe inúmeros investimentos ao país. 

Apesar disso, prever a contratação direta da Petrobras
188

 e, com as alterações advindas 

com a Lei Ordinária 13.365/2016, o CNPE poderá oferecer a Petrobras a atuação em, pelo 

menos, 30% das atividades de determinado bloco e o exercício como operadora de tal bloco. 

Observa-se tais possibilidade como uma forma de garantir a parceria estatal no Pre-sal, mas 

não se acredita que o arcabouço contratual da partilha de produção apresente o estímulo 

necessário às empresas interessadas em atuar no setor, de forma que esse conjunto (partilha e 

benefícios à Petrobras para preservar o interesse público – ou nacional) não transparecer ser a 

melhor opção para o desenvolvimento nacional, como será abordado ao longo do trabalho. 
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3.2.2 Experiências com regime de partilha da produção: Angola e Indonésia 

 

Em relação aos países que utilizam a partilha de produção como forma de contratação 

no upstream da indústria de petróleo, destacam-se a Angola e a Indonésia. 

A Angola, membro da OPEP desde 2007, é um país cuja economia é fortemente 

dependente do petróleo
189

, tendo em vista que, apesar do petróleo ser o insumo energético 

mais utilizado no país, a sua produção é consideravelmente maior que tal consumo
190

. 

Apesar da previsão legal de mais de uma forma de contratação, há a predominância 

histórica pela opção do contrato de partilha e, atualmente, as novas contratações somente são 

realizadas nesse regime
191

. 

A principal composição do arranjo institucional de Angola se dá pelo Ministério do 

Petróleo e pela concessionária nacional Sonangol. O primeiro é órgão da administração 

central e tem como principal responsabilidade a execução da política nacional do petróleo e, 

dessa forma, pela coordenação e controle de toda atividade petrolífera no país
192

. 

Por sua vez, o segundo, Sonangol, assume funções regulatórias
193

, bem como atua 

como concessionária nacional
194

 e, como concessionária, assume função de Poder 
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Concedente, órgão assessor da política de hidrocarbonetos e, ainda, representa o Estado em 

contratos diversos
195

, de forma que sua importância extrapola a indústria do petróleo, 

atingindo diversas áreas da economia angolana, como telecomunicações, transporte aéreo e 

área da saúde. 

Importa destacar que, em Angola, prevalece a propriedade estatal dos recursos 

petrolíferos e que há exclusividade e obrigatoriedade de associação à Sonangol para que se 

possa efetivar as atividades de exploração e produção de petróleo no país.  

O marco regulatório do inicial do Pré-sal, com a Lei 12.351/2010, reflete, de forma 

geral, mais essa dinâmica angolana do que a norueguesa exposta anteriormente, cuja base era 

o contrato de concessão.  

Entre as remunerações governamentais, em Angola, consideradas todas as receitas 

decorrentes da atividade petrolífera, faz-se essencial destacar como principais componentes da 

tributação petrolífera
196

: bônus, reconhecidos como pagamentos únicos decorrentes da 

adjudicação do contrato de exploração e produção ou da declaração de descoberta comercial 

ou do começo da produção; impostos sobre a produção do petróleo (ou royalties em outros 

países) os quais são calculados com base em alíquotas entre 16,6% e 20% como “uma 

percentagem da produção bruta de cada uma das áreas de concessão ou de contrato”
197

; 

impostos sobre o rendimento do petróleo, que, por sua vez, é calculado com base em alíquota 

de “65,75% sobre os lucros provenientes das áreas de concessão mais antigas, e uma alíquota 

de 50% sobre o lucro do petróleo oriundo das mais recentes áreas”
198

; por fim, o imposto 

sobre transações petrolíferas, aplicado somente a área de Cabinda. 

Em Angola, o profit oil tem como base de cálculo a taxa de retorno e é de 50% a 

alíquota do imposto de renda petrolífero que incide sobre o profit oil para áreas mais recentes 

e de 65,75% nas antigas
199

. 

Quanto ao processo de escolha, a legislação prever a prevalência de procedimento 

licitatórios, nesse país reconhecido como “concurso público”, mas, também, a negociação 

direta para casos excepcionais. 
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Por sua vez, a Indonésia tem, historicamente, o seguimento upstream da indústria de 

petróleo como uma base do orçamento nacional, especialmente até 2001, quando a 

participação desse setor nas receitas governamentais começou a decair
200

.  

O estudo do seu marco regulatório é importante por ele ter sido o primeiro país a 

utilizar o contrato de partilha da produção no setor. A ideia de alteração no marco regulatório 

surgiu após 1945, quando o país se tornou independente da Holanda e o governo passou a 

enxergar as concessões como “muito generosas com as empresas estrangeiras em detrimento 

dos interesses do país”
201

. 

Assim, o governo da Indonésia passou a tentar desenvolver e controlar os recursos 

petrolíferos nacionais, contudo, sem tecnologia e capital para tanto. A primeira modificação 

na legislação alterou os acordos de licença para contratos de trabalho e, só posteriormente, 

houve adoção dos contratos de partilha da produção, substituindo os acordos de licença 

exclusivos antes existentes
202

. 

Na primeira versão da partilha da produção da Indonésia, a empresa contratada 

assumia todos os riscos pré-exploratórios, podendo recuperar seus gastos posteriormente, 

conforme limite máximo estipulado, o que ficou chamado como cost oil. A parcela restante, 

portanto o profit oil, seria dividida entre a empresa contratada e a estatal, conforme percentual 

preestabelecido
203

.  

O primeiro contrato de partilha foi aprovado em 1960, mas somente em 1966, um 

contrato de partilha da produção, de fato, significativo foi assinado com o consórcio norte-

americano Independent American pretroleum Company, prevendo que até 40% dos gastos 

realizados das fases de exploração e produção fossem recuperados a cada ano
204

. 

Diante da evolução e da experiência com o contrato de partilha da produção, essencial 

destacar que, no final da década de 1990, houve esforços para aprovar um projeto de lei que 

alterasse o sistema vigente, criando um ambiente de maior competição, em que os 

investidores estrangeiros se sentissem atraídos para competir com a estatal, Pertamina e no 

qual houvesse maior flexibilização para se negociar os contratos entre o Governo e os 
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investidores
205

, tendo em vista que esses foram compreendidos como fatores essenciais para o 

desenvolvimento do setor. 

Desse modo, em novembro de 2001, a Lei do Petróleo e Gás Natural da República da 

Indonésia, (Lei 22/2001) foi aprovada no Parlamento, a qual manteve como base da regulação 

o contrato de partilha da produção, mas passou a prever outros arranjos contratuais
206

, bem 

como alterou algumas responsabilidades dos agentes estatais envolvidos nas atividades de 

exploração e produção de petróleo. 

A empresa estatal PT Pertamina que acumulava todos os assuntos e competências 

relacionados às atividades petrolíferas locais teve diversas responsabilidades repartidas, como, 

por exemplo, suas funções regulatórias e administrativas, as quais foram transferidas para o 

Badan Perlaksana Minyak Gun Bumi (BP MIGAS). 

A escolha da empresa a ser contratada é realizada através de leilões. E, na tentativa de 

“aumentar a atratividade dos contratos de petróleo e gás natural”
207

, o governo desenvolveu a 

Rodada Direta de Leilões, de forma que passou-se a aceitar propostas para exploração de 

blocos de petróleo e gás natural sem a ocorrência de uma rodada oficial de leilão. 

Entre as últimas medidas governamentais e principais alterações legislativas ocorridas 

na Indonésia, percebe-se que, apesar da manutenção do contrato de partilha da produção como 

base, o Governo visa aumentar o estímulo para que outras empresas além da estatal 

participem das atividades de exploração e produção de hidrocarbonetos no país, tendo em 

vista que tal participação, diante da experiência desse país, pode ser positiva.  

O grande desafio do setor upstream da indústria de petróleo e, portanto equalizar uma 

forte influência do governo e um ambiente propicio e estimulante à entrada de investidores; as 

modificações no sistema de partilha da Indonésia ocorreria nesse sentido. 
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4 ESPECIFICIDADES CONCORRENCIAIS NO SETOR UPSTREAM DA 

INDÚSTRIA DO PETRÓLEO 

 

Diante das alterações provadas pelos marcos regulatórios que flexibilizaram o 

monopólio nas atividades de exploração e produção de petróleo no Brasil e, assim, instituíra 

ora o regime de concessão ora o regime de partilha da produção, cabe ao presente capítulo 

destacar as alterações decorrentes de tais marcos e refletidas, especialmente, nos princípios da 

livre concorrência, isonomia e interesse público. 

O Direito concorrencial, no Brasil, como visto, tem se desenvolvido de modo a melhor 

regular a livre concorrência, abrindo espaço para a livre atuação dos agentes econômicos, 

desde que estes mantenham práticas competitivas conforme estabelecido, atualmente, na Lei 

12.529. 

Todavia, percebe-se que a concorrência no setor upstream da indústria do petróleo, 

mesmo esta sendo entendida como atividade econômica, é tolhida conforme a legislação 

específica para referido setor. Apesar de ter ganhado espaço com a Lei 9.478 (Lei do 

Petróleo), a livre concorrência no setor em questão sofreu modificações com a Lei 12.351 (lei 

que altera a sistemática das atividades de exploração e produção da indústria do petróleo em 

áreas do Pré-sal e consideradas estratégicas pelo CNPE). 

Cabe aqui, portanto, analisar as características da concorrência no setor upstream, bem 

como as possíveis justificativas utilizadas para ampliá-la ou mitigá-la. Desse modo, serão 

abordados o princípio constitucional da isonomia, o qual é questionado frente a atuação da 

Petrobras e as legislações a esta empresa referentes, bem como a ideia de interesse público, 

que permeia esta etapa da cadeia produtiva do petróleo. 

Importante destacar que as Constituições Federais são caracterizadas por serem a Lei 

Maior de um Estado, as quais traçam limites para as demais normas de um ordenamento 

jurídico
208

, já que devem estas terem as normas constitucionais como fundamento de validade. 

Desse modo os princípios constitucionais, em especial, devem ser vistos como “as normas 

supremas do ordenamento”
 209

. 

Contudo, deve-se perceber que há princípios colidentes na Constituição, especialmente 

ao serem aplicados conforme o caso concreto, sem que seja prejudicada a coerência ou 
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supremacia constitucional
210

. Nos casos em que, ao serem aplicados, os princípios 

demonstrem contrariedade entre si, aplica-se o “critério de proporcionalidade”, de modo que o 

princípio irá vigorar até o ponto em que “recebe o influxo de um valor em sentido 

contrário”
211

. 

No setor upstream da indústria do petróleo, como será abordado, constitui um exemplo 

de caso concreto em que o interesse público, enraizado em diversas normas constitucionais 

(inclusive através do princípio da supremacia do interesse público) é colocado como 

justificativa para mitigar outros princípios constitucionais, como o da livre concorrência e da 

isonomia. 

Nesse passo, é preciso observar, também, o princípio da proporcionalidade, o qual 

deve ser visto como “instrumento de ponderação entre valores constitucionais 

contrapostos”
212

. Isto é, constatada a tensão entre a possível defesa do interesse público e os 

princípios da livre concorrência e da isonomia, é necessário que se pondere os limites de tais 

princípios, de modo a manter o respeito e a proteção à Constituição. 

Cabe, então, lembrar que os princípios jurídicos admitem sua concretização em graus 

conforme as circunstâncias jurídicas e fáticas, sendo passíveis de limitações, pois possuem 

dimensão de peso, o que possibilita a sua ponderação até que se possa atingir um grau 

máximo de otimização
213

. 

A ponderação, conduzida pelo princípio da proporcionalidade, supera regras estáticas 

de preferência “atuando circunstancial e estrategicamente com vistas à formulação de 

standars de decisão”
 214

, sendo permitido, com isso, a flexibilização das decisões segundo as 

peculiaridades do caso concreto.  

Assim, a ponderação é utilizada para harmonizar interesses jurídicos nos casos 

concretos, evitando que haja o sacrifício completo de um uns em relação a outros
215

, o que se 

configura o buscado neste trabalho, contrapor os princípios já mencionados, sem que nenhum 

deles seja excluído da relação, diante de suas previsões constitucionais. 

                                                 
210

 TAVARES, André Ramos. Princípios constitucionais. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; MENDES, 

Gilmar Ferreira; NASCIMENTO, Carlos Valder do. Tratado de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 

2010. p. 401. 
211

 BASTOS, Celso Ribeiro.Hermenêutica e interpretação constitucional. 3 ed. São Paulo: Celso Bastos 

Editor, 2002. p. 243. 
212

 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo – Os conceitos fundamentais e a 

construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 260. 
213

 ROBERT, Alexy. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 86. 
214

 BINEMBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo – direitos fundamentais, democracia e 

constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 32. 
215

 MARINHO, Karoline Lins Câmara. A colisão entre direitos fundamentais e sua solução no caso "Siegfried 

Ellwanger" julgado pelo STF. Direito e Liberdade, Mossoró, v. 7, n. 3, p. 201–236, jul./dez. 2008. p. 214. 



73 

 

Sobre o princípio da proporcionalidade, é preciso destacar que ele se relaciona com a 

ideia do “confronto” de dois bem jurídicos constitucionalmente protegidos e da adequação da 

medida adotada para tal proteção, devendo ser feito, dessa forma, “um exame abstrato dos 

bens jurídicos envolvidos especificamente em função da medida adotada”
216

. 

Diante disso, não a priori uma regra de prevalência absoluta de princípio sobre o 

outro
217

, de forma que até mesmo a ideia de supremacia do interesse público merece ser 

ponderada com base nos demais princípios constitucionais, de formar a verificar, no caso 

concreto, qual valor constitucional deve se sobressair quando em choque com outro, para que, 

dessa forma, o sistema constitucional seja preservado em seu todo. 

Neste capítulo, portanto, serão analisados os conceitos de livre concorrência, isonomia 

e interesse público, objetivando verificar seus limites nas relações do setor upstream da 

indústria do petróleo, com base nas alterações normativas que regulam tal setor e influenciam 

na aplicação dos referidos princípios em maior ou menor grau. 

 

 

4.1 O ALCANCE DA LIVRE CONCORRÊNCIA NO UPSTREAM DA INDÚSTRIA DO 

PETRÓLEO BRASILEIRA 

 

4.1.1 Caracterização da livre concorrência no upstream da indústria do petróleo 

 

A Constituição Federal de 1988 assume, em seu art. 170, IV, a livre concorrência como 

princípio constitucional que deve permear pelas atividades econômicas desenvolvidas em 

âmbito nacional, evidenciando, assim, sua opção pelo regime de economia de mercado
218

. 

A livre concorrência deve ser entendida como um meio de alcançar, de modo lícito, o 

equilíbrio entre os agentes econômicos, ou ainda, como a abertura jurídica na qual as 

empresas podem competir entre si no mercado de um mesmo produto lícito, em condições de 

igualdade e em conformidade com as leis de mercado. 

Analisando o conceito de “livre concorrência” conforme alguns autores, percebe-se 

destaque em determinados pontos. A livre concorrência deve ter relação com as aspirações 

                                                 
216

 ÁVILA, Humberto Bergman. A distinção entre princípios e a regras e a redefinição do dever de 

proporcionalidade. Revista Diálogo Jurídico, Bahia, v. 1, n. 4, jul. 2001. p. 29. 
217

 BINEMBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo – direitos fundamentais, democracia e 

constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 31. 
218

Seguindo este entendimento, para Luiz Alberto David Araújo e Vidal (Curso de direito constitucional. São 

Paulo: Saraiva, 2001. p. 375) a livre concorrência “tem por escopo assegurar o regime de mercado no cenário 

econômico nacional. Deste modo, qualquer tipo de conduta estatal ou privada que venha a coibir o regime de 

livre concorrência estará violando a Constituição”. 



74 

 

nacionais, isto é, a competitividade entre as empresas deve ter objetivos com os anseios e 

interesses nacionais, não podendo ir contra estes
219

.  

Nesse mesmo passo, ressalta que a livre concorrência deve contribuir para “o 

desenvolvimento nacional e a justiça social”
220

, devendo, portanto, beneficiar não somente os 

agentes atuantes na economia, mas, de forma reflexa, toda sociedade. 

Ainda, a livre concorrência é um processo competitivo do qual são admitidas 

gradações de pluralidade e fluidez
221

. Aqui, entende-se que a gradação plural dize respeito a 

quantidade de agentes econômicos participantes do mercado, como a variação de fluidez 

corresponde ao grau intensidade da competição de tais agentes em cada mercado. 

Nesse sentido, o “direito da concorrência” é um direito que acaba se diferenciado de 

setor para setor, diante das particularidades e critérios essenciais de regulamentação que deve 

imperar em cada um deles
222

. Sublinha-se, por oportuno, a importância da análise da 

concorrência (ou ausência dela) no setor upstream da indústria do petróleo. 

Tem-se que o elemento fundamental da concorrência é o comportamento competitivo 

dos agentes econômicos, sendo exigível para tal comportamento “a descentralização de 

coordenação como base da formação dos preços, o que supõe a livre iniciativa e a apropriação 

privada dos bens de produção”
 223

, ou seja, para que haja competição entre os agentes 

econômicos num dado mercado (atuando com base na livre iniciativa), deve haver variação na 

formação dos preços do produto ora produzido, sendo ilícito a formação de acordos que 

objetivam igualar os preços e aumentar arbitrariamente os lucros. 

A livre concorrência pode ser vista ainda como promotora da igualdade entre os 

agentes econômicos, uma vez que dá margem a que todos tenham oportunidades similares e 

para que haja determinada desconcentração de poder, sendo este o viés político da 

concorrência
224

.  

Nesse ponto, é importante observar que a livre concorrência deve ter relação, também, 

com a oportunidade de entrada e permanência de pequenas empresas no mercado, sendo 
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portanto a igualdade ora referida entendida como igualdade material de oportunidade, 

devendo, assim, o Estado, em papel normativo e regulador, impor normas nesse sentido
225

. 

Importante evidenciar que a livre concorrência, como princípio econômico 

constitucional e tendo por base a completude das normas constitucionais, não tem um fim em 

si mesma. É possível afirmar que há duas dimensões da finalidade da livre concorrência
226

. 

Para a primeira delas, o consumidor é o centro das atenções do princípio da livre 

concorrência
227

, uma vez que é visto como parte vulnerável da relação de consumo, 

merecendo, portanto tutela especial. Como a segunda finalidade, a defesa da concorrência 

objetiva assegurar um sistema econômico eficiente, acarretando na otimização dos recursos 

econômicos e preços justos, evitando, ainda, “lucros arbitrários e os abusos do poder 

econômico”
228

. 

Isto é, a livre concorrência proporciona a justa competição entre os agentes 

econômicos, de modo que a tendência do mercado é que os custos da produção e os preços 

dos produtos sejam reduzidos, ao passo que os produtos melhorem ao longo do tempo
229

; com 

a intensificação da livre concorrência, portanto, o mercado econômico torna-se mais eficiente 

e o consumidor é beneficiado. 

Nesse raciocínio, a Teoria Econômica Neoclássica, inclusive, defende que o sistema de 

defesa da concorrência está ligado à eficiência e que esta é “associada diretamente ao bem-

estar do consumidor”
 230

, sendo, portanto a proteção ao bem-estar do consumidor o mais 

importante princípio norteador da tutela da concorrência. 

Assim sendo, um mercado econômico permeado pela livre concorrência implica na 

busca pela tutela do mercado, bem como pela tutela do consumidor, contribuindo, por 

consequência, com o desenvolvimento econômico nacional. 
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Destaca-se, ainda, que a consagração constitucional do princípio da livre concorrência 

não acarreta na omissão absoluta estatal na economia, ao contrário, para a garantia e 

efetivação da livre concorrência, como exposto em ponto anterior, é necessário que o Estado 

intervenha
231

, no sentido de normatizar e fiscalizar as atividades econômicas, criando normas 

de políticas econômicas que possam direcionar a economia e evitar, assim, a promoção do 

abuso de poder econômico. 

No setor upstream da indústria do petróleo, percebe-se peculiaridades quanto ao 

desenvolvimento da livre concorrência. É clara, como já colocado, que as atividades 

desenvolvidas neste setor correspondem a atividades econômicas – enfatiza-se – em sentido 

estrito, devendo, portanto, serem direcionadas por normas de Direito Privado e pela ordem 

econômica prevista na Constituição. 

Ocorre que o referido setor é permeado pelo interesse público, de modo que é 

constituído de atividades econômicas, as quais implicam na intervenção direta do Estado. 

Assim, é previsto constitucionalmente que a exploração e pesquisa das jazidas de petróleo, 

gás natural e outros hidrocarbonetos fluídos, atividades que compõe o supracitado setor 

upstream, são monopólio da União. Mas o exercício dessas atividades podem ser realizados 

por empresas, estatais ou privadas, se estas forem devidamente contratadas pela União, assim 

prevê a Constituição Federal com as alterações da Emenda Constitucional nº 09 de 1995. 

 A Lei 9.478/97, conhecida como Lei do Petróleo, passou a regular a participação de 

diversas empresas, estatais ou privadas, nacionais ou estrangeiras, no setor upstream. 

Conforme o inciso III do §2ª do art. 117 da Constituição Federal, estruturou e passou a prever 

atribuições ao órgão regulador das atividades da cadeia da indústria do petróleo. A Agência 

Nacional do Petróleo (ANP), renomeada, em 2005, de Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natura e Biocombustíveis, é vinculada ao Ministério das Minas e Energia e regulamentada 

pela Decreto 2.455/88, o qual buscou inserir mecanismos que fossem capaz de garantir certa 

independência da agência em relação ao executivo. 

Quanto as condições de contratação (I, §2º, art. 117, CF/88), a Lei do Petróleo prevê o 

modelo de concessão, precedido de licitação
232

. Para a formalização dos contratos de 
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concessão, a ANP passou a realizar leilões dos blocos exploratórios e em desenvolvimento das 

bacias de petróleo
233

, estes leilões são conhecidos, também, por Rodadas de Licitação. 

Com contrato de concessão, as empresas passam a ter direitos e obrigações sobre as 

áreas licitadas, todos os custos e riscos são por conta do concessionário, que deve, ainda, 

pagar as participações governamentais; em compensação, o operador tem direito à 

propriedade do petróleo e gás produzido e o concessionário poderá dispor dos volumes de sua 

produção. 

É possível inferir que com o regime de concessão, as empresas têm maior autonomia 

para gerir os volumes produzidos e seu fluxo em caixa. Assim, diante do alto risco 

exploratório apresentado no setor upstream da indústria do petróleo, “a possibilidade de 

acelerar o tempo de recuperação do investimento em caso de uma descoberta atraiu 

operadoras internacionais de grande porte”
234

 para investir no mercado brasileiro. 

Como a Constituição assegura a propriedade das jazidas de petróleo à União, deve a 

empresa concessionária pagar taxas relativas ao direito de explorar determinada área. São 

cobrados, assim, no contrato de concessão participações governamentais (royalties e 

participação especial), bem como bônus de assinatura e, desde 2003, também é cobrado o 

conteúdo local mínimo. O pagamento dessas taxas deve ocorrer durante todo período 

contratual, sendo realizado anualmente e de forma proporcional à superfície do bloco 

explorado
235

. 

O modelo de concessão começou a ser utilizado com a realização da Rodada Zero em 

1988. O principal objetivo dessa Rodada foi, conforme estabelecia a Lei do Petróleo, 

assegurar a participação da Petrobras com a mitigação do monopólio, portanto, especialmente 

nesta rodada, os contratos de concessão foram formalizados sem a precedência da licitação. 

Pela Portaria nº 174 de outubro de 1999
236

, a ANP regulamentou os procedimentos 

para a realização da licitação em blocos destinados à contratação de empresas para atuar na 

exploração e produção de petróleo e gás natural. Assim, referida portaria dispõe que as 

propostas devem ser elaboradas conforme formulário padrão a ser disponibilizado pela ANP e 
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entregues à Comissão Especial de Licitação, em envelopes lacrados, em data e horário 

estabelecidos pelo edital
237

.  

O art. 27 da referida portaria diz que o julgamento deverá ter por base o bônus de 

assinatura ofertado, ou ser realizado mediante atribuição de pontos e pesos ao bônus ofertado 

e a outros critérios estabelecidos no edital. 

Entre 1999 e 2014, foram realizadas 12 Rodadas de Licitações. Com base no Anuário 

Estatístico Brasileiro de Petróleo Gás e Biocombustíveis
238

, realizado pela ANP, 701 áreas 

estavam sob concessão, destes, entre concessão com e sem parceria, a Petrobras participa de 

atividades (entre a exploração, desenvolvimento e produção) em 502 blocos, ou seja a estatal 

brasileira está presente em cerca de 70% dos blocos e campos de produção de petróleo sob o 

regime de concessão. 

Já em junho 1999, quando foi realizada a 1ª Rodada de Licitações pela ANP, 58 

empresas participaram e, ainda que o preço do petróleo estivesse em seu valor mais baixo 

desde o início da década de 70 e mesmo que somente 12 das 27 áreas disponíveis tenham 

recebido lances, a arrecadação chegou a R$ 321,6 milhões, mais do que o dobro esperado pela 

ANP, o qual correspondia a R$ 150 milhões
239

-
240

. Diante disto, entende-se que a 

concorrência existente já no primeiro leilão trouxe investimentos externos para o país e 

lucratividade para o Estado, que arrecadou mais do que esperado. 

Com a estabilidade jurídica advinda com o regime de concessão e o desenvolvimento 

da concorrência no setor, o número de empresas interessadas em atuar no setor upstream 

brasileiro aumentou: na 7ª Rodada de Licitação, em 2005, 118 empresas foram habilitadas, 77 

apresentaram lances e 41 obtiveram êxito, podendo o Estado, assim, escolher a proposta que 

lhe pareceu mais vantajosa. O total de bônus de assinatura nesta rodada chegou a quase R$ 

1,1 bilhões
241

. 

Somente em 2012, quanto à lucratividade do Estado com as participações 

governamentais, observa-se que foram pagos R$ 15,6 bilhões em royalties, R$ 15,9 bilhões 
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em participação especial e cerca de R$ 206,6 milhões referente à taxa de ocupação da área
242

. 

Somente na 12º Rodada de Licitação, foram arrecadados R$ 165.196.596,08 em bônus de 

assinatura pelos 72 blocos arrematados
243

. 

Com a abertura do mercado, portanto, observa-se a entrada, até o final de 2011, de 87 

concessionárias atuando entre as fases de exploração, desenvolvimento e produção e, com 

isso, acelerando os investimentos no setor
244

. Do início da atuação da ANP com o novo marco 

regulatório em 1998 até 2011, a produção de petróleo cresceu cerca de 150%, chegando a 

produzir, neste ano, 82,1 milhões de barris por dia
245

.  

Baseando-se na apresentação dos referidos dados, observa-se que esta nova regulação 

da indústria do petróleo gerou intensa alteração, especialmente, no setor upstream, 

acarretando em impactos, também, para a economia nacional com o significativo aumento dos 

investimentos nacionais e internacionais na indústria. A participação do setor upstream da 

indústria do petróleo que na década de 90 correspondia a 7% dos investimentos totais na 

indústria nacional, passou a ser de 20% a partir de 2008, tornando-se o “maior contribuinte 

individual para a formação bruta de capital fixo na economia brasileira”
246

. 

Destaca-se que mesmo com a flexibilização do monopólio e o considerável aumento 

do investimento de capital de outras empresas no setor, a Petrobras concentra significativa 

parcela das atividades: como já exposto, a estatal brasileira exerce atividade em cerca de 70% 

dos blocos sob o regime de concessão, sendo responsável por 91,6% da produção nacional de 

petróleo e de 90% da produção nacional de gás natural
247

. 

Esta concentração pode ser entendida a partir de algumas características do setor, 

como o alto grau de risco geológico, relacionado à incerteza quanto à descoberta de novas 

reservas, bem como aos limites das jazidas e do volume de petróleo que pode ser extraído 

desta. O risco geológico é característica própria das atividades de exploração e produção e 
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somente é amenizado com o desenvolvimento dessas atividades. Com o amplo conhecimento 

prévio da área a ser explorada, este risco é acentuado. 

Ocorre que a Petrobras, por ter tido, durante praticamente meio século, o monopólio 

do exercício das atividades do upstream, acumulou know how significativo sobre as estruturas 

das bacias sedimentares de petróleo e gás natural, acarretando em vantagens sobre como atuar 

no upstream brasileiro, tanto informacionais – sobre a estrutura geológica das áreas –, quanto 

tecnológicas – quanto a tecnologia específica a ser melhor utilizada.  

Diante disto, é possível afirmar que a Petrobras detém prerrogativas quanto à 

assimetria de informações
248

, de modo que a estatal brasileira, segundo estudos
249

, tem 

vencido cerca de 92% dos leilões que participa e, conforme dados já apresentados, está 

presente nas atividades de 70% dos blocos exploratórios nacionais. Infere-se, com isto, que a 

competição (intrínseca a um leilão) entre as empresas interessadas em atuar na área é 

prejudicada pela acentuada assimetria de informações favorável a Petrobras.  

Entendendo que uma intensa assimetria de informações prejudica a competitividade 

entre as empresas, influenciando nos andamentos dos leilões, a ANP tem divulgado 

informações sobre as áreas a serem licitadas, com o intuito de reduzir as vantagens 

informacionais decorrentes da assimetria. Assim, foi criado o Banco de Dados de Exploração 

e Produção (BDEP)
250

, o qual é responsável por disponibilizar dados e informações 

geológicos e geofísicos das áreas a serem licitadas, para empresas que estiverem devidamente 

habilitadas a participar das rodadas destas áreas. 

Junto a isto, a estreita relação entre a Petrobras e o governo
251

 pode ser reconhecida 

como uma externalidade negativa
252

 e também prejudica a competição nos leilões, uma vez 
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que, diante deste quadro, ao estabelecer os lances de um leilão, a Petrobras pode levar em 

conta, além dos aspectos técnicos, critérios políticos, já que ofertando lances autos, a estatal 

brasileira acaba aumentando a receita do governo com maior bônus de assinatura, bem como 

torna maior a probabilidade da exploração de petróleo ser realizada perante controle indireto 

do governo
253

. 

A assimetria de informações a presença constante da referida externalidade negativa 

constituem falhas de mercado importantes no setor upstream brasileiro, capazes de influenciar 

diretamente no estimulo e interesses das empresas em atuar no setor, bem como de fragilizar a 

concorrência no setor. 

Conforme a Portaria nº 174 da ANP, é por meio do leilão que se desenvolve a licitação 

de blocos a serem explorados, sendo a ocorrência deste o momento em que se escolhe a 

proposta mais vantajosa para o interesse público. A concorrência do setor upstream da 

indústria do petróleo é inicialmente oportunizada, portanto, quando do acontecimento do 

leilão: é momento em que há abertura, conforme previsão jurídica, para que as empresas 

interessadas possam competir entre si para conseguir atuar no setor. Após licitada determinada 

área, a empresa vencedora poderá exercer suas atividades com base em seus interesses e no 

edital da licitação. 

Apesar de frágil, diante, especialmente, das falhas de mercado já mencionadas, é 

inegável a existência de concorrência no setor upstream brasileiro, não somente pela EC nº 

09/95, mas por toda a estrutura que se formou neste setor: a presença de uma agência 

reguladora, o regime de concessão, as rodadas de licitação, bem como a participação diversas 

empresas ofertando valores consideráveis de bônus de assinatura e dispostas a pagarem os 

impostos e participações governamentais cobrados. 

A Petrobras, contudo, mesmo no modelo de concessão, exerce expressivo predomínio 

quanto a execução das atividades do setor upstream, mas não chega ser possível afirmar que a 

estatal brasileira pratica um monopólio de fato.  

O monopólio é, comumente, caracterizado por uma empresa (ou grupo de empresas 

agindo como uma só) que consegue atuar com exclusividade em dada atividade econômica, 
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alterando o preço de um produto conforme a disponibilidade e venda deste produto num 

mercado
254

. 

Dessa forma, deve-se compreender que, mesmo não tendo “total exclusividade” em 

um mercado, uma empresa que detenha parcela substancial do mercado (segundo o referido 

autor, “por hipótese, mais de 50%), este mercado tende a sofrer as mesmas consequências de 

um mercado monopolizado”
255

. 

Ocorre que, para um mercado apresente “situações, em linhas gerais, idênticas em suas 

consequências ao monopólio stricto sensu”
256

, conforme o mesmo autor, as demais empresas 

atuantes no setor não devem ter qualquer influência sobre o preço de mercado, tendo a 

“empresa dominante”
257

 controle sobre os preços praticados, o que, diante de elementos 

internacionais de composição do preço do barril de petróleo
258

, acaba se tornar inviável, tendo 

em vista que, de modo geral, o preço do barril de petróleo é cotado internacionalmente. 

Além do que, a produção nacional não supre as necessidades do país, de modo que a 

importação se faz necessária
259

, contribuindo, dessa forma, que o mercado interno esteja 

interligado ao mercado internacional. Com base em informações do estudo temático da 

ANP
260

, “a dependência das importações tem se ampliado e gerado efeitos perversos sobre a 

balança comercial do país”.  

Deste modo, não há como a Petrobras, mesmo sendo responsável por grande parcela 

da produção petrolífera nacional, controlar o preço do petróleo e derivados, não havendo que 

se falar, portanto, que no mercado nacional ocorre situação cujas consequências serão 

idênticas as de um mercado monopolizado. 

Infere-se, portanto, que, no setor upstream da indústria do petróleo, desde a EC 09/95 

e a Lei 9.478/97, não há desrespeito ao princípio constitucional da livre concorrência, que é 
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mitigado diante, principalmente, das falhas de mercado ora apresentadas, mas que persiste no 

setor e tem ganhado força através das Rodadas de Licitação e do contrato de concessão. 

Ressalta-se que o contrato de concessão apresenta elevado grau de incentivo
261

 

atraindo, deste modo, as empresas mesmo num cenário de acentuada assimetria de 

informações; junto a isto, referido contrato possibilita a empresa licitante maior autonomia no 

mercado, já que ela se apropriará do lucro excedente após o pagamento de todas as taxas 

devidas
262

.  

As incertezas e os riscos inerentes às atividades do upstream, como já colocado, fazem 

com que as empresas não saibam do potencial da área licitada, por isso, o contrato a ser 

firmado deve conter o mínimo de estimulo, de modo a fomentar a participação e o 

investimento no setor.  

Nesse sentido, tem-se como exemplo a Noruega que adota o regime de concessão
263

 

para estimular a participação de diversas empresas no setor
264

, garantindo o interesse nacional 

através da participação estatal, podendo o governo, conforme regime norueguês, pode 

escolher em quais áreas é interessante participar, como também o percentual dessa 

participação
265

. 

Contudo, mesmo com a prevalência explícita da Petrobras no exercício das atividades 

de exploração e produção de petróleo, diante da nova realidade nacional em decorrência da 

descoberta das camadas de Pré-sal, o Governo entendeu ser necessária a realização de uma 

significativa alteração no marco regulatório do setor, modificando, por consequência, a 

dinâmica concorrencial que se fortalecia com o modelo de concessão. 

Chega-se à conclusão, portanto, que o setor upstream brasileiro é beneficiado com a 

concorrência advinda com a EC nº 09/97 e Lei 9.478/97 diante dos investimentos que 

chegaram ao setor, possibilitando a diversificação e o aumento da produção nacional, 

deixando o Brasil mais próximo de atingir o objetivo primordial do desenvolvimento da 

indústria petrolífera nacional, que é a garantia do abastecimento interno e a autossuficiência 

em relação ao mercado internacional de petróleo. 
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Entende-se, neste trabalho, a importância da garantia de que a Petrobras continue 

participando fortemente das atividades de exploração e produção de petróleo, contudo, 

observa-se que de igual importância é a existência de investimentos no setor upstream 

nacional de modo que este possa acompanhar o desenvolvimento nacional. Tais 

investimentos, como já colocado, são impulsionados com a concorrência no setor, a qual, por 

sua vez, decorre, mormente, do regime de concessão. 

 

 

4.1.2 As inovações concorrenciais no upstream da indústria do petróleo com a Lei 

12.351/2010 

 

Atualmente, houve o desenvolvimento de técnicas para explorar e extrair petróleo das 

denominadas camadas de Pré-Sal, situadas na costa leste brasileira e reconhecidas como uma 

provável área estratégica para o desenvolvimento nacional, conforme lei federal, sendo 

caracterizada por seu baixo risco exploratório e o elevado potencial de produção 

hidrocarbonetos. 

Assim, com a possibilidade técnica de explorar e extrair petróleo dessas camadas, o 

sistema jurídico do referido país sofreu, novamente, inovações, com o intuito de ajustar-se 

para beneficiar o Estado brasileiro, posto que, assim, o Brasil passará a ocupar posição central 

quanto à exploração petrolífera mundial. Neste sentido, cabe ressalta a importância dessa 

descoberta, tendo em vista que o Brasil terá destaque entre as potências do petróleo mundial, 

“possuindo uma ‘arma’ geopolítica no cenário internacional”
 266

. 

Neste passo, foram instituídas novas leis no intuito de aumentar a área de atuação do 

Estado como agente econômico da Indústria do petróleo e Gás Natural. Entre as Leis que 

disciplinam as atividades nas áreas do Pré-sal, destaca-se, para fins de análise do presente 

estudo, a Lei 12.351 de 22 de dezembro de 2010, a qual instituiu o regime de partilha da 

produção como novo marco regulatório da exploração de petróleo, gás natural e outros 

hidrocarbonetos fluidos no Brasil. 
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Referido regime pode ser caracterizado
267

 pelo seu objetivo primordial de fazer com 

que o hidrocarboneto extraído seja propriedade do Estado, que “entregará” parte desse 

hidrocarboneto às empresas exploradoras e produtoras, como remuneração pela realização de 

atividades de risco. 

Assim, como já explanado em capítulo anterior, o Estado deve outorgar a determinada 

empresa o direito exclusivo de conduzir as atividades de exploração e produção de petróleo 

em uma dada região; essa empresa, a seu próprio risco, explora a área e recebe, conforme 

porcentagem fixa da produção, parte do que fora produzido como compensação pelo risco 

(custo em óleo ou cost oil). O restante produzido, “excedente em óleo” (profit oil), será 

partilhado entre a referida empresa e o Estado brasileiro
268

. 

Conforme anteriormente apresentado, o regime de partilha da produção, da forma que 

foi instituído no Brasil, apresenta algumas peculiaridades, como o estabelecimento de que a 

Petrobras terá direito a explorar, pelo menos, 30% de todos os blocos das áreas do Pré-Sal, 

bem como de áreas consideradas estratégicas pelo CNPE
269

. 

Ainda, a Petrobras poderá, por dispensa à licitação, ser contratada diretamente para 

exercer as atividades de exploração e produção de hidrocarbonetos nas áreas já destacadas
270

, 

como também para realizar estudos exploratórios
271

. Havendo a previsão em lei, a dispensa de 

licitação poderá ocorrer conforme a discricionariedade da Administração, isto é, a dispensa 

ocorre em casos que a licitação é possível, todavia, em nome do interesse público, é possível 

deixar de efetuá-la
272

. 
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Assim, deve-se ressaltar que, no regime de partilha da produção como instituído no 

Brasil, o “excedente em óleo” será divido entre o Estado brasileiro e um consórcio formado 

entre a empresa exploradora e a Petrobras. Isto é, extraído do “excedente em óleo” o montante 

pertencente ao Estado, pelo menos, 30% desse restante será da Petrobras e os outros 70% da 

empresa exploradora. 

Dessa forma, tendo a garantia legal de participação mínima em 30% dos blocos do 

Pré-Sal, além de ser a única empresa operadora em todos os blocos do Pré-Sal, resta claro que 

a Petrobras detém, portanto, mais uma clara vantagem sobre todas as empresas que desejarem 

concorrer nesse setor. 

Junto a isso, a nova regulação, através da Lei nº 12.304/2010, autoriza a criação da 

empresa Pré-sal Petróleo S.A. (PPSA), a qual passa a ser encarregada, principalmente, de 

gerir os contratos de partilha da produção celebrados pelo Ministério de Minas e Energia, bem 

como de realizar avaliações de planos de exploração, desenvolvimento e produção de 

petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluídos, monitorar e auditar a execução de 

projetos dessas atividades e fornecer a ANP informações necessárias as suas funções 

regulatórias. 

Observa-se, com isso, que apesar de bem delimitadas as atividades da PPSA e da 

ANP
273

, a PPSA passa a regular as áreas do Pré-sal e as consideradas como estratégicas, 

minimizando a responsabilidade da ANP em fomentar a atividade concorrencial na cadeia 

produtiva
274

, pois esta agência terá suas atribuições regulatórias repartidas com a nova 

empresa estatal, não tendo, deste modo, o poder de conduzir a concorrência no setor upstream 

do Pré-sal.  

Pela redação original do art. 21 da Lei 9.478/97, caberia a ANP a administração de 

todos os direitos de exploração e produção de hidrocarbonetos fluídos em território nacional, 

agora, com alteração da Lei 12.351/2010, observa-se a ressalva de “competências de outros 

órgãos e entidades expressamente estabelecidas em lei”. Aqui, entende-se que supracitada 

ressalva, refere-se, especialmente, às novas competências regulatórias da PPSA, as quais, 

como já destacado, reduz o poder da ANP em regular e incentivar a concorrência no setor 

upstream, principalmente, nas áreas do Pré-sal. 
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A PPSA, mesmo com este encargo regulatório, será a representante do Estado nos 

consórcios dos contratos de partilha de produção firmados entre a empresa licitante vencedora 

e a Petrobras (art. 20 da Lei nº 12.351/2010). 

Resta claro, portanto, que a PPSA obterá informações privilegiadas sobre as áreas do 

Pré-sal e as que forem consideradas estratégicas, podendo, apesar disso, contratar sem 

qualquer procedimento concorrencial - isto é, por dispensa de licitação - a Petrobras para 

executar as atividades de exploração e produção nestas áreas. Sendo assim, compreende-se 

que a assimetria de informações no setor é acentuada com o novo marco regulatório, 

acarretando em desestimulo de empresas em participar do referido setor. 

Além disso, a significante alteração jurídica no marco regulatório da indústria do 

petróleo trouxe insegurança jurídica ás empresas interessadas em atuar nessa área, visto que 

tem sido necessária uma adaptação tanto das estruturas governamentais (criação de nova 

empresa, alteração substancial nos modelos de editais e rodadas de licitações, entre outros), 

quanto das empresas. 

Em observância ao novo marco, é necessário destacar que como benefício tanto para o 

Estado brasileiro quanto para as empresas interessadas em participar das Rodadas de 

Licitação é que o bônus de assinatura não é mais critério para definir o vencer da licitação, 

agora, vencerá aquele que oferecer maior parcela do óleo excedente para União. 

Essa alteração no critério para definir o critério do vencedor é congruente com o setor 

de risco, pois a “contratos que privilegiam receitas baseadas na produção (ou na produção 

deduzida de alguns custos) são contratos em que há maior divisão de riscos entre a União e a 

contratada”
275

.  

Ou seja, havendo a maior divisão dos riscos, já que a União somente ganhará com 

base na produção da empresa vencedora, as empresas interessadas em atuar no setor tenderão 

a oferecer maiores lances no leilão baseado no óleo excedente do que nos baseados em bônus 

de assinatura, já que nestes o risco há a transferência completa dos riscos às empresas 

contratadas. 

Com nova legislação alterando, entre outros pontos, a regulação do setor upstream de 

áreas do Pré-sal e consideradas estratégicas, passou-se a questionar, diante do aumento da 

presença estatal no setor, a respeito da volta do monopólio da União sobre o exercício das 

atividades de exploração e produção de petróleo. Assim, importante analisar se o princípio da 

livre concorrência ainda permeia o setor. 
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Desse modo, é necessário esclarecer
276

 que a regulação estatal pode ocorrer de três 

modos, sendo eles: o anticoncorrencial, o não concorrencial e o pró-concorrencial. 

O primeiro modo é caracterizado pela ausência de concorrência (monopólio do setor, 

geralmente, exercício pelo próprio Estado). No setor petrolífero, é o regime pelo qual a 

legislação aduz que não apenas os recursos petrolíferos são de propriedade do Estado, mas, 

também, que as atividades de exploração
277

 e produção
278

 só poderão ser exercidas por 

empresa estatal criada para essa finalidade
279

, como ocorria, por exemplo, no período entre a 

Lei 2.004/53 e a Emenda Constitucional nº 09 de 1995. A gestão, supervisão e o controle 

operacional serão da empresa estatal. 

Por sua vez, no modo não concorrencial, há concorrência no setor, porém sem 

estímulo estatal, isto é, o Estado foca sua regulação em outras áreas, como preservação do 

meio ambiente e qualidade de prestação de serviços. O governo para regular de forma não 

concorrencial por, por exemplo, havendo a previsão da licitação pública, fazer uso da dispensa 

dessa
280

. Ainda, outra característica marcante desse modo concorrencial de regulação é o 

estímulo à participação de grupos marginalizados
281

, como apenados e população de baixa 

renda. 

Já o modo pró-concorrencial é aquele no qual a intervenção estatal visa o estímulo, 

dinamização e desenvolvimento da concorrência no setor, bem como a correção de falhas 

naturais dos mecanismos de mercado
282

, de modo a evitar a concentração das atividades de 

setores da economia. 

Tal modo está em consonância com o art. 170, IV, da Constituição Federal de 1988, 

que deflagra como princípio basilar do ordenamento jurídico brasileiro a livre concorrência, 

isto é, consagrou que as normas jurídicas pátrias, sejam elas com finalidade de regulação 
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setorial ou não, devem contribuir com a competição lícita das empresas (particulares ou 

públicas), que objetivem êxito econômico, seguindo as leis de mercado e contribuindo para o 

desenvolvimento nacional e a justiça social
283

. Na indústria do petróleo, faz uso, além de 

outras medidas
284

, da licitação (como especificado no marco regulatório) para conferir uma 

justa concorrência ao setor. 

Relembra-se, por oportuno, que a Lei 12.351/2010 institui o regime de partilha de 

produção (anteriormente explicando) em áreas do Pré-Sal, bem como em áreas estratégicas, 

apresentando, ainda, particularidades como a determinação que a Petrobras será a única 

empresa operadora em todos os blocos contratados por este regime, como também poderá ser 

contratada diretamente, com dispensa de licitação, e, em caso de não ser vencedora em 

licitações, deverá constituir consórcio com o licitante vencedor, com participação mínima de 

30%. 

Apesar dos claros privilégios, não se pode, todavia, afirmar que a nova regulação da 

indústria do petróleo é caracterizada pelo modo anticoncorrencial, isto é, não foi estabelecido 

nas atividades de exploração e produção de petróleo o completo monopólio estatal, tendo em 

vista a contínua previsão de licitações para que empresas públicas e privadas possam 

concorrer para serem contratadas pelo Estado, sob regime de partilha da produção. 

Assim, havendo previsão de licitação e a possibilidade de diversas empresas atuarem 

no setor de exploração e produção de hidrocarbonetos nos blocos do Pré-Sal, não há que se 

falar em regulação anticoncorrencial nesse setor. 

Não obstante, é possível dizer que são claramente mitigados o estimulo e o 

desenvolvimento da concorrência nos setores de exploração e produção da indústria do 

petróleo quando se compara ao regime existente anteriormente ao marco legal do Pré-Sal, 

posto que as empresas (com exceção da Petrobras) as quais desejem concorrer às licitações de 

blocos exploratórios em áreas do Pré-Sal terão que, incorrendo em todos os riscos e custos 

inerentes às atividades de exploração e produção, dividir o produzido com o Estado e com a 

Petrobras, além de ser obrigada a realizar consórcio com esta. 

Assim, não é possível dizer que a nova regulação adotou o modelo pró-concorrencial, 

uma vez que, com a minimização do estimulo e do desenvolvimento da concorrência, como 

também com os privilégios concedidos à Petrobras já destacados, não é possível verificar 

                                                 
283

 TAVARES, André Ramos. Direito Constitucional Econômico. 3ª edição. São Paulo: Método, 2011. p. 256. 
284

Entre essas medidas, pode-se citar, como exemplo, o conteúdo local e o estímulo a empresas de pequeno 

porte. 



90 

 

nesse novo marco regulatório a incentivo à livre competição entre os agentes econômicos dos 

setores em questão. 

Nesse passo, destaca-se que esse modo de regulação não está em completa 

consonância com o princípio da livre concorrência e na própria “Avaliação da proposta para o 

marco regulatório do Pré-Sal”
285

, afirma-se que tal princípio é claramente mitigado diante da 

reserva de mercado que o projeto, hoje, lei, confere à Petrobras. 

Contudo, o novo marco não visa regular pautas distintas da concorrencial, sendo seu 

foco a regulação da concorrência do setor, permitindo a dispensa, somente, em casos 

justificados pelo CNPE, não caracterizando, portanto, o modo não concorrencial já 

mencionado. Também não há a intensa participação de grupos marginalizados, para que se 

pudesse caracterizar tal modo. 

Dessa maneira, observa-se que a nova regulação dos setores de exploração e produção 

da indústria do petróleo não se insere em nenhum dos modos concorrenciais descritos por 

Marques Neto
286

. 

Com isso, o presente estudo sugere um novo modo distinto dos já apresentados: a 

regulação inter-concorrencial, estando numa posição intermediária entre a total ausência de 

concorrência com a prevalência do monopólio e a existência da livre concorrência, havendo o 

estimulo à igualdade de condições competitivas entre os concorrentes. Em tal modelo de 

regulação, portanto, o Estado não institui diretamente o monopólio, mas estabelecem normas 

que reduzam o estímulo à livre concorrência, de forma que essa seja mitigada. 

Isto é, o Estado, ao introduzir o novo marco regulatório, mantém-se numa posição 

ativa quanto à regulação concorrencial (diferentemente do que ocorre no modelo não 

concorrencial), mas não cria mecanismos para estimular a competição entre os concorrentes e 

impulsionar o desenvolvimento da livre concorrência (contrariando, assim, o modo pró-

concorrencial), à medida que institui normas que garantem benefícios específicos a uma só 

empresa. 

Assim, ressalta-se que o marco regulatório instituído pela Lei nº 12.351/2010 pode ser 

caracterizado por uma postura estatal que, apesar de não instituir o monopólio, garantindo a 

ocorrência de licitações (e, assim, da concorrência), assevera expressos benefícios a 

determinada empresa, prejudicando a livre concorrência entre os agentes econômicos, sendo 

classificado, portanto, como uma regulação inter-concorrencial. 
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O sistema de partilha da produção, portanto, acentua falhas de mercados existentes no 

setor upstream da indústria do petróleo, sem, contudo, eliminar completamente a concorrência 

existente no setor.  

Infere-se que o novo marco trouxe mínimos benefícios à concorrência, citando como 

exemplo o novo critério de avaliar o vencedor da licitação que passa a ser aquele que propor 

maior parcela de excedente em óleo para a União, relacionando esta oferta diretamente com a 

capacidade de produção da jazida e, assim, reduzindo os riscos das empresas interessadas, 

este sendo aqui reconhecido como o mínimo estímulo a participação de empresas (que não a 

Petrobras). 

Ocorre que foram adotadas posturas que mitigam a concorrência no setor: a criação da 

PPSA e sua relação com a Petrobras – com a possibilidade da contratação dessa por dispensa 

de licitação -, como explicado, acentua a assimetria de informações, uma das falhas de 

mercado mais prejudiciais ao desenvolvimento da concorrência no upstream nacional. 

Junto a isso, foram instituídos diversos privilégios à Petrobras, podendo inclusive 

classificar o regime como de “partilha da produção com parceria estatal”. Apesar disso, diante 

do já esclarecido, ressalta-se que a concorrência não foi eliminada do setor, não foi instituído 

o monopólio da Petrobras. Cabe, somente, questionar se os privilégios instituídos estão em 

consonância com o princípio constitucional da isonomia, que será analisado no próximo 

capítulo do trabalho.  

Enfatiza-se, por fim, que a intenção deste trabalho não é tecer críticas à nova atuação 

da Petrobras, pretende-se, neste momento, somente caracterizar o marco regulatório do 

upstream da indústria do petróleo brasileiro quanto à existência e estimulo da concorrência no 

referido setor. 

Após a análise da redação inicial da lei 12.351/2010, deve-se tratar das alterações 

decorrentes da Lei Ordinária 13.365/2016, a qual altera, novamente, a concorrência no 

upstream da indústria do petróleo, uma vez que retira a obrigação da Petrobras de ser 

responsável pela exploração e produção de, pelo menos, 30% dos blocos do Pre-sal. 

Essa sua redação original, o projeto de lei nº 4.567/2016 de relatoria do deputado José 

Carlos Aleluia, retirava por completo a possibilidade da Petrobras ter o acesso à 30% dos 

blocos do Pre-sal. Com as emendas do senado, o projeto que se transformou vem lei passou a 

alterar a lei 12.351/2010 apenas para “facultar à Petrobras o direito de preferência para 

atuar como operador e possuir participação mínima de 30% (trinta por cento) nos consórcios 

formados para exploração de blocos licitados no regime de partilha de produção”. 
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Ou seja, caberá ao CNPE oferecer à Petrobras a preferência para ser a empresa 

operadora dos blocos a serem contratados sob o regime de partilha, e, assim, ter participação 

em, no mínimo, 30% das atividades de tais blocos, podendo a Petrobras negar e, dessa forma, 

ir a leilão a integralidade dos blocos. 

Com isso, tem-se a redução dos privilégios destinados à Petrobras, tendo em vista que, 

com a Lei Ordinária 13.365/2016, o desenvolvimento dos campos do Pré-sal não ficarão 

dependendo da tecnologia e econômica dessa empresa
287-288

, tendo em vista que outras 

poderão concorrer a integralidade dos blocos (antes, impossível), bem como ser operadora de 

tais blocos e, dessa maneira, ditar o ritmo da produção para além das capacidades da 

Petrobras. 

Essa redução de privilégios à Petrobras, bem como a possibilidade de outras empresas 

se tornarem operadora dos blocos, tende a significar maior estímulo à concorrência – o que, 

de fato, somente poderá ser comprovado com o sucesso da próxima Rodada de Licitação, 

cujos blocos já foram anunciados pela ANP
289

. 

Contudo, diante das possibilidades de contratação direta da Petrobras ou dessa 

empresa optar antecipadamente por ser operadora e ter participação em, pelo menos, 30% de 

determinado bloco arrematado, bem como da expectativa de criação da PPSA e, 

especialmente, diante da manutenção do regime de partilha da produção, acredita-se que a 

concorrência não terá – ao menos inicialmente – a amplitude que teve nas rodadas de licitação 

sob o regime de concessão, tendo em vista as características dos arranjos contratuais que 

embasa cada regulação. 

Acredita-se, então, que as alterações advindas com a Lei Ordinária 13.365/2016 são 

benéficas para a concorrência no setor upstream da indústria de petróleo nacional, todavia, 

não se pode alegar que a regulação passará a estimular a livre concorrência, sendo classificada 

como pró-concorrencial, diante da manutenção da partilha da produção, a qual aqui é 

defendida como o principal entrave à liberdade e autonomia das empresas que desejam 

disputar jazidas nas rodadas de licitação nacionais, fazendo com que tais empresas continuem 
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com um tímido comportamento, realizando lances próximo ao mínimo estipulado no edital – 

diferentemente do que ocorria com o regime de concessão anteriormente demonstrado. 

Assim, o regime de partilha da produção brasileiro, diante de todas suas 

peculiaridades, deve ser considerado como inter-concorrencial, mesmo que as alterações 

advindas com a Lei Ordinária 13.365/2016. 

 

 

4.2 PETROBRAS E TRATAMENTO DIFERENCIADO – LIMITES DA ISONOMIA NO 

SETOR UPSTREAM DA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO 

 

O art. 5º da Constituição Federal inicia com a afirmação que todos são iguais perante a 

lei, sem distinção de qualquer natureza. Deste caput se infere o princípio da igualdade, o qual 

indica, de uma análise superficial, igualdade perante a lei, isto é, num primeiro momento 

visualiza-se, apenas, a “igualdade jurídico-formal no plano político, de caráter puramente 

negativo”
 290

, essa igualdade formal retrata o sentido de que a lei deve ser aplicada a todos 

igualmente, independente de diferenças existentes entre os grupos. 

Para além de uma isonomia formal, deve-se interpretar o trecho destacado do caput do 

art. 5º da Constituição Federal também como isonomia material, tendo como base o 

preceituado por Aristóteles de que os iguais devem ser tratado de forma igualitária, assim 

como entre os desiguais devem ser respeitadas suas desigualdades. Tal entendimento torna a 

norma supradestacada consoante com os demais valores constitucionais, em especial, com a 

busca por justiça social de que tratam a ordem econômica e a ordem social
291

. 

Importa destacar que o princípio da isonomia
292

 – ou igualdade – deve ser reconhecido 

não somente no momento de aplicação da lei, mas, do mesmo modo, quando da criação da 

lei
293

. Assim, entende-se que referido princípio objetiva atingir, primordialmente, tanto os 

aplicadores da lei quanto o legislador, aquele que ao “elaborar” a lei deve destacar as 

situações diversas que ela poderá atingir, de modo a possibilitar que tais situações sejam 

amenizadas ou agravadas em proporção às diversidades apresentadas
294

, respeitando, dessa 

forma, não somente o aspecto formal do princípio, mas também o material. 
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Nesse sentido, a lei deve atuar como instrumento regulador da vida social, para tanto, 

tratando de modo equitativo – seja quanto a aplicação ou conteúdo da lei – todos os 

cidadãos
295

, mesmo que para isso tenha que discriminar situações. 

Contudo, o princípio em destaque não careça de conteúdo, “ele não pode permitir toda 

e qualquer diferenciação e toda e qualquer distinção”
 296

. A questão referente ao princípio da 

isonomia, portanto, seria a de como destacar as desigualdades existentes entre 

grupos/indivíduos diversos de modo a respeitá-las sem incorrer em discriminações 

exacerbadas. 

Referido questionamento é aprofundado
297

 ao se indagar sobre quais seriam as 

espécies de igualdade que poderiam vedar e quais os tipos de desigualdade facultaria a 

discriminação de situações e de pessoas, sem quebra e agressão aos objetivos tranfundidos no 

princípio constitucional da isonomia. 

Sobre tal questionamento, importa aduzir que para a diferenciação contida numa lei 

não seja contrária ao princípio da isonomia, ela deve corresponder a uma relação lógica entre 

o fator considerado como critério de diferenciação e a disparidade específica estipulada no 

tratamento jurídico diversificado
298

. Isto é, deve haver relação direta e lógica entre a 

desigualdade destacada e o tratamento jurídico diferencial, de modo que esse tratamento 

esteja proporcional a desigualdade destacada e busque equalizá-la
299

. 

Ainda, a diferenciação contida em lei somente estará em consonância ao princípio da 

isonomia se a referida relação lógica preservar e promover os interesses protegidos pelo 

sistema constitucional
300

. Diante disso, o tratamento desigual será juridicamente aceitável se a 

relação entre ele e o fator de diferenciação for resultado de uma relação lógica e proporcional, 

e, de mesmo modo, se essa relação estiver em conformidade aos valores constitucionais. 

Junto a isso, o tratamento desigual, para ser compatível com o princípio da isonomia, 

deve ter como fundamento critério de diferenciação que não singularize de modo definitivo o 
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indivíduo ou situação a ser tratado de modo particular
301

, posto incidir em atribuição de 

benefício ou imposição de gravame a um único indivíduo ou a uma única situação, o que não 

seria compatível com o ideal de igualdade. 

O critério de diferenciação deve, também, ser intrínseco ao indivíduo ou à situação a 

que pretende se dar tratamento diferenciado, não havendo como “desequiparar pessoas e 

situações quando nelas se encontraram fatores iguais”
302

. Isto é, somente os elementos 

existentes propriamente nas pessoas, coisas ou situações é capaz de ser base a sujeitá-las a 

regimes jurídicos diferentes, não podendo fatores externos
303

 serem tomados como critérios 

diferenciais. 

Diante disso, entende-se que para se atingir o princípio da isonomia é permitido 

realizar discriminações juridicamente aceitáveis, contanto que essas não sejam gratuitas ou 

fortuitas, mas que, ao contrário, sejam capazes de proporcionar garantias individuais e vedar 

favoritismos. 

Na indústria do petróleo, é claro o tratamento diferencial designado à Petrobras desde 

a criação dessa empresa pela Lei nº 2.004 de 1953, quando, como anteriormente abordado, 

passou a atuar em regime de monopólio nos setores de exploração e produção de petróleo, 

representando a União. 

Com a EC nº 09/95 e a mitigação desse monopólio, a Lei 9.478 de 1997 passou a 

disciplinar o novo regime para que empresas pudessem atuar no setor upstream da indústria 

do petróleo. Assim, em seu art. 61, §1º, referida lei prevê que as atividades econômicas desse 

setor (entre outras) devem ser desenvolvidas “em caráter de livre competição com outras 

empresas, em função das condições de mercado”. Com base no supracitado artigo, portanto, 

todas as empresas receberam tratamento isonômico pela lei, podendo concorrer igualmente no 

setor, respeitando as condições de mercado e suas próprias limitações. 

Necessário destacar que a Petrobras, conforme art. 42 da referida lei, recebeu 

tratamento diferenciado quando da ocorrência de empate, já que, caso ela estivesse 

concorrendo não consorciada com outras empresas, a licitação seria decidida em seu favor 

nesse caso. Apesar do conteúdo dessa norma, não houve qualquer questionamento quanto ao 

respeito da Lei 9.479/97 pelo princípio da isonomia. 
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Ocorre que, com as últimas alterações jurídicas no regime de contratos do setor 

upstream, especialmente pelas inovações da Lei 12.352 de 2010, a Petrobras passou a receber 

notório tratamento diferenciado, possibilitando a estatal inúmeros benefícios. 

Entre os benefícios concedidos, destacam-se: i) a possibilidade de contratar com a 

União, dispensada licitação, para ter o direito de explorar blocos delimitadas pelo CNPE (art. 

8, I, e art. 12); ii) ser a única operadora de todos os blocos do Pré-sal, ainda que sua 

participação nos consórcios seja minoritária (art. 4); iii) é garantido a participação mínima de 

30% em todos os consórcios que vencerem a licitação (art. 10, III, c); iv) ser a única empresa 

autorizada a realizar estudos exploratórios necessários para avaliar o potencial de áreas do 

Pré-sal e as consideradas estratégicas pelo CNPE (parágrafo único do art. 7); v) ser a única 

empresa autorizada a levantar dados sobre jazidas que se estendem além dos blocos 

concedidos ou partilhados, objetivando informar a ANP sobre instruções sobre os contratos de 

individualização (art. 38). 

Com esse tratamento diferenciado, a Petrobras agregará ainda mais vantagens 

informacionais (além da já adquirida durante o período de predomínio do monopólio) e, como 

consequência,  acumulará benefícios concorrenciais, mitigando, como já destacado, o 

princípio da livre concorrência no setor upstream. 

Cabe aqui analisar se no tratamento diferencial destinado à Petrobras há respeito ao 

princípio da isonomia ou se corresponde a um tratamento juridicamente intolerável. 

Como destacado anteriormente, a Petrobras foi criada num cenário em que os trustes 

internacionais de petróleo objetivavam “controlar o maior número possível de áreas com 

potencial produtivo”
304

, para explorá-las e dominar o mercado internacional. 

Conforme também já exposto, o abastecimento interno de combustíveis era, 

praticamente, controlado por subsidiárias de refinarias norte-americanas e ingleses, as quais 

tinham controle quase completo da revenda de combustíveis no Brasil da década de 30. 

Assim, a campanha para a criação de uma empresa estatal nacional que pudesse ser 

responsável pelo abastecimento interno de combustíveis foi pautada na necessidade de 

combater o poder de mercado das empresas internacionais. 

A campanha que deu espaço para a criação da Petrobras era pautada, portanto, no 

objetivo de autossuficiência do abastecimento interno, sendo o petróleo visto como um “bem 

natural e econômico da nação”, o qual passou a ser defendido por vários setores sociais. Dessa 

forma, ao ser criada, a Petrobras passou a ter o objetivo primordial de pesquisar, explorar e 
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produzir petróleo no país para que a dependência externa de combustíveis fosse reduzida, até 

que, se possível, desaparecesse. 

Com isso, a história do desenvolvimento da Petrobras é confundida com a história do 

desenvolvimento da indústria do petróleo nacional. A sua criação é um marco para a indústria 

do petróleo pátria, bem como a sua atuação está historicamente interligada com os interesses 

nacionais. É com a Petrobras que os investimentos na indústria de energia e combustíveis 

brasileira passaram a crescer, expandindo-se, chegando a atender grande parcela da população 

brasileira. 

Através do exercício do monopólio da União no setor upstream da indústria do 

petróleo pela Petrobras, não se pode questionar, nesse momento, a existência de isonomia no 

setor, visto não ter outras empresas para que se possa estabelecer relação de igualdade. 

Ainda com a abertura do mercado e mitigação do monopólio da União (EC nº 09/95 e 

Lei 9.479/97), a Petrobras manteve sua atuação voltada para questão do abastecimento 

nacional, sendo essa uma das prioridades da empresa, como foi possível observar no final do 

ano 2011, quando foi necessário o Governo adotar medidas que evitassem crise no 

abastecimento de combustíveis: a Petrobras junto a ANP e ao Ministério de Minas e Energia 

foram os responsáveis pela efetivação das medidas governamentais para contornar a referida 

crise
305

. 

Deve-se reconhecer, portanto, que a Petrobras, por continuar sendo a estatal mais 

atuante no setor, acaba por arcar o ônus de efetivar políticas governamentais em prol do 

interesse público e, até mesmo, em detrimento de seus interesses particulares, como a 

maximização de seus lucros. Para exemplificar, temos como base dados divulgados pela mídia 

nacional
306

 de cálculos feitos pelo Centro Brasileiro de Infra Estrutura, em 2013, a Petrobras 

chegou a perder 14 bilhões de reais devido à defasagem no preço do petróleo, para que não 

fosse repassado ao mercado a variação no preço desse produto
307

. 
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 A Lei 9.478/97 tratou de disciplinar a abertura da concorrência no setor upstream de 

petróleo, buscando fortalecê-la. Assim, de um aspecto geral, é possível dizer que referida lei 

trata de modo igualitário as empresas que desejam participar dos leilões para exploração e 

produção de petróleo promovidos pela ANP. 

Há nessa Lei maior destaque a Petrobras, especialmente, devido a alteração no regime 

concorrencial no setor upstream, isto é, do monopólio à livre concorrência. Diante disso, a lei 

regulou a situação dessa transição, contendo normas que disciplinassem a atuação da estatal 

brasileira nessa fase, de modo a possibilitar a atuação de outras empresas no setor. 

Como exemplo, observa-se que se antes a Petrobras era a única empresa atuante nas 

atividades de exploração e desenvolvimento, passou, com o art. 33 da referida lei, a ter o 

prazo de 03 (três) anos para prosseguir com estas atividades nos campos em que tenha 

realizado descobertas comerciais, tendo, para tanto, que comprovar sua capacidade de 

investimento. Tais normas, portanto, buscaram equalizar a situação, de forma que a abertura 

do setor não fosse danosa à estatal brasileira, mas se tornasse interessante a participação de 

outras empresas. 

Contudo, como anteriormente demonstrado, a Petrobras recebeu tratamento 

diferenciado pela referida lei, para além da fase de transição, especialmente, quanto ao 

disposto no art. 42, referente à particularidade do caso de empate. 

Tendo em consideração o até agora apresentado, infere-se que o fator considerado 

como de diferenciação que possivelmente levou à criação deste artigo é a importância da 

empresa estatal para o setor, isto é, o ônus que a Petrobras carrega diante de sua 

responsabilidade para com a questão do abastecimento nacional de combustíveis, a qual 

impulsionou a campanha nacionalista para sua criação e, ainda na atualidade, motiva parcela 

de suas ações. 

Destaca-se, por oportuno, que esse critério de diferenciação é intrínseco a situação e a 

empresa – desde a sua criação – que se pretende tratar de modo diferenciado. As demais 

empresas que participam do setor não possuem vínculo com governo de modo a serem 

responsáveis por efetivar medidas consideradas essenciais por ele. 

Assim, a diferenciação disposta no art. 42, levando em consideração o ônus suportado 

pela Petrobras, a beneficia em casos de empates em leilões realizados pela ANP, justamente, 

por se tratar de uma empresa estatal brasileira que tem relação direta e importância na questão 

do abastecimento interno de combustíveis nacionais, como se demonstra ao relembrar sua 

criação e sua atuação junto a ANP para efetivar medidas governamentais. 
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Diante do apresentado, deve haver relação entre o critério de diferenciação (a 

essencialidade da Petrobras para o setor) e a disparidade estipulada no tratamento jurídico 

diversificado (benefício quando da ocorrência de empates em leilões). 

Essa relação existe e é claramente perceptível, já que, em caso de empate no leilão, 

isto é, apresentação de propostas que igualmente sejam benéficas ao Estado, a legislação se 

inclina a beneficiar, como mero critério de desempate, justamente a empresa que tem 

responsabilidade em suportar o ônus da indústria nacional para preservar o interesse público, 

no caso, a Petrobras. Referida norma tende, dessa maneira, a equalizar a situação da estatal 

brasileira, não particularizando toda sua atuação; concede, apenas, vantagem em um caso 

específico, justificável diante do ônus intrínseco à estatal. É, pois, uma norma de 

diferenciação juridicamente aceitável. 

Não se pretende defender neste trabalho que é obrigação da Petrobras arcar com todos 

os ônus da indústria do petróleo, deixando sempre de lado seus interesses particulares. 

Entende-se a necessidade de que a empresa busque lucratividade de maior participação no 

mercado. Mas observa-se que a Petrobras é a empresa que o Estado recorre quando há crise 

no abastecimento interno ou aumento expressivo do valor do barril de petróleo no mercado 

externo, havendo, com isso, a necessidade de implementar medidas urgentes. Essa 

responsabilidade está ligada a sua origem, bem como a sua composição acionária, da qual a 

União faz parte. 

Com a descoberta do Pré-sal e a possibilidade de explorá-lo, compreende-se que 

houve uma alteração no paradigma do setor upstream da indústria do petróleo. Como já 

delineado, do regime de monopólio para a Lei nº 9.478/97, expandiu-se a possibilidade da 

participação de diversas empresas no setor; enquanto que da Lei do Petróleo à Lei 

10.351/2010, mitigou-se a concorrência no setor, diante da imposição de normas que 

favorecem a Petrobras, como forma de aumentar a participação nacional na exploração e 

produção de petróleo. 

Referida lei pela poderia ter excluído a participação de diversas empresas nas 

atividades de exploração e produção de petróleo na região do Pré-sal, defendendo o exercício 

do monopólio da União apenas pela Petrobras, como possibilita o art. 177 da Constituição 

Federal, mas não o fez, deixando aberta a possibilidade de concorrência no setor. 

Todavia, havendo concorrência, a atuação da Petrobras, como empresa de economia 

mista, deve respeitar os princípios constitucionais da ordem econômica e seu tratamento deve 

ser o mais isonômico possível em comparação às demais empresas interessadas em participar 

do setor. 
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Ocorre que, como já destacado, a Lei nº 12.351/2010 traz normas que diferenciam a 

atuação da Petrobras da atuação das demais empresas na região do Pré-sal. Cabe dizer que o 

fator considerado como critério de diferenciação nos artigos da supracitada lei que concede 

benefício à Petrobras é o mesmo, qual seja a essencialidade da empresa estatal para a questão 

do abastecimento interno de combustíveis, bem como a responsabilidade que a é inerente 

diante das propostas do Governo em direcionar o setor. 

Já as disparidades específicas estipuladas em cada um desses artigos podem ser 

sintetizadas no objetivo estatal de beneficiar a Petrobras em detrimento das demais empresas 

interessadas em participar do setor. Esses benefícios, contudo, podem ser questionados. 

Contudo, o ônus suportado pela Petrobras, diante da responsabilidade histórica que ela 

tem para com o Estado, não tem clara relação com todas as diferenciações a ela direcionadas, 

já que a diferenciação contida nos artigos da Lei 10.351/2010 anteriormente mencionados, 

quais sejam, art. 4, art. 8, I, art. 12, art. 10, III, c, parágrafo único do art. 7 e art. 38, não 

guardam íntima relação com o fator considerado como critério de diferenciação, ora por 

acentuar as responsabilidades da Petrobras (necessidade de sua participação em, pelo menos, 

30% de todos os blocos do Pré-sal), ora por garantir benefícios que aparentam não estar em 

conformidade plena com sistema constitucional (ser contratada por dispensa de licitação em 

completo detrimento da livre concorrência no setor, quanto esta deveria prevalecer e ser 

impulsionada – já que não há monopólio no exercício das atividades do upstream). 

Diante dessas normas, a Petrobras é singularizada de modo definitivo, posto ser taxada 

como a única empresa a ter possibilidade de executar algumas tarefas no setor (como ser a 

única operadora em todos os blocos do Pré-sal ou ser a única empresa autorizada a realizar 

estudos exploratórios necessários para avaliar o potencial de áreas do Pré-sal e as 

consideradas estratégicas pelo CNPE). Essas normas, portanto, não tratam de atenuar uma 

diferenciação já existe, equilibrando as relações existentes no setor, mas, ao contrário, acabam 

acentuando tal diferenciação. 

O princípio da isonomia é, portanto, também mitigado em face da Lei nº 12.351/2010, 

pois apresenta normas de diferenciação que não são justificáveis sob o viés da isonomia, uma 

vez que estas não promovem tratamento diferenciado visando equilibrar uma diferenciação já 

existente, mas, ao contrário, promove a ampliação da distinção entre a Petrobras e as demais 

empresas atuantes no setor upstream. 

O art. 173, § 3º, da Constituição Federal aduz que deve ser regulamentada por lei a 

relação entre a empresa pública (no caso a Petrobras como sociedade de economia mista), o 

Estado e a sociedade. A Lei nº 12.351/2010, ao ampliar a diferenciação da atuação da 
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Petrobras, pode ser vista como uma norma que intensifica a relação dessa estatal com o 

Estado e a sociedade, uma vez que é possível entender a mitigação do princípio da isonomia 

como consequência da ponderação deste princípio com o princípio da soberania nacional e a 

ideia de preservação do interesse público, como será analisado a seguir. 

É preciso levar em consideração, ainda, a Lei Ordinária 13.365/2016, a qual, como já 

destacado, faculta à Petrobras o direito de preferência para atuar como operador e possuir 

participação mínima de 30% (trinta por cento) nos consórcios formados para atuar nos blocos 

licitados em regime de partilha da produção. 

Portanto, em decorrência da Lei 13.365/2016, dentre os então destacados privilégios 

concedidos no novo marco regulatório para áreas do Pré-sal para Petrobras, destaca-se que os 

anteriormente enumerados (ii) e (iii), isto é, a Petrobras ii) ser a única operadora de todos os 

blocos do Pré-sal, ainda que sua participação nos consórcios seja minoritária (art. 4) e a ela 

iii) ser garantido a participação mínima de 30% em todos os consórcios que vencerem a 

licitação (art. 10, III, c) passam a ser opcionais, dando margem à, em certas Rodadas de 

Licitação, outras empresas concorrem isonomicamente à atuação como operadora, bem como 

definir ter a possibilidade de dar lance em maior porcentagem das jazidas. 

Assim, em comparação com a redação que entrou inicialmente em vigência da lei 

12.351/2010, vislumbra-se, com a Lei 13.365/2016, maior amplitude do princípio da 

igualdade nas Rodadas de Licitação, tendo em vista que apesar de a Petrobras ainda ser 

beneficiada em alguns pontos da lei, os privilégios mais significativos, ser operadora única de 

todos os blocos e ter garantida participação mínima de 30% na exploração e produção dos 

blocos do Pré-sal, foram repensados e abrandados, já que não configuram mais uma obrigação 

legal. 

A possibilidade de que, em algumas Rodadas de Licitação, não existir, anteriormente à 

apresentação das ofertas, uma empresa específica destinada a ser operadora e ter garantia da 

participação mínima em 30% dos blocos então licitados, garante uma situação mais equânime 

entre as empresas interessadas e a possibilidade delas concorrerem mais livremente, sem a 

ocorrência de diferenciação definitiva de qualquer empresa. 

Não afirma-se neste trabalho que haverá igualdade plena entre os agentes econômicos 

dispostos a participar das Rodadas de Licitação, tendo em vista que, como já explicado neste 

capítulo e no anterior, a Petrobras é historicamente diferenciada e a própria lei 12.351/2010 

continua resguardando privilégios à estatal brasileira. 

Contudo, entende-se que as alterações decorrentes da Lei Ordinária 13.365/2016 são 

benéficas tanto para Petrobras – que, como já explicado, tem conhecimento e capacidade 
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econômica para ser vencedora dos leilões que mais lhe interessa – quanto para a isonomia e 

livre concorrência no setor, que são ampliadas nas Rodadas de Licitação em que competição 

apresenta menos diferenciações – quando comparada com o inicialmente previsto na lei nº 

12.351/2010. 

 

 

4.3 INTERESSE PÚBLICO NAS ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE 

PETRÓLEO 

 

Como enfatizando anteriormente, em prol do interesse público é mitigado, no setor 

upstream da indústria do petróleo, os princípios constitucionais da livre concorrência e da 

isonomia. Tais mitigações partem da diferenciação do tratamento normativo dado à Petrobras 

em comparação às demais empresas que podem participar das atividades desse setor.  

Diante disso, inicialmente, cabe aqui analisar sucintamente o conceito de “interesse 

público”, de modo a esclarecer o que esse conceito representa na indústria do petróleo, 

destacando, ainda, quais ou qual interesse público procura-se defender nessa indústria.  

Desde logo, enfatiza-se a dificuldade
308

 de conceituar o “interesse público” e que, 

aqui, não se pretende exaurir o conteúdo do referido conceito, mas, tão somente, delimitá-lo 

de forma a construir a ideia do que se pode entender por interesse público no uptream da 

indústria do petróleo. 

Cabe destacar, também, que não se pretende defender a supremacia desse interesse 

público sobre toda e qualquer norma existente num ordenamento
309

, mas levar em 

consideração que “em vez de uma regra de prevalência, impõe-se ao intérprete/aplicador do 

Direito um percurso ponderativo que, considerando a pluralidade de interesses jurídicos em 

jogo, proporcione solução capaz de realizá-los ao máximo”
310

.  

Assim, desde já, é necessário esclarecer que, na indústria do petróleo, o interesse 

público - no presente trabalho delimitado em relação à dada indústria – pode entrar em 
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 Desse mesmo modo entende Marçal Justen Filho (Curso de Direito Administrativo. 4ª edição. São Paulo: 

Saraiva, 2009. p. 62) ao inferir que “o conceito de interesse público é, usualmente, pressuposto como algo 
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 BINEMBOJM, Gustavo. Da supremacia do interesse público ao dever de proporcionalidade: um novo 

paradigma para o direito administrativo. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, p.1-31, 

jan/mar.2005. p. 18. 
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conflito, por exemplo, com os princípios da livre concorrência e da isonomia. 

Para tanto, deve-se ter em mente que o conceito de interesse público pode admitir 

diferentes entendimentos em função do “módulo constitucional” em que é encontrado
311

. 

Desse modo, atualmente, os parâmetros de aferição do que é interesse público devem ter por 

base os princípios informadores do Estado Democrático de Direito
312

, o que induz a assertiva 

que o interesse público, na realidade constitucional brasileira, deve ter como pilar os 

fundamentos previsto no art. 1º da CF/88
313-314

, bem como nos direitos e garantias 

fundamentais (art. 5º da CF/88), diante de sua importância para concretização do Estado 

Democrático de Direito
315

. 

O interesse público, de forma ampla, pode ser visto como “a dimensão pública dos 

interesses individuais, ou seja, dos interesses de cada indivíduo enquanto partícipe da 

Sociedade (entificada juridicamente no Estado)”
 316

, de forma que não é verídico o 

antagonismos entre o interesses das partes e do todo, de modo que o interesse do todo não 

pode estar desvinculado dos interesses das partes que o compõe, sob pena de se concluir que o 

“bom para todos fosse o mal para cada um”
317

. 

Nessa perspectiva, deve-se inferir: mesmo que um interesse público seja contraposto 

a um interesse particular de um dado indivíduo, enquanto membro do corpo social, este 

mesmo indivíduo, visto como componente de uma coletividade, pode estar de acordo com 

aquele interesse público.  

Explica-se: ainda que nenhum indivíduo tenha interesse em ser desapropriado, todos 

os indivíduos são favoráveis a existência do instituto da desapropriação, o qual pode ser 
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utilizado em prol da sociedade na construção de ruas, estradas, etc
318

. Assim, depreende-se a 

noção de que o interesse público é composto por interesses pessoais em comum de indivíduos 

enquanto considerados parte de uma coletividade, membros de uma sociedade. 

Diante da referida compreensão sobre o conceito de interesse público, Marçal Justen 

Filho
319

 alerta que não se deve conceber interesse público como o interesse da sociedade, esta 

entendida como “mero somatório dos indivíduos”, tendo em vista a natureza antidemocrática 

desta compreensão.  

De igual modo, não se deve, contudo, simplificar o entendimento do referido 

conceito a ideia de que o interesse público seria o interesse comum e homogêneo da maior 

parte da população
320

, sob pena de se justificar a opressão e desqualificar interesses 

titularizados por minorias
321

. 

É preciso, portanto, que o conceito de interesse público seja alicerçado nos 

fundamentos do Estado Democrático de Direito, estando, dessa forma, em consonância aos 

valores constitucionalmente defendidos.  

Dessa forma, defende-se que o interesse público é a dimensão pública dos interesses 

pessoais dos indivíduos enquanto partícipes da Sociedade
322

, mas, enfatiza-se que tais 

interesses tem como base os fundamentos do Estado Democrático de Direito e nos direitos 

fundamentais. 

Em relação a intervenção do Estado na economia, merece atenção “a definição de 

interesse público é multifacetada – ora política, ora econômica”
 323

, de forma que não se pode 

tê-la de maneira precisa, sendo devido a tal dificuldade a sua importância através do 

desenvolvimento jurídico.  

Ainda assim, importa destacar que a noção de interesse público deve ter relação com 

a ideia de povo, sendo, portanto, o interesse da coletividade
324

, estando, por isso, em 
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conformidade com a ideia proposta anteriormente. Diante disso, não se procura aqui um 

conceito cristalizado, mas uma noção do que é o interesse público, de forma a delimitá-lo e 

verificar sua existência no caso concreto. 

Necessário destacar, ainda, que apesar de o Estado ser legitimado para a realização 

dos interesses públicos
325

, nem todo interesse estatal corresponde a um interesse público, uma 

vez que, sendo pessoa jurídica, o Estado pode ter interesses que lhe são particulares, assim 

como as demais pessoas jurídicas
326

. Deve-se ter em mente que, apesar disso, o Estado 

somente poderá defender seus interesses privados quando a realização destes não for contrária 

aos interesses públicos “propriamente ditos”
327

. 

Nesse ponto, é possível diferenciar o interesse público primário do secundário
328

, 

enquanto o interesse público primário tem referência nos anseios sociais, de forma a ser 

reconhecido como “a razão de ser do Estado”, sintetizando os fins que a ele cabem promover; 

o interesse público secundário é aquele próprio da pessoa jurídica de direito público, é, pois, o 

interesse privado do Estado
329

. Neste trabalho, trata-se com maior frequência do interesse 

público primário, havendo explicações caso seja abordado sobre o interesse público 

secundário. 

Deve-se perceber, diante do então exposto, que há interesses públicos diversos a 

serem defendidos pela atuação Estatal. Cabe aqui destacar qual interesse é defendido com o 

aumento da intervenção estatal no upstream da indústria do petróleo com a Lei 12.351/2010, a 

qual, como já visto, mitiga os princípios da livre concorrência e da isonomia, dando um 

tratamento diferenciado à Petrobras. 

Relembra-se, por oportuno, que desde a sua origem, a Petrobras é uma empresa de 

sociedade de economia mista, tendo, portanto, o Estado como seu acionário principal. O art. 

173 da Constituição Federal aduz que o Estado somente poderá exercer diretamente atividade 

econômica, como a exploração e produção de petróleo (já esclarecido neste trabalho), em duas 
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hipóteses: uma seria o caso de necessidade conforme imperativos de segurança nacional, a 

segunda tem como base o relevante interesse coletivo, o qual pode se equiparar ao interesse 

público
330

.  

Diante disso, é possível compreender que a justificativa da criação da Petrobras se 

deu com base no interesse público. Por consequência, como sociedade de economia mista, 

representando a intervenção direta do Estado nas atividades econômicas de exploração e 

produção de petróleo, a Petrobras deve atuar, também, com foco no interesse público, não 

levando em conta, somente, seus interesses particulares – o que ocorre com maior parte das 

outras empresas que atuam nas atividades em questão. 

Mas, afinal, qual seria o interesse público que justifica a intervenção estatal sobre e 

nas
331

 atividades de exploração e produção de petróleo? 

Necessário recordar que a intervenção estatal na indústria petrolífera começou a ser 

intensificada por volta de 1934, com o governo Vargas, tendo como objetivo primordial 

garantir o abastecimento nacional de combustível, o que possibilitaria o maior 

desenvolvimento econômico nacional, tendo em vista que com tal garantia interferiria 

diretamente em vários setores da economia brasileira, desde as cadeia produtiva industrial, 

passando por toda a rede de transporte, bem como pela utilização doméstica
332

, que se 

aprimorava na época. 

A questão do abastecimento interno de petróleo é importante para um Estado, 

especialmente, pelo fato dele ser o principal insumo que move a produção industrial, como 

também por ser, internacionalmente, reconhecido como principal fonte de energia
333-334

. 

Conforme documento produzido pela Agência Internacional de Energia
335

, o acesso à energia 

continua sendo uma questão fundamental para os Estado e, apesar das novas política e do 

desenvolvimento mundial, o petróleo continua sendo a fonte mais utilizada. 
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Desse modo, o acesso às fontes de petróleo deve ser reconhecido como uma 

importante variante na determinação do nível de crescimento e desenvolvimento de uma 

economia, notadamente por energia e transporte serem insumos essenciais à produção
336

. 

Os maiores exemplos da importância das fontes de petróleo para um Estado é visto 

em marcos históricos da sociedade recente, como a Crise do Petróleo em 1973
337

, e o caos 

instaurado devido à exorbitante elevação no preço do barril de petróleo
338

, principalmente, 

nos países cuja a indústria já era desenvolvida. 

Outro exemplo histórico foi o ataque norte-americano ao Iraque em 2003, que, 

mesmo tendo sido apresentada outra justificativa para referido ataque, tal atitude colocou o 

petróleo em pauta como uma preciosa fonte de interesse do governo norte-americano
339

. 

O acesso às fontes de petróleo, portanto, constitui uma questão da geopolítica
340

 

internacional recorrente. O mercado do petróleo sofre interferências constantes e diretas das 

relações internacionais, a própria AIE
341

 é clara ao afirmar que “nenhum país é um ‘ilha’ em 

matéria de energia”.  

Assim, diante da essencialidade desse bem para o desenvolvimento de uma nação, os 

Estados tendem a tentar diminuir a dependência externa do petróleo, sendo uma das soluções 

encontradas a dominação estatal dos reservatórios de petróleo através de empresas 

nacionais
342

, como a Petrobras. 

Então, reduzir a dependência externa no mercado mundial de petróleo significa 

garantir à nação o suprimento de energia e combustível (principalmente) suficiente, contínuo 
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e que cujo o valor seja razoável
343

. A necessidade do suprimento suficiente e contínuo decorre 

da essencialidade do petróleo para desenvolvimento econômico
344

 e social de uma nação, já 

que este bem constitui, como já explanado, insumo imprescindível a cadeia produtiva e ao uso 

doméstico (tanto nos objetos pessoais que o petróleo faz parte da composição quanto como 

fonte de combustível de transportes de uso diário).  

A necessidade do seu valor ser razoável advém da grande quantidade de petróleo 

utilizada diariamente por uma Estado
345

, fazendo com que a receita deste bem seja expressiva 

na economia nacional, de modo que um aumento exacerbado em seu valor pode gerar uma 

crise econômica num determinado país. No Brasil, por exemplo, segundo a ANP
346

, houve 

expressivo aumento do consumo de derivados de petróleo no período de 2000 a 2011, 

chegando, em 2012, a consumir cerca de 64 mil barris de petróleo por dia
347

, de modo que 

qualquer alteração expressiva no preço do barril iria repercutir na balança comercial do país. 

Diante do apresentado, o interesse público defendido na indústria do petróleo é o 

desenvolvimento econômico nacional, que deve ser diferenciado do crescimento, uma vez que 

este constitui mero aumento quantitativo, enquanto desenvolvimento “pressupõe sempre a 

ocorrência de mudanças que surjam de dentro para fora do sistema”
348

. Ainda, é preciso ter 

em mente que a concepção de desenvolvimento pode ser caracterizada por três dimensões
349

, 

fazendo referência ao aumento da eficácia do sistema de produção, à satisfação das 

necessidades básicas da população, e a realização de aspirações de grupos sociais. 

Ante a apresentação de tais dimensões, é possível inferir a necessidade do petróleo, 

como principal fonte de energia da sociedade atual, para que seja impulsionado o 

desenvolvimento de uma nação, tendo em vista que ele, ao mover indústrias, transportes e, até 

mesmo, a vida cotidiana dos indivíduos, está diretamente ligado a eficácia do sistema de 

produção e às necessidades básicas da sociedade. 
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Cabe destacar, ainda, que o desenvolvimento pode ser entendido como “um processo 

de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam”
350

, sendo as liberdades humanas o 

fim primordial e o meio principal do desenvolvimento
351

, daí a importância de preservar e 

perseguir formas de garantir tal desenvolvimento. 

A garantia do desenvolvimento nacional aqui vista como o interesse público 

defendido nas atividades de exploração e produção de petróleo pode ser relacionado, 

especialmente, com a soberania nacional, a dignidade da pessoa humana e os valores do 

trabalho e da livre iniciativa, reconhecidos como fundamentos do Estado Democrático de 

Direito brasileiro, como já afirmado. Explica-se. 

A soberania nacional, vista sob seu viés econômico (enfatizado no art. 171, I, da 

CF/88), pode ser compreendida, em apertada síntese, como a “preferência por um 

desenvolvimento nacional”
352

, não sendo absoluta, mas como uma forma de preservar a 

autodeterminação do Estado no campo econômico, de forma que este possa se relacionar com 

outros Estados e empresas sem a intromissão de entidades financeiras internacionais.  

Nesse passo, o mercado internacional de petróleo pode gerar forte dependência 

estatal em relação às multinacionais produtoras – que controlam o preço do barril do produto-, 

de forma que a amenização da dependência do preço internacional do petróleo, através da 

ações estatais, constitui forma de preservar a soberania econômica de um país. 

A dignidade da pessoa humana
353

, os valores sociais do trabalho
354

 e da livre 

iniciativa
355

 possuem íntima relação na abordagem apresentada, uma vez que, sendo o 
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petróleo insumo importante, como já ressaltado, para a cadeia produtiva e para a vida 

cotidiana dos indivíduos, a garantia mínima de sua produção possibilita e fortalece a produção 

industrial num país, dando margem, assim, para que os referidos princípios e postulado sejam 

efetivados. 

Ora, partindo de um raciocínio lógico, percebe-se que sem a possibilidade de 

desenvolvimento de qualquer atividade empresarial num Estado, há pouco espaço para o 

progresso da livre iniciativa. Sendo rudimentar o mercado desse Estado, com poucas 

possibilidades de geração de relações de trabalho, a exploração do trabalhador pode ocorrer 

com maior frequência, sendo o valor social do trabalho avariado. Com isso, a dignidade da 

pessoa humana será dificilmente resguardada. 

Dessa maneira, a intervenção estatal nas atividades de exploração e produção de 

petróleo sempre esteve ligada à garantia do abastecimento interno de petróleo, a qual, por sua 

vez, relaciona-se com o desenvolvimento econômico nacional, reconhecido, aqui, como 

interesse público, comum a todos os indivíduos que compõe a sociedade brasileira. 

Não é que a existência de fontes de petróleo em uma nação e a apreensão destas pelo 

Estado irá garantir o pleno desenvolvimento econômico de uma nação, mas o eficaz 

aproveitamento destas fontes pode assegurar ao Estado poder de barganha no mercado 

internacional, de modo a proporcioná-lo a possibilidade de efetivar e intensificar sua 

autodeterminação e sua soberania interna. Havendo, pois, essa vantagem geográfica numa 

nação, mais importante do que o seu simples apoderamento é seu eficiente aproveitamento. 

A intervenção estatal se faz importante nesse setor diante do baixo grau de 

confiabilidade na iniciativa privada de que o desenvolvimento nacional será o interesse 

primordial dessa atividade até mesmo em prejuízo à obtenção desenfreada de lucros que 

corroboram, somente, com o crescimento econômico. O grau de concentração regulatório se 

dar diante de maior ou menor confiança do Estado “em que os interesses públicos serão 

alcançados mediante outorga de liberdade à iniciativa privada”
 356

. 

O papel da Petrobras, nesse cenário, incialmente, foi o de atestar ao Estado a 

propriedade das jazidas de petróleo e gás natural, tendo, assim, a atribuição de ampliar e 

aperfeiçoar a indústria petrolífera no país, visando, também, a redução da dependência externa 

do produto (relembra-se que o mercado de combustíveis nacional, por volta de 1930, era 

dominado e guiado por interesses de multinacionais).  

Como visto, a estatal brasileira cumpriu sua função e a indústria brasileira evoluiu. 
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Ocorreu que, ainda assim, o completo monopólio nas atividades de exploração e produção de 

petróleo mostrou-se não acompanhar a expansão do consumo nacional, dessa forma, ainda 

sem consolidado aparato normativo foram possibilitados os contratos de risco. 

Posteriormente, o monopólio foi mitigado constitucionalmente, e empresas internacionais 

puderam concorrer e participar dessas atividades. O setor upstream continuou em expansão, 

bem como a Petrobras, que passou a atuar internacionalmente, sendo uma empresa 

reconhecida não apenas no Brasil.  

Com a descoberta do Pré-sal e a possibilidade tecnológica de explorá-lo, o Brasil 

passou a ter maior relevância na geopolítica do petróleo
357

, não garantindo a complementa 

autossufiência, mas adquirindo a possibilidade de melhor comercializar no mercado 

internacional. Em decorrência disso, depreende-se que a proteção do interesse público aqui 

em destaque. 

Contudo, a intervenção estatal na defesa desse interesse público não pode ir 

plenamente contra os demais preceitos constitucionais, esvaziando-os. Por isso, a importância 

da ponderação: se o legislador optou por mitigar o monopólio das atividades de exploração e 

produção de petróleo, deve, pois, respeitar o ordenamento pátrio referente às atividades 

econômicas, não desrespeitando por completo princípios como o da livre concorrência e da 

isonomia. 

Entende-se, pois, que não há esse completo desrespeito, havendo a mitigação dos 

supracitados princípios. Isto é, como já observado, tais princípios se fazem presente nas 

relações do upstream da indústria do petróleo, sendo, todavia, observados de forma tênue e 

limitada em detrimento da preservação do interesse público de desenvolvimento econômico 

através da garantia de abastecimento interno de petróleo. 

Com a presença do interesse público no setor independente do maior ou menor grau 

de concentração de sua regulação (isto é, monopólio ou mitigação deste), para a construção de 

uma teoria concorrencial no upstream da indústria do petróleo, cabe analisar, por fim, o 

aspecto econômico que levou a alteração do marco regulatório - abrandando o monopólio 

estatal e, mesmo garantindo prerrogativas a empresa estatal, não abrindo mão da 

concorrência: a eficiência do setor. 
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5  O PRINCÍOIO DA EFICIÊNCIA NA ATUAÇÃO DA PETROBRAS E SUA 

INTERAÇÃO COM A LIVRE CONCORRÊNCIA NO SETOR UPSTREAM 

 

O presente capítulo analisa o conceito do princípio da eficiência para, então, verificar 

que a Petrobras deve observar tanto a eficiência jurídica (a do princípio então estudado) 

quanto a eficiência econômica para preservar os outros princípios anteriormente apresentados, 

livre concorrência, isonomia e interesse público. Nesse sentido, é examinada a interação entre 

estes três princípios conforme as alterações dos marcos regulatório, bem como diante do 

princípio da eficiência. 

Então, a partir da interação entre esses princípios, é verificado como a livre 

concorrência existente nas rodadas de licitação de blocos de petróleo pode contribuir para o 

desenvolvimento nacional, cujo conceito também é apresentado nesse capítulo. 

Assim, pretende-se verificar como o estímulo à livre concorrência contribui para o 

interesse público e que não é preciso (ou não é juridicamente recomendável) se instituir o 

monopólio para resguardar o desenvolvimento nacional. E, com isso, delimitar a intervenção 

estatal no setor que, apesar de ser reconhecida como necessária, pode – como no caso da Lei 

nº 12.351/2010 – ser excessiva e atuar na contramão do desenvolvimento ora estudado. 

 

 

5.1 PETROBRAS E O PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA NO UPSTREAM DA INDÚSTRIA DO 

PERÓLEO  

 

Após terem sido demonstrados os principais fundamentos jurídicos (isonomia e 

interesse público) que interagem diretamente com a livre concorrência nas atividades de 

exploração e produção da indústria do petróleo, cabe analisar o fator que se entende como 

capaz de elevar ou diminuir o grau de concretização de tais princípios: a eficiência. 

Antes de se explicar o porquê defende-se que a eficiência seja capaz de alterar a 

interação entre livre concorrência – isonomia – interesse público, é necessário entender o 

conteúdo do princípio da eficiência aqui levado em consideração. 

Há um certo paralelismo entre a evolução da noção e do campo de aplicação da 

eficiência e a evolução das doutrinas concorrenciais
358

. Ainda, a mais importante 

transformação se deu no direito norte-americano, no movimento liderado pela Escola de 
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Chicago, em que a eficiência é considerada como o principal objetivo do direito antitruste, o 

que foi desconsiderado ao longo dos estudos. 

Todavia, é importante considerar que a ideia inicial sobre eficiência correspondia a 

“maximação da riqueza global da sociedade”
359

. Tal “maximação” advinha do sopesamento 

entre as perdas de eficiência alocativa
360

, que representaria a demanda pelo produto, e os 

ganhos com a eficiência produtiva
361

, que seria os custos desse produto. A alteração nessa 

concepção se deu quando os consumidores passaram a serem vistos como destinatários diretos 

das normas antitrustes
362

, como, inclusive, ocorre no ordenamento brasileiro. 

Atualmente, e eficiência econômica pode ser compreendida, de forma simples, como 

a situação em que há maior lucratividade com o menor gasto de recursos disponíveis
363

. Isto é, 

um indivíduo fará uma escolha eficiente quando possibilitar o maior retorno possível diante 

dos menores custos necessários, melhorando sua situação, sem prejudicar os demais
364

. 

Diante dessa compreensão de eficiência, vale ressaltar que a “lucratividade”, bem 

como os “custos” acima referidos não somente se referem à valores monetários, mas a 

qualquer tipo de ganho ou perdas, até mesmo os imateriais. Dessa forma, a ideia de eficiência 

pode ser empregada em vários campos de estudos, desde que hajam escolhas a serem feitas. 

No Direito Concorrencial brasileiro, a eficiência foi, primeiramente, destacada em 

1991, com a Lei 8.158 que alterou, entre outros, a redação do art. 74 da Lei nº 4.137/65, sendo 

reconhecida como um dos requisitos a ser avaliado para que a SNDE declarasse a anuência do 

ajuste, acordo ou convenção formado. 

Da mesma forma, as Leis nºs 8.884/94 e 12.529/2011 preveem a eficiência como 

justificativa concorrencial e extraconcorrencial
365

, uma vez que além de requisito para que um 

ato de concentração seja válido (o CADE deve autorizar tais atos), a eficiência presente na 

conquista de mercado descaracteriza tal ato como infração à ordem econômica (arts. 20, § 1º e 
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36, § 1º das leis supracitadas, respectivamente). A eficiência, portanto, é vista como requisito 

importante para classificar um ato como infração, bem como para que sejam autorizados atos 

de concentração no ordenamento jurídico brasileiro. 

Em 1998, a Emenda Constitucional nº 19 modificou o regime da Administração 

Pública, inserindo na Constituição a previsão expressa do princípio da eficiência, que deve ser 

reconhecido como um dos condutores das atividades da Administração Pública direta ou 

indireta. Cabe, dessa forma, analisar o que se entende por esse princípio da eficiência. 

O princípio da eficiência, abalizado como instituto jurídico-constitucional, tem o 

intuito de conferir “aos agentes públicos o dever de selecionar e utilizar criteriosamente os 

melhores meios a serem empregados no cumprimento das atividades necessárias à boa 

administração”
366

. Com esse conceito, percebe-se que eficiência, tanto com viés puramente 

econômico ou com traços administrativista, tem como base a ideia de uma escolha racional 

dos melhores meios para a realização de uma dada atividade. 

Referido princípio deve estar intimamente ligado à legalidade, pois a busca pela 

eficiência não pode justificar a omissão de outros deveres administrativos. Junto a isso, deve-

se levar em consideração que o princípio da eficiência é um dever de cunho estritamente 

jurídico, pois é uma faceta do princípio da boa administração, pelo qual deve o agente público 

desenvolver as atividades administrativas de modo mais adequado e oportuno conforme os 

fins a serem alcançados
367

. 

Em linha similar, entende-se que o princípio da eficiência imputa aos agentes 

públicos um modo de atuar capaz de produzir resultados favoráveis à conquista do fins 

estatais
368

. De igual modo, cabe observar que o princípio em questão determina que “a 

Administração deve agir, de modo rápido e preciso, para produzir resultados que satisfaçam 

as necessidades da população”
 369

. 

O princípio constitucional da eficiência engloba três segmentos
370

, sendo eles: a 

eficiência econômica - entendida como a utilização mais produtiva dos recursos econômicos a 

fim de produzir os melhores resultados possíveis -, o dever de otimização dos recursos 

públicos - correspondente à utilização racional de tais recursos - e a “eficiência estatal e sua 

configuração própria: a eficácia estatal”, que deve ser assimilada como a escolha que 
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“preserve ao máximo todos os valores em conflito” em caso de oposição entre a eficiência 

econômica e determinados “valores fundamentais”. 

Nesse sentido, a eficiência deve ser observada como “alocação de recursos em que o 

valor é maximizado”
 371

, que encontra limitações em ser critério ético de tomada de decisões 

sociais, posto que “os órgãos de execução de direito público são parte do processo político, 

um domínio o qual a maximização do valor não é o critério dominante”
 372

. 

Ainda, infere-se que a doutrina aqui apresentada reconhece a eficiência como uma 

forma de atuação coerente para se alcançar determinada finalidade, esta ligada diretamente 

aos interesses da sociedade. 

Também, diante dos conceitos ora apresentados, compreende-se que a noção de 

eficiência é fluída, porém una, sendo concebida como, entre as possibilidades existentes, a 

escolha racional de utilização dos meios lícitos possíveis a fim de satisfazer determinada 

finalidade, a qual pode ser empregada tanto em questões meramente econômicas, quanto em 

questões administrativas.  

No presente estudo, há elementos, portanto, de um Direito Administrativo 

Econômico, por versar sobre as peculiaridades concorrenciais da Petrobras, uma empresa de 

economia mista que, por isso, faz parte da Administração Pública indireta, de modo que a 

eficiência se relaciona com os demais princípios abordados, especialmente, com a livre 

concorrência e o interesse público. 

A eficiência pode ser relacionada com a concorrência, uma vez que uma empresa 

num ambiente de competição busca escolhas racionais de forma a melhorar seu desempenho e 

maximizar seus ganhos, tentando, com isso, alcançar destaque nesse ambiente. Há, portanto, 

uma relação direta entre eficiência e concorrência, porquanto maior a concorrência entre os 

agentes econômicos, maior também será a busca desses agentes pela eficiência. 

Quanto ao interesse público, o próprio conceito de “princípio da eficiência” 

formulado pelos administrativistas pátrios demonstram essa relação, pois, como já explanado, 

a eficiência constitui a escolha racional de um meio para se realizar uma atividade, 

objetivando alcançar dada finalidade, que seria o próprio interesse público ou “fins estatais” e 

“necessidades da população”, como acima destacado.  
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Isto é, a eficiência pode ser reconhecida como a forma pela qual a Administração 

Pública gere “com equilíbrio e ponderação a coisa pública”
373

, levando em consideração os 

custos sociais, resguardando e efetivando, desse modo, o interesse público. 

A noção de eficiência aqui defendida é, portanto, fluída
374

, encaixando-se, assim, nos 

mais diversos campos de estudo em hajam escolhas a serem feitas. Desse modo, compreende-

se que a busca por eficiência tanto pode ser utilizada como justificativa de preservação de um 

mercado com a livre concorrência, quanto de um mercado com maior interferência estatal em 

prol do interesse público.  

Cabe discorrer, finalmente, sobre a contraposição da eficiência econômica da ótica da 

livre concorrência e a eficiência jurídica da intervenção estatal no setor. No upstream da 

indústria do petróleo essa contraposição está claramente presente, já que há a mitigação do 

princípio da livre concorrência em detrimento da preservação do interesse público.  

Por oportuno, relembra-se que, neste trabalho, livre concorrência é entendida como a 

abertura jurídica na qual as empresas podem competir entre si no mercado de um mesmo 

produto lícito, em condições de igualdade e em conformidade com as leis de mercado. Para 

haver livre concorrência num setor, portanto, é necessária a existência de isonomia entre os 

agentes econômicos e, segundo já apresentado neste trabalho, o princípio da isonomia 

também é mitigado, diante de prerrogativas direcionadas à Petrobras. 

Já a noção de interesse público é compreendida como a dimensão pública dos 

interesses pessoais dos indivíduos enquanto partícipes da sociedade, sendo necessária a 

ressalva que a base desses interesses é composta pelos fundamentos do Estado Democrático 

de Direito e dos direitos fundamentais. O interesse público defendido com a intervenção 

estatal na indústria do petróleo, especialmente nas atividades de exploração e produção, é o 

desenvolvimento nacional que se relaciona à garantia do abastecimento interno de petróleo, 

conforme já esclarecido. 

Por exercer uma atividade econômica e participando de um mercado permeado pela 

livre concorrência (ainda que mitigada), a Petrobras deve buscar a eficiência econômica, 

prezando por escolhas que alcancem seus interesses particulares, como a redução do custo da 

produção e a maximização de seus lucros. Deve, ainda, por ser uma empresa estatal, realizar 
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escolhas racionais que maximize a efetivação do interesse público, como manter o 

abastecimento interno de petróleo de forma contínua, suficiente e por um valor razoável
375

. 

Sua atuação pode ser vista, pois, como um paradoxo, uma vez que para preservar 

esse interesse público, a Petrobras pode ter que abrir mão da maximização de seus lucros, 

como já demonstrado. Por vezes, referida empresa aumenta o valor do produto em questão 

para não prejudicar seus interesses particulares em demasia.  

A essencialidade da participação de uma empresa estatal no setor advém da força do 

mercado internacional de petróleo, que influência diretamente o mercado nacional, posto ser o 

responsável por delimitar os valores do preço do barril de petróleo. A intervenção estatal é 

importante justamente por mitigar essa interferência internacional, coibindo “o poder de 

mercado dos grandes oligopólios”, uma vez que atua controlando as variações internas no 

preço do barril, garantindo “uma taxa de exploração não-predatória de seus recursos 

petrolíferos”
376

. 

Deixar o upstream da indústria do petróleo completamente livre da intervenção 

estatal pode gerar ainda maior dependência do mercado internacional do produto, tendo em 

vista este ser insubstituível tanto na matriz energética quanto como base da indústria. 

A intervenção estatal por si só, todavia, não garante o abastecimento interno, é 

preciso que a empresa estatal desenvolva técnicas de forma que a exploração nacional de 

petróleo acompanhe o aumento do consumo interno desse hidrocarboneto, sob pena de 

aumentar a dependência interna do petróleo produzido em outros países. 

O que se pretende proteger com a mitigação dos princípios da livre concorrência e da 

isonomia é o mercado interno brasileiro de petróleo, garantindo a defesa dos interesses dos 

consumidores e uma exploração nacional não predatória
377

. Todavia, a intervenção estatal não 

pode se exceder ao ponto de prejudicar o setor, retardando o seu crescimento. 

A Petrobras, como sociedade de economia mista, deve buscar tanto a maximização 

de seus lucros, quanto a maximização do interesse público. Precisa, por isso, de um ambiente 

que estimule sua busca por eficiência produtiva, bem como se manter atenta à satisfação da 

coletividade. 

 O monopólio, que pode ser visto como essencial para que se possa transformar bens 

comerciais em bens sociais e fortalecer o desenvolvimento do mercado interno, não é, 
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contudo, a melhor situação econômica para que uma empresa busque atuar de modo 

eficiente
378

. 

Ainda, o monopólio geralmente resulta em ineficiência alocativa e produtiva, devido 

ao domínio do preço do mercado por um só agente econômico e pela perda de “bem-estar” 

desse agente em buscar a redução de seus custos
379

, de forma que o monopólio “quebra”, até 

mesmo, a eficiência de seleção do mercado, deixando que uma empresa ineficiente sobreviva 

como se eficiente fosse. 

A questão da ineficiência alocativa no upstream da indústria do petróleo pode ser 

questionada diante da intervenção estatal no setor, que não se limita à criação de uma empresa 

estatal ou à regulação do referido setor, mas também controla os preços do produto
380

, através 

da redução do valor de tributos na circulação deste produto
381

.  

Desse modo, ainda em situação monopolística, o Estado pode assegurar o interesse 

da coletividade (em especial, daqueles que utilizam os derivados do petróleo), havendo, 

contudo, custos sociais, diante da possível redução da receita estatal que esta intervenção pode 

gerar; esta é, na verdade, uma forma ineficiente de estimular o consumo do produto
382

. 

Portanto, é mais adequado e benéfico a um Estado que a eficiência alocativa seja garantida 

através da disputa de mercado entre os agentes econômicos. 

Para concorrer nos leilões, as empresas interessadas precisam passar pela fase da 

habilitação, devendo, para tanto, atender os requisitos necessários, quais são (i) manifestação 

de interesse, (ii) pagamento das taxas de participação
383

 e (iii) comprovação da capacidade 
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técnica, jurídica e financeira de exercer com primazia referidas atividades
384

. Assim, o Estado 

garante que a realização da exploração e produção de petróleo será realizada por empresas 

com alta capacidade tecnológica, reduzindo os riscos que há em tais atividade.  

Ainda, é garantido, dessa forma, que as empresas concorrentes sejam aquelas que 

buscam por novos produtos ou processos para melhorar seu desempenho
385

, certificando, 

assim, que tais empresas busquem o mínimo de eficiência produtiva, posto que, 

frequentemente, a melhoria do desempenho de uma empresa é acompanhada da redução dos 

custos de suas atividades
386

. 

A concorrência nos leilões destinados a selecionar a empresa para exercer as 

atividades de exploração e produção de petróleo garante ao Estado a possibilidade de escolher 

a que lhe proporcionará maior lucratividade, com base nas propostas de bônus de assinatura, 

participação especial, taxa de ocupação da área, entre outros.  

Assim, mesmo com a existência de falhas do mercado, especialmente, diante da 

acentuada assimetria de informações, da externalidade negativa gerada pela estreita relação 

entre o Estado e a Petrobras (uma das empresas concorrentes) e dos riscos inerentes a tais 

atividades, as Rodadas de Licitação têm demonstrado ser uma forma de garantir a 

concorrência no setor, dando ao Estado a possibilidade de escolher a melhor oferta entre as 

empresas capacitadas à participar dos leilões, constituindo, pois, uma maneira eficiente do 

Estado analisar e escolher a melhor empresa para exercer atividades tão importantes à 

sociedade. 

A existência de isonomia entre as empresas concorrentes é capaz de abrandar 

algumas das supracitadas falhas de mercado, reduzindo, principalmente, a assimetria de 

informações e o impacto de externalidades negativas, uma vez que, quanto mais isonômica e 

equilibrada as relações entre as empresas concorrentes e entre elas e o Estado, menores serão 

as vantagens informações destinadas a só uma empresa, fazendo com que os comportamentos 

dos agentes econômicos no leilão sejam similares, havendo redução das incertezas dos 

participantes que poderiam, com base no resultado de um primeiro leilão, “ajustar suas 
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hipóteses para os leilões futuros”, atuando de forma menos conservadora e fazendo lances 

mais altos
387-388

. 

A vantagem informacional – a qual reduz as relações isonômicas entre os agentes 

econômicos num ambiente concorrencial – faz com que uma empresa seja capaz de lograr 

êxito num leilão com um lance menor do que o ofertado numa situação isonômica, se 

apropriando, desse modo, de parcela de renda que pertenceria diretamente ao Estado
389

. 

A participação de agentes econômicos nas Rodadas de Licitação, isto é, a existência 

de concorrência no exercício de tais atividades proporciona um ambiente no qual as empresas 

busquem atuar de modo eficiente, dando, por consequência, eficiência ao setor. Por sua vez, a 

intervenção estatal no controle, fiscalização e fomento das atividades do usptream do petróleo 

é essencial, como abordado, para assegurar que o mercado interno se mantenha abastecido de 

forma suficiente para atender as demandas nacionais, ainda que não haja autossuficiência 

produtiva. 

Defende-se, portanto, que a intervenção estatal deve existir no setor por meio de uma 

empresa estatal como forma de garantir o abastecimento interno de petróleo com as 

características já destacas, mas que, junto a isso, é necessário que a empresa estatal atue de 

forma eficiente, devendo, para tanto, estar inserida numa situação de concorrência que possa 

estimular a busca pela referida eficiência. Tal situação de concorrência assevera, ainda, ao 

Estado atuação eficiente quando da escolha dos agentes econômicos interessados em 

participar do setor em questão. 

Dessa maneira, no setor upstream da indústria do petróleo, percebe-se a interação 

entre os princípios da livre concorrência, isonomia e supremacia do interesse público: quando 

enfatiza-se o interesse público, devido a maior necessidade da intervenção estatal para 

garantir o abastecimento interno, garantindo prerrogativas à empresa estatal para que ela 

possa maximizar os interesses da coletividade (chamado, aqui, de eficiência jurídica ou 

administrativa), mitiga-se a livre concorrência e a isonomia entre os agentes econômicos 

atuantes no setor. 
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Por sua vez, quando é dada ênfase ao interesse público, diante da necessidade de 

estímulo e investimento no setor, preza-se pela eficiência econômica, dando maior amplitude 

ao princípio da livre concorrência e da isonomia, equalizando a situação da empresa estatal 

com as demais. 

Isso ocorreu quando, em 1994, foi proposta a Emenda Constitucional que 

flexibilizaria o monopólio estatal de petróleo, que nas palavras do então presidente Fernando 

Henrique Cardoso
390

 a participação dos mais diversos agentes econômicos no setor se deu por 

conveniência ao interesse nacional. Com isso, nota-se que a preservação do interesse público 

em questão pode tanto mitigar quanto fortalecer a livre concorrência no setor. 

Assim, nas atividades de exploração e produção de petróleo, a relação formado pela 

livre concorrência – isonomia – interesse público pode ser ilustrada por um triângulo (de 

forma a unir e ilustrar o então abordado), cujo o ângulo é modificado pela necessidade de se 

resgatar a eficiência econômica ou administrativa
391

. Explica-se: sendo cada princípio 

representado por um ângulo, a eficiência pode ser caracterizada como o fator que altera esses 

ângulos. 

Na indústria do Petróleo, tanto com Lei nº 9.478/97 quanto com a Lei nº 

12.351/2010, o princípio da supremacia do interesse público mostra-se preponderante aos 

princípios da livre concorrência e da isonomia, que são mitigados; assim, o ângulo que 

representa o interesse público deve ser maior que os ângulos símbolos da isonomia e livre 

concorrência. Todos esses princípios giram em torno do setor upstream, de forma que a 

interação entre eles delimitam a concorrência no referido setor, como se demonstra abaixo: 
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Fonte: elaboração própria. 

 

Apesar de, como bem anteriormente demonstrado, as atividades em questão terem 

apresentado desenvolvimento desde a mitigação do monopólio estatal, houve significativa 

alteração com a descoberta do Pré-sal, mitigando os princípios da livre concorrência e da 

isonomia em prol do interesse público (como também já analisado). A questão que se coloca, 

agora, é se, realmente, deve-se esperar maior eficiência no setor. 

Para examinar a referida questão, cabe introduzir breve noção sobre a Análise 

Econômica do Direito, campo do conhecimento que, utilizando ferramentas teóricas e 

empírica da ciência econômica e afins, objetiva “expandir a compreensão e o alcance do 

direito e aperfeiçoar o desenvolvimento, a aplicação e a avaliação de normas jurídicas, 

principalmente com relação às suas consequências”
392

. 

Através da Análise Econômica do Direito, a partir da ideia de eficiência já 

apresentada, portanto, é possível prevê as possíveis consequências de uma situação que se 

inicia com escolhas. É a investigação de um objeto de estudo através do método econômico
393

 

“para se tentar compreender, explicar e prever as implicações fáticas do ordenamento 
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jurídico”, auxiliando na escolha mais eficiente entre as alternativas possíveis, diante de um 

valor predefinido
394-395

. 

A Análise Econômica do Direito, de forma resumida e simplificada, parte do 

pressuposto que toda escolha pressupõe um custo (trade-off), chamado de custo de 

oportunidade. A conduta dos agentes tende a ser racional maximizadora, pois infere-se que 

cada agente busca maximizar seu bem-estar.  Por fim, compreende-se que os agentes 

respondem a estímulos, de forma que a lei pode ser um estímulo ou desestímulo a participação 

de um agente em uma dada atividade
396

. 

Com base nisso, infere-se que o investimento no setor será reduzido, apesar da maior 

probabilidade de se lograr êxito com a exploração nas camadas do Pré-sal, diante do baixo 

risco exploratório e elevado potencial de produção
397

, uma vez que a nova legislação reduz os 

estímulos para que variadas empresas participem das Rodadas de Licitação, tendo em vista 

que as falhas de mercado serão acentuadas, fazendo com que os agentes econômicos 

adquiram perfil mais conservador nas Rodadas de Licitação, apresentando de baixo valor, 

correspondente ao bônus de assinatura mínimo determinado para cada bloco
398

. 

Ainda, lembra-se que para concorrer nas Rodadas de Licitação as empresas devem 

pagar individualmente - ainda que apresentem oferta mediante consórcio - as taxas de 

participação, apenas para concorrer no leilão. Com a redução dos estímulos, os custos de 

oportunidade aumentam, pois ficam reduzidas as chances de êxito de uma empresa diante da 

acentuação da assimetria de informações e externalidades negativas beneficiando a 

Petrobras
399-400

. 
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De forma a maximizar seu bem-estar, as empresas podem optar por não participarem 

dos leilões de petróleo, uma vez que com a redução dos estímulos e o aumento no custo de 

oportunidade inicial, pode parecer mais apropriado investir em outra região, que apresente 

menores falhas de mercado e maiores oportunidades de sucesso
401

. 

Com isso, percebe-se que menos empresas irão optar por participar das Rodadas de 

Licitação, já que com menores possibilidades de se consagrar vencedora, diante da 

multiplicação de benefícios concedidos à Petrobras e, como consequência, da intensificação 

das falhas de mercado, há redução no estímulo à participação e o custo de oportunidade se 

torna maior, de modo que poucas empresas, visando maximizar seu bem estar, assumirão os 

custos. 

Exemplo do afirmado, observou-se na primeira Rodada de Licitação do Pré-sal
402

, no 

qual se esperava grande interesse de agentes econômicos em participar, na realidade, somente, 

onze empresas foram habilitadas
403

, havendo somente uma única oferta que correspondeu ao 

valor mínimo exigido, a porcentagem de 41, 65% do excedente em óleo
404

. 

Foi esclarecido, neste trabalho, que a ocorrência do leilão poderia garantir o mínimo 

de concorrência no setor, de forma a proporcionar um ambiente onde o Estado pudesse fazer a 

escolha mais eficiente da empresa que irá executar as atividades de exploração e produção de 

petróleo. No leilão do bloco Libra, isso não ocorreu: diante do cenário apresentado, não houve 

participação de agentes econômicos interessados em concorrer. 

Portanto, o Estado iniciou suas perdas diante da ínfima quantidade de empresas 

interessadas a pagar as taxas de participação para concorrer no setor, deixando de arrecadar. 

Houve perda, também, quanto ao comportamento conservador do único grupo de empresas 

que tinha interesse em concorrer, o qual deu o lance mínimo e, ainda assim, logrou êxito
405

.  

                                                                                                                                                         
400

 Na referida obra, os autores chegam essa conclusão alicerçados na revisão de literatura sobre o tema, não com 

base em dados do caso em específico. 
401

 Salienta-se que o sucesso referido é quanto ao leilão, não às atividades de exploração e produção. 
402

 A ANP já publicou resolução que autoriza a realização das 2ª e 3ª Rodadas de Partilha da Produção, porém, 

até o presente momento, elas ainda não foram realizadas.  
403

 Para ter acesso a mais informações, acessar o site: BRASIL ROUNDS. Habilitação de Empresas. 

Disponível em: <http://www.brasil-rounds.gov.br/round_p1/portugues_p1/hab_de_empresas.asp>. Acesso em: 

09 abr. 2016. 
404

 Mais detalhes em: BRASIL ROUNDS. Resultado Partilha 1. Disponível em: <http://www.brasil-

rounds.gov.br/round_p1/resultados_P1/resultado_P1_libra.asp>. Acesso em: 09 abr. 2016. 
405

 A revista internacional “The Economist” divulgou matéria afirmando que a única oferta para um campo vasto 

demonstra a fraqueza do Estado brasileiro em desenvolver o setor; ainda, aduziu que a Petrobras vem sendo 

prejudica pela venda de gasolina a um preço inferior ao praticado internacional, de modo que, se as regras de 

licitação não forem alteradas até a próxima Rodada de Licitação, prevista para 2015, a empresa terá se 

comprometido com um negócio que pode, se pudesse, não teria escolhido (“may see the firm committed to a 

pricey deal that it would not have chosen itself”). Disponível em: 

http://www.economist.com/news/americas/21588392-single-bid-vast-field-shows-weakness-brazils-state-led-

approach-developing-its>. Acesso em: 09 abr. 2016. 



125 

 

Dessa forma, infere-se que, apesar das possibilidades de ganhos com a exploração e 

produção de petróleo em áreas do Pré-sal, a nova legislação reduziu o interesse de agentes 

econômicos em participar do processo de licitação, minguando o ambiente propício à 

eficiência. Diante dos dados apresentados pela ANP, a própria Petrobras não demonstrou 

grande empolgação em explorar o Pré-sal, participando do consórcio formado apenas em 10% 

a mais do estipulado por lei. 

Do estudo analisado, não é possível inferir até que ponto a Petrobras poderá cumprir 

suas responsabilidades de forma eficiente, afirma-se, por outro lado, que a empresa tem 

responsabilidade peculiar na indústria do petróleo brasileira, devendo equilibrar a 

maximização da proteção ao interesse público com a maximização dos lucros. 

 

 

5.2 A LIVRE CONCORRÊNCIA NAS RODADAS DE LICITAÇÃO DE BLOCOS DE 

PETRÓLEO CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL 

 

As políticas efetivadas em um Estado, sejam mais direcionadas à economia ou com 

fins especificamente sociais, devem visar o desenvolvimento desse Estado. Diante dessa 

compreensão, essencial destacar que o desenvolvimento econômico não pode ser considerado 

somente como crescimento econômico, tendo em vista que esse constitui mero incremento no 

aspecto econômico, sendo, geralmente, causado por fatores exógenos como um surto em dado 

produto no mercado internacional que gera a expansão das zonas produtoras dessa 

mercadoria, com consequentes elevações de vendas e do PIB.  

Contudo, findo esse surto, dá-se início a regressão econômica, retornando o Estado 

ao status quo ante. Nesse sentido, o crescimento econômico é o aumento único do aspecto 

econômico de um dado Estado
406

. 

Já o desenvolvimento econômico possui conceito mais amplo: é um processo 

sustentável, já que as alterações sofridas na estrutura do país em questão faz com que esse 

processo ganhe movimento próprio. Isto é, o desenvolvimento de uma dada sociedade 

consegue se perpetuar, não sendo momentâneo como o crescimento. 

Além disso, é preciso observar que o desenvolvimento econômico constitui 

dinâmicas mutações e importar que se esteja a realizar, numa dada sociedade, um processo de 
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mobilidade social contínuo e intermitente, havendo um salto de uma estrutura social para 

outra, acompanhado da elevação do nível econômico e cultural-intelectual da comunidade
407

.  

Dessa forma, é possível observar que o desenvolvimento ocorre através de alterações 

contínuas e sustentáveis que favorecem o aprimoramento de níveis econômicos, intelectuais e 

culturais de certa sociedade, favorecendo a expansão das liberdades
408

. E, ainda, que tais 

transformações contribuem, também, para a efetivação de uma democracia econômica
409

. 

Assim, tem-se que, além de contínuo, o desenvolvimento implica em alterações 

econômicas, culturais e intelectuais de uma sociedade, de modo a proporcionar a ampliação 

das liberdades individuais e sociais, bem como a concretização de uma democracia 

econômica. 

No plano internacional, a perspectiva jurídica do desenvolvimento econômico, pode 

ser vista já na Declaração da Filadélfia de 1944 (OIT), a qual pode ser considerada como o 

embrião normativo internacional do direito ao desenvolvimento. Após, a Carta das Nações 

Unidas de 1945 estabelece como condições de estabilidade das relações internacionais a 

promoção de “níveis mais altos da vida, trabalho efetivo e condições de progresso e 

desenvolvimento econômico e social”
 410

. 

Finalmente, em 1986, na Assembleia Geral das Nações Unidas, é criada a Declaração 

sobre o Direito e Desenvolvimento, a qual, já em seu art. 1º, define desenvolvimento como 

um direito humano inalienável e determina, em seguida, a inserção da pessoa humana como 

sujeito central no processo de desenvolvimento. 

Desse modo, entende-se que o desenvolvimento econômico permeia o plano jurídico 

internacional através, principalmente, dos documentos então citados, os quais constituíram 

significativo progresso no reconhecimento e na garantia do direito ao desenvolvimento. E, 

desse modo, ele é um direito fundamental do homem, devendo ocupar posição central no 

sistema jurídico de um Estado Democrático de Direito
411

. 

No Brasil, já na Constituição de 1967, o desenvolvimento econômico é colocado 

como grande objetivo da política econômica. Na atual Constituição brasileira, além de 

medidas explícitas (como no preâmbulo), há diversos desdobramentos que perpassam o 

conceito de desenvolvimento, como: os ideias de cooperação internacional, tutela do meio 
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ambiente, redução das desigualdades regionais, princípios da livre concorrência e livre 

iniciativa. 

Todavia, não há um consenso sobre a dimensão jurídica do desenvolvimento 

econômico nacional, sendo necessário destacar, portanto, as ideias defendidas por Calixto 

Salomão, Andre Ramos Tavares, Amartya Sen e Carla Rister, na tentativa de se construir uma 

conclusão sobre o tema abordado. 

Desse modo, cabe destacar que somente com a instauração de uma democracia 

econômica é que se pode falar em avanços culturais e intelectuais da sociedade, que assumirá 

papel relevante em pressionar os responsáveis por fazerem as escolhas do rumo do processo 

econômico do país
412

.  

A instauração dessa democracia econômica - decorrente do desenvolvimento - tem 

como base 03 princípios: o da redistribuição (art. 170, VIII, da CF, que considera como 

princípio da ordem econômica a redução das desigualdades sociais e regionais), o da difusão 

do conhecimento econômico (art. 170, IV e V, da CF, com a livre concorrência e a defesa do 

consumidor) e o da cooperação (art. 114, §2º, da CF, o qual faculta aos sindicatos ajuizar 

dissídio coletivo perante a Justiça Trabalhista). Assim, é possível relacionar  desenvolvimento 

como instrumento de instauração de uma democracia econômica
413

. 

Por sua vez, o desenvolvimento também pode ser entendido como princípio da 

ordem econômica constitucional (em sentido amplo), constituindo uma das finalidades que 

visa o Estado, informando, dessa forma, a política no sentido da plena realização de preceitos 

constitucionais
414

. Nesse sentido, o desenvolvimento tem estrita relação com outros três 

princípios constitucionais, sendo eles: soberania nacional (vista como uma preferência 

nacional pelo desenvolvimento), a defesa do meio ambiente e a redução das desigualdades 

sociais e regionais. 

Ainda, pode-se compreender desenvolvimento como um processo de emancipação 

das liberdades reais que as pessoas desfrutam, devendo-se encarar a eliminação das principais 

privações de liberdade como condição fundamental para a realização do desenvolvimento, 

posto que com oportunidades sociais adequadas, os indivíduos podem, efetivamente, moldar 

seu próprio destino
415

. 
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Nesse passo, não se nega a lógica de mercado, mas procura conciliar sua experiência 

com a expansão das liberdades das pessoas, sendo essa a forma de atingir o desenvolvimento, 

posto que as liberdades – que são de várias ordens (econômica, política, social) e estão 

interligadas – são apresentadas como os mais relevantes fins do desenvolvimento ao mesmo 

tempo em que são os mais relevantes meios para ele
416

. 

Na sua dimensão jurídica, como consequência dessa ideia, o desenvolvimento deve 

estar relacionado com a melhoria da qualidade de vida e da amplificação das liberdades que 

os cidadãos desfrutam, permitindo que sejam sociais completos e influenciem a sociedade em 

que vivem
417

. 

Por último, cabe colocar que desenvolvimento econômico pode ser também 

defendido, em sua acepção objetiva, como um conjunto de metas a serem atingidas, 

sinalizando, do ponto de vista jurídico, para a sua previsão por meio de diretrizes como 

preceituou Dworkin, ou princípios constitucionais impositivos, segundo a classificação de 

Canotilho
418

. 

Além de ser, como já colocado, visto no preâmbulo da Constituição brasileira, como 

um dos fins do Estado Democrático que se deseja construir, o desenvolvimento também é 

mencionado como objetivo fundamental da República no art. 3º da CF/88 e se manifesta na 

forma de princípios
419

, que consistem em princípios desenvolvimentistas, auxiliando na 

construção de um modelo jurídico de desenvolvimento, que visa alicerçar o modelo 

econômico. 

Assim, entendendo que, em sua dimensão jurídica, o desenvolvimento econômico 

deve ser compreendido como princípio constitucional econômico, ocupando posição de 

centralidade (direito fundamental) no sistema jurídico, capaz de fomentar as liberdades reais 

do cidadão, sendo instrumento para se alcançar a democracia econômica (meio) e, também, 

objetivo da ordem constitucional (fim), cabe, então, a análise dos marcos regulatórios do 

petróleo já apresentados com base no alcance de tal direito. 

O regime do contrato de concessão adotado pelo Brasil foi o de “Concessão Pura”
420

, 

o qual decorreu do direito anglo-saxão. Em tal regime, como já apresentado, após a produção 

do petróleo, sua propriedade passa a ser da empresa concessionária pelo período da 
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concessão, de modo que a referida empresa adquire do Estado (sempre que a propriedade do 

recurso do subsolo for diferente da propriedade do solo) a titularidade do hidrocarboneto 

produzido, devendo, para tanto, se responsabilizar por atividades exploratórias mínimas 

durante os prazos estabelecidos no contrato de concessão; junto a isso, deve a empresa 

concessionária pagar ao Estado tributos, royalties, bônus de assinatura e demais participações 

governamentais também preestabelecidas contratualmente. 

Deve-se dizer, portanto, que os custos com a exploração e produção, bem como os 

riscos exploratórios assumidos pela empresa concessionária e o pagamento de determinadas 

verbas ao Estado são as obrigações que a empresa concessionária assume para ter a 

transferência da titularidade dos hidrocarbonetos produzidos. 

Nesse regime regulatório, conforme a Lei do Petróleo, é por meio da licitação que o 

exercício do monopólio da União sobre as atividades de pesquisa e exploração é conferido a 

empresa interessada, sendo a Petrobras tratada como qualquer outra empresa interessada, com 

exceção de raros casos preestabelecidos em lei, com, por exemplo, a ocorrência de empates. 

Além do Brasil, países como Estados Unidos, Reino Unido e Austrália já adotaram o Regime 

de Concessão Pura. 

Também como já destacado, de 1999 até 2014, ocorreram 12 Rodadas de Licitação, 

nas quais 701 áreas foram licitadas, havendo a participação da Petrobras em 502 dessas áreas, 

o que totaliza participação em 70% dos blocos licitados
421

. 

Especificamente, tem-se que na Primeira Rodada, a Petrobras participou de 58% dos 

leilões, tendo aproveitado 71% dessa participação
422

, o que já demonstrava o poder da estatal 

no setor, diante de seus conhecimentos adquiridos ao longo do período do monopólio. 

Também já nessa rodada, a arrecadação foi maior que o dobro do esperado pela ANP
423

, 

demonstrando grande interesse das empresas nas atividades de exploração e produção de 

petróleo como na época se apresentavam. 

Importante destacar que em algumas rodadas, como a 5ª, 6ª e 8ª, a Petrobras venceu, 

respectivamente, 99%, 95% e 95% dos leilões que participou, o que confirma novamente a 

capacidade da estatal brasileira em conquistar esse mercado, ainda que o marco regulatório a 

trate de forma mais isonômica com os outros agentes econômicos e, assim, haja maior 
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amplitude da livre concorrência (comprando a regulação da concessão com a da partilha 

brasileira). 

É possível destacar três hipóteses
424

 para o sucesso da Petrobras nas Rodadas de 

Licitação regidas pelo contrato de concessão: a primeira seria que a estatal brasileira possui 

vantagens informacionais sobre o valor dos blocos, especialmente, pelo conhecimento 

adquirido durante o período em que atuou em regime de monopólio; a segunda está 

relacionada com a melhor tecnologia e capacidade para atuar nessas atividades de exploração 

e produção de petróleo e gás natural no Brasil, o que também decorre do período monopolista; 

a terceira hipótese seria de que a Petrobras, sendo uma empresa estatal e como já destacado 

atuando com forte influência do interesse público, leva em consideração critérios políticos e 

também é influenciada pela política
425

 nacional ao definir seus lances nos leilões; nessa 

hipótese, tem-se que “ao ofertar lances altos, a Petrobras aumenta a receita do governo com os 

bônus de assinatura e aumenta a probabilidade de manter a exploração do petróleo sob o 

controle indireto do governo”
426

. 

Somente a partir da Nona Rodada de Licitações que a Petrobras obteve 

aproveitamento menor que outras empresas nos leilões em que participou: no caso dessa 

rodada em específico, a Petrobras venceu 49% dos leilões em que concorreu, enquanto a 

OGX venceu 91%, sendo responsável por 70% das arrecadações do governo nessa rodada
427

. 

Nesse caso, por ter sido vencedora, os lances da OGX foram os maiores ofertados, 

mas, importa observar que os lances ofertados pela Petrobras foram maiores que os das 

demais empresas. Ao competir contra Petrobras no mesmo leilão, a OGX apresentou os 

maiores lances dessa Rodada, da mesma forma que nesse embate, a Petrobras passou a 

apresentar lances maiores contra a OGX do que contra as demais concorrentes. Entende-se, 
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assim, que o estímulo à concorrência no setor é, sim, lucrativo e benéfico para o Estado, que 

passa a ter maior arrecadação. 

Apesar do sucesso obtido com o regime baseado na concessão, por oportuno, 

relembra-se que, com a descoberta do Pré-sal e a viabilidade de explorar suas áreas, foi 

instituída, entre outras, a Lei nº 12.351/2010, no intuito de aumentar a área de atuação do 

Estado como agente econômico da Indústria de Petróleo e Gás Natural.  

Sucintamente, referida lei institui o regime de partilha de produção em áreas do Pré-

Sal, bem como nas demais áreas consideradas como estratégicas. Junto a isto, inicialmente, 

aduziu que a Petrobras seria a única empresa operadora em todos os blocos contratados por 

este regime, como também poderá ser contratada diretamente, com dispensa de licitação, e, 

em caso de não ser vencedora em licitações, deverá constituir consórcio com o licitante 

vencedor, com participação mínima de 30%.  

Em geral, no regime regulatório com base nos contratos de partilha da produção, a 

propriedade do hidrocarboneto produzido é de uma empresa estatal, a ser delegada pelo 

Estado, devendo tal empresa dividir com a empresa contratada parte do produtor da lavra, de 

maneira que esta empresa seja compensada pelos riscos incorridos nas atividades de 

exploração e produção, bem como pelos pagamentos ao governo na forma de tributos e 

participações governamentais
428

. 

Cabe dizer que no supracitado regime, o que for produzido é dividido em “custos em 

óleo” (cost oil), o que consiste na parte da produção que passa a ser de titularidade da empresa 

contratada como compensação pelo risco, e em “excedente em óleo” (profit oil), o qual é o 

restante do volume produzido que, então, será repartido entre a empresa contratada e o 

Estado
429

.  

O percentual dessa divisão é preestabelecido no contrato, variando conforme as 

peculiaridades. Comumente, a empresa contrata concentra na fase inicial o recebimento do 

“custo em óleo”, de modo que, inicialmente, a produção recebida pelo governo é pequena. 

Após, a situação tende a ser invertida em decorrência da recuperação dos custos. Países como 

Angola, Índia e Rússia adotam regime regulatório com base no contrato de partilha. 

Então, após essa alteração do marco regulatório, passando a ter como base o contrato 

de partilha da produção e inúmeros benefícios à Petrobras, o cenário da Rodada Zero da 
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partilha foi completamente diferente do exemplo anterior: como já demonstrado, sequer 

houve concorrência, já que somente um consórcio deu o lance mínimo. 

Isto é, o governo arrecadou o mínimo possível com a partilha da produção, de forma 

que as empresas estrangeiras vão atuar no uptream nacional, inicialmente, com o menor custo 

possível.  

Junto a isso, a Petrobras que participava ativamente das rodadas de licitação, 

concorrendo a significativa parcela dos blocos leiloados, optou por somente adquirir (já que 

foi lance único e este trabalho não considera a existência de concorrência nesse leilão) 10% as 

mais do que o já garantido por lei
430

. 

Com isso, não é possível afirmar que o novo marco regulatório, ainda que apresente 

inúmeros benefícios à empresa estatal nacional, garanta a preservação do interesse público no 

setor upstream da indústria petrolífera. Ao contrário, a participação da Petrobras não se deu 

num percentual expressivo para além do obrigatório em lei e os demais agentes econômicos 

conseguiram obter êxito no leilão com o menor lance que eles poderiam dar, ou seja, da forma 

mais lucrativa possível para elas. 

Assim, tem-se que, além da já comentada mitigação da livre concorrência e da 

isonomia com o marco regulatório pós pré-sal, a própria inobservância do interesse público 

quando da efetivação do leilão e lance único pelo consórcio de empresas estrangeiras e 

nacionais. 

Ao se comparar a primeira rodada de licitação do contrato de concessão com a 

primeira do contrato de partilha da produção, é clara a disparidade de interesse de agentes 

econômicos em participar do leilão e ofertar lances maiores que o mínimo previsto no edital. 

Ademais, como já demonstrado, houve uma evolução na concorrência nas rodadas de 

licitação da concessão, com o aumento da participação de empresas com melhores técnicas, 

bem como com o aumento dos lances ofertados, garantindo, com o estímulo à livre 

concorrência, a ampliação da preservação do interesse público, tendo em vista não somente o 

aumento dos valores das arrecadações do Estado, mas também com a manutenção da 

Petrobras no setor, atuando em cerca de 70% dele
431

. 
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Assim, ainda que o governo deseje garantir a participação em alguns blocos 

considerados pelo CNPE como importantes para o interesse nacional e, com isso, instituir a 

contratação direta da Petrobras ou a obrigatoriedade da parceria estatal nesses blocos, ele não 

pode deixar de estimular a participação dos agentes econômicos nos leilões de petróleo ou 

concretizar um cenário em que tais agentes possam obter êxito ofertando o lance mínimo. 

À exemplo do marco regulatório norueguês, sumariamente apresentado neste trabalho, 

o governo brasileiro deve manter o estímulo à participação de agentes diversos nas rodadas de 

licitação, bem como atrair seus investimentos, ainda que crie mecanismos para garantir a 

participação da empresa estatal pontualmente, em casos que sua presença for essencial e a 

empresa puder atuar sem prejudicar sua estrutura. 

Entende-se, portanto, que o contrato de concessão é a melhor ferramenta para atrair a 

participação de agentes econômicos e aumentar a concorrência no setor. Junto a isso, contudo, 

o governo poderia inovar introduzindo no país a concessão com participação estatal 

obrigatória em áreas consideradas estratégicas pelo CNPE, que poderia conter a participação 

mínima de 30%, mas tal percentual ser, definitivamente, estipulado pelo próprio CNPE, 

quando da declaração que a área é assim considerada. 

Considera-se o sistema de partilha de produção da forma como implementado no 

Brasil um insucesso, tanto por ter quebrado a evolução concorrencial que ocorria com as 

rodadas baseadas no contrato de concessão, quanto pela mitigação da isonomia e concorrência 

no próprio marco regulatório em prol da maior amplitude da preservação do interesse público 

o qual sequer foi, realmente, efetivado na primeira rodada de licitação. 

Importante frisar, portanto, que o desenvolvimento nacional, aqui considerado como 

direito fundamental, não foi preservado com a implantação desse sistema, especialmente, com 

o exemplo da Rodada Zero. Tem-se, portanto, mitigação de diversos preceitos 

constitucionalmente resguardados, sob o pretexto de maior participação estatal no setor, que 

não foi efetivado. 

Nova alteração no marco regulatório do upstream da indústria de petróleo brasileira se 

faz, portanto, urgente, de forma a equilibrar a efetivação dos princípios da livre concorrência, 

isonomia e interesse público, bem como para que o desenvolvimento nacional possa ser, de 

fato, resguardado e efetivado. 

As alterações decorrentes da Lei Ordinária 13.365/2016 também analisadas reduzem a 

mitigação da livre concorrência ao tentar reequilibrar a isonomia do setor. Contudo, por si só, 

não resolve o problema enfrentado diante da ausência de incentivo à participação de variados 

agentes econômicos nas Rodadas de Licitação, apresentado lances altos.  
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Observando todo o aparato regulatório já implantado no Brasil no setor em análise, 

tem-se o seguinte quadro comparativo, adicionado-se a proposta ora realizada: 

 

 

Fonte: elaboração própria 

 

Por fim, como já exposto, defende-se que o contrato de concessão com parceria estatal 

obrigatória em áreas determinadas pelo CNPE seria a melhor opção para a regulação 

brasileira, uma vez que retomaria o eixo concorrencial do setor, havendo maior estímulo às 

empresas que passariam a ser proprietárias dos hidrocarbonetos produzidos e prever melhor 

seus lucros. 

O controle estatal do ritmo da produção ficaria sob responsabilidade da ANP, ao 

aprovar os planos de desenvolvimento e produção, como já fazia desde a Lei nº 9.478/97. 

Ademais, o interesse público presente no setor, bem como o desenvolvimento nacional que 

pode ser efetivado através dele são resguardados quando a arrecadação estatal é maior, bem 

como quando a Petrobras garante sua participação respeitando os limites de sua estrutura – o 

que já ocorria com a concessão e foi ameaçado com a partilha, à exemplo da primeira rodada 

de licitação com o novo marco. 

Compreende-se, portanto, que, diferentemente da sistemática apresentada com a 

alteração na regulação do upstream, o estímulo à livre concorrência no setor, preservando a 

isonomia entre os agentes econômicos que dele tem interesse em participar, contribui para o 

incremento do interesse público e, assim, para a efetivação do direito fundamental ao 
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desenvolvimento nacional – o que pode ser atingido de forma mais eficiente através de um 

marco regulatório que tenha por base o contrato de concessão. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A partir de 1934, a Constituição Federal brasileira passou ditar expressamente 

normas condutoras da economia nacional, de forma a resguardar e impulsionar as atividades 

dos agentes econômicos que atuam no país. Nesse sentido, o Estado passou a ser 

constitucionalmente responsável por intervir sobre a economia, por meio da normatização e 

regulação, fiscalizando, incentivando e planejando diretrizes para o desenvolvimento 

nacional. Mas a intervenção estatal não é ilimitada, pois a Constituição a restringe, como 

forma de estimular e preservar a liberdade concorrencial nas atividades econômicas. 

A livre concorrência tem ganhado força e destaque no ordenamento jurídico pátrio ao 

ser melhor regulada e ganhar espaço para ser efetivada, pois com a repressão de práticas 

anticompetitivas e a restrição a intervenção estatal na economia, os agentes econômicos 

encontram o espaço ideal para desenvolver suas atividades de modo a obter lucros e 

proporcionar bem-estar aos consumidores, contribuindo com o desenvolvimento econômico 

nacional. 

Da análise apresentada, infere-se que, num primeiro momento, as normas que 

regulam a concorrência, no Brasil, visam, essencialmente, reprimir o abuso de poder 

econômico. Em seguida, a evolução das normas antitrustes mostra que tais normas possuem 

função dupla, devendo defender, também, o direito consumerista, ao estimular práticas que 

beneficiem todo o sistema econômico e objetivem consolidar os objetivos fundamentais da 

República brasileira.  

A tendência do Direito concorrencial brasileiro é, portanto, a de se buscar a união 

entre normatização e regulação da livre concorrência com a limitada intervenção estatal, de 

modo a possibilitar a busca pelo lucro, o bem-estar dos consumidores e reprimir as práticas 

anticompetitivas. 

Já as normas que regulam as atividades da indústria do petróleo, em especial, as do 

setor upstream, podem ser caracterizadas, a partir de 1934, pela presença constante da 

intervenção estatal, passando do completo monopólio à sua flexibilização, devido à realização 

de rodadas de licitações, possibilitando que empresas interessadas possam concorrer à 

participação no referido setor. 

O marco inicial do fortalecimento da indústria petrolífera no país é representado pela 

criação da empresa estatal Petrobras para atuar, entre outras, nas atividades de exploração e 

produção de petróleo, as quais são reconhecidas como atividades econômicas permeadas pelo 

interesse público.  
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Isto é, apesar de serem destituídas de cunho essencial e não serem vinculadas 

diretamente aos direitos fundamentais, não podendo, por isso, serem equiparadas aos serviços 

públicos, tais atividades estão interligadas com a política estratégica econômica do país, sendo 

essencial para o desenvolvimento econômico pátrio.  

Dessa forma, por serem atividades econômicas, neles deveriam incidir o princípio 

constitucional da livre concorrência e as regras uniformes que se aplicam a todos os agentes. 

Todavia, diante da previsão constitucional, a de se reconhecer a possibilidade de tratamento 

diferenciado em prol do Estado nas referidas atividades. 

Da comparação entre as normas concorrenciais e os marcos regulatórios do upstream 

da indústria do petróleo, infere-se que a escolha constitucional de garantir vantagens ao 

Estado no exercício das atividades do referido setor é política, cabendo essa diferenciação 

somente em âmbito constitucional. 

Diante das possibilidades constitucionais para o setor, a Lei 9.478/97 instituiu a 

regulação com base no modelo de concessão, o qual sua principal característica é que a 

propriedade do hidrocarboneto produzido passa a ser da empresa contratada, de forma que 

essa tem maior autonomia na sua produção e comercialização. Países que também utilizam 

esse contrato são os Estados Unidos e a Noruega, esse último, com um marco regulatório bem 

estruturado, o qual merece maior atenção. 

Por sua vez, com a descoberta do Pré-sal e a posição do governo de intervir mais no 

setor, surgiu a Lei nº 12.351/2010, que tornou o contrato de partilha da produção a base da 

regulação. A principal característica desse contrato é que o hidrocarboneto produzido é de 

propriedade do Estado, o qual é responsável a transferir duas parcelas do óleo à empresa 

contratada, o cost oil e o proft oil, essa última dividida entre o próprio Estado e essa empresa 

contratada. Angola e Indonésia são exemplos de outros países que adotam a partilha da 

produção e podem servir de exemplo para a experiência brasileira, respeitando as 

peculiaridades de cada país. 

Além de tratar dos contratos, importante analisar a cessão de direitos e obrigações 

decorrentes deles, tendo em vista que, nessa análise, sobressai a importância e domínio da 

Petrobras no setor, conforme análise do próprio CADE. 

Ademais, observa-se que a livre concorrência, isonomia e interesse público são 

princípios constitucionais afetados no setor upstream com as alterações nos marcos 

regulatórios e essa afetação reflete diretamente na atuação dos agentes econômicos nas 

Rodadas de Licitação. 
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A livre concorrência é entendida neste trabalho como a abertura jurídica na qual as 

empresas podem competir entre si no mercado de um mesmo produto lícito, em condições de 

igualdade e em conformidade com as leis de mercado, de forma a alcançar, de modo lítico, o 

equilíbrio entre os agentes econômicos. 

O exame da amplitude do princípio constitucional da livre concorrência demonstra 

que referido princípio é fragilizado no setor upstream brasileiro, diante de falhas de mercado. 

Ainda assim, supracitado setor é beneficiado com a concorrência oportunizada pela EC nº 

09/97 e Lei 9.478/97, devido aos investimentos proporcionados ao setor, possibilitando a 

diversificação e o aumento da produção nacional, deixando o Brasil mais próximo de atingir o 

objetivo primordial do desenvolvimento da indústria petrolífera nacional, que é a garantia do 

abastecimento interno e a autossuficiência em relação ao mercado internacional de petróleo. 

O modelo de concessão, do forma como inserido na legislação brasileira, mostrou-se 

ideal para o desenvolvimento das atividades de produção e exploração de petróleo. Ocorre 

que, com a descoberta do Pré-sal, as futuras áreas a serem exploradas terão como base o 

modelo da partilha da produção, conforme a Lei nº 12.351/2010, a qual instituiu diversas 

prerrogativas para a Petrobras, acentuando as falhas de mercado existentes no setor. 

A nova regulação da indústria do petróleo é vista, portanto, como inter-

concorrencial, pois, por não incentivar a igualdade de condições competitivas entre os 

concorrentes, encontra-se numa posição intermediária entre a instituição da total ausência de 

concorrência com a prevalência do monopólio e o estímulo à livre concorrência.  

O princípio constitucional da isonomia é, também, mitigado em face da Lei nº 

12.351/2010, que apresenta normas de diferenciação não justificáveis sob o viés da isonomia, 

por a ampliação da distinção entre a Petrobras e as demais empresas atuantes no setor 

upstream.  

Compreende-se, então, que, diante de uma ponderação, os princípios da livre 

concorrência e isonomia são mitigados pela justificativa de preservação do interesse público 

no exercício das atividades do setor upstream da indústria do petróleo. 

A noção de interesse público é entendida, de forma elementar, como a dimensão 

pública dos interesses pessoais dos indivíduos enquanto partícipes da Sociedade, os quais tem 

como base os fundamentos do Estado Democrático de Direito e os direitos fundamentais. 

O acesso às fontes de petróleo são reconhecidos como uma importante para a 

determinação do nível de crescimento e desenvolvimento de uma economia, notadamente pela 

sua relação com a geração de energia e transporte, fatores essenciais ao progresso da produção 

agrícola e industrial. A redução da dependência externa no mercado mundial de petróleo 
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significa garantir à nação o suprimento, principalmente, de energia e combustível suficiente, 

contínuo e a um valor razoável. 

O interesse público que se é protegido nas atividades de exploração e produção de 

petróleo nacionais é o desenvolvimento nacional, o qual está, nesse caso, associado com a 

soberania nacional, dignidade da pessoa e valores do trabalho e da livre iniciativa, 

reconhecidos como alguns dos fundamentos do Estado Democrático de Direito brasileiro. 

Diante disso, contata-se a importância da ponderação entre os princípios 

supracitados: optando por mitigar o monopólio das atividades de exploração e produção de 

petróleo, o legislador deve editar normas que respeitem o ordenamento jurídico nacional, não 

desrespeitando por completo os princípios da livre concorrência e da isonomia, mas pode 

atenuar sua aplicação diante do caso concreto, devido à importância da preservação do 

interesse público em questão. 

A eficiência é vista como o aspecto econômico que levou a alteração do marco 

regulatório do setor upstream da indústria do petróleo – abrandando o monopólio estatal e, 

mesmo garantindo prerrogativas a empresa estatal, não abrindo mão da concorrência. Ainda, a 

eficiência é compreendida como a escolha racional, entre as possibilidades existentes, de 

utilização do meios lícitos possíveis para satisfazer determinada finalidade, podendo ser 

empregada tanto em questões meramente econômicas, quanto em questões da administração 

pública. 

Portanto, a eficiência se relaciona com os demais princípios analisados, sendo, ainda, 

reconhecida como a mola propulsora da interação entre tais princípios, fazendo com que tal 

interação seja de conformidade ou choque, a depender de qual eficiência se pretende 

estimular: quando é enfatizado o interesse público, diante da maior necessidade da 

intervenção estatal para garantir o abastecimento interno, impondo prerrogativas à empresa 

estatal para que ela possa maximizar os interesses da coletividade (eficiência jurídica ou 

administrativa), mitiga-se a livre concorrência e a isonomia entre os agentes econômicos 

atuantes no setor. 

Por outro lado, quando é dada ênfase ao interesse público, diante da necessidade de 

estímulo e investimento no setor, preza-se pela eficiência econômica, dando maior amplitude 

ao princípio da livre concorrência e da isonomia, de forma a equalizar a situação da empresa 

estatal com as demais. 

A relação formada pela livre concorrência – isonomia – interesse público é ilustrada 

por um triângulo, como forma de demonstrar a referida interação e como esta é alterada 

conforme a eficiência que é buscada. 
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Coloca-se a questão da eficiência quanto a Lei nº 12.351/2010 com base na Análise 

Econômica do Direito, inferindo que a supracitada Lei reduz o estímulo a participação de 

agentes econômicos no setor, tornando excessivo os custos de oportunidade para se participar 

das Rodadas de Licitação, fazendo, assim, com que poucas empresas tenham interesse em 

participar da concorrência no setor.  

Portanto, diante das noções apresentadas, infere-se que a nova legislação referente à 

produção e exploração de petróleo em áreas do Pré-sal e consideradas estratégicas pelo 

CNPE, reduz o interesse dos agentes econômicos em participar das rodadas de licitação, 

mitigando o ambiente propício à eficiência. 

Deve haver intervenção estatal direta sobre as atividades de exploração e produção 

de petróleo, especialmente através da atuação da Petrobras, como forma de garantir o 

abastecimento interno de petróleo de forma contínua, suficiente e com valores justos. É 

igualmente necessário que a empresa estatal atue de forma eficiente, devendo, para tanto, 

estar inserida numa situação de concorrência que possa estimular sua busca por eficiência. A 

Lei nº 12.351/2010 não representa ganhos nessa perspectiva. 

Nessa perspectiva, o equilíbrio entre a eficiência do setor, através de uma regulação 

capaz de estimulá-la, e a eficiência da Petrobras, tanto em seu viés econômico quanto 

nacionalista, deve ser buscado pelo Estado, como forma de abalizar os princípios então 

tratados e contribuir com o desenvolvimento nacional. Pretende-se que um estudo mais 

profundo sobre esse equilíbrio pela perspectiva da análise econômica do direito seja 

desenvolvimento em trabalho próximo. 

Por fim, afirma-se o desenvolvimento nacional como um direito fundamental, 

presente na Constituição como um princípio econômico, o qual é, ao mesmo tempo, 

instrumento para se concretizar a democracia econômica e finalidade da ordem constitucional. 

A regulação com base na partilha da produção não efetiva esse direito, especialmente, ao 

comparar as Rodadas de Licitação que ocorreram enquanto a concessão era o principal 

arcabouço contratual e a Rodada de Licitação do Pré-sal, a qual, sequer, houve concorrência. 

O marco regulatório vigente no país, portanto, deve efetivar tal direito e, nesse 

sentido, compreende-se a necessidade de nova alteração do marco regulatório, de forma a 

existir estímulo à livre concorrência no setor, maior preservação da isonomia, e, com isso, 

preservação, de fato, do interesse público, o que se acredita ser possível através da regulação 

eficiente que tenha por base o contrato de concessão com a resalva da participação estatal em 

áreas estratégicas para o interesse nacional a serem estipuladas pelo CNPE. 
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