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RESUMO 

 

Este estudo analisa a intervenção do Estado sobre e na indústria do petróleo em 

uma perspectiva histórica e argumenta que as recentes reformas do setor expressam um 

novo padrão de intervencionismo estatal – o neodesenvolvimentismo. A intervenção 

sobre essas atividades econômicas é modalidade de intervenção indireta que se expressa 

no monopólio público do art. 177 da CF/88 e nas regras infraconstitucionais para o setor. 

Por sua vez, a intervenção na própria atividade econômica, ou direta, é 

instrumentalizada principalmente por meio de empresas estatais. A Lei n° 2.004/53 é 

marco do Estado desenvolvimentista brasileiro e instituiu monopólio legal em regime de 

exclusividade pela Petrobras. No modelo de Estado regulador da década de 1990, 

reformas jurídicas permitiram a contratação de empresas privadas para exercício do 

monopólio estatal que, no entanto, permanece intacto como “poder de escolha”. As 

recentes descobertas do “Pré-sal” revolucionaram o horizonte do setor no Brasil e 

resultaram na edição de novo marco legal composto pelas Leis n° 12.351/10, Lei 

n°12.304/10 e Lei n° 12.276/10. Sem prejuízo do contrato de concessão da Lei n° 

9.478/97, esse novo marco estabeleceu contrato de partilha de produção, nova empresa 

estatal (PPSA) e reforçou o papel atribuído à Petrobras no setor. O novo arcabouço é 

representativo do Estado neodesenvolvimentista. As rendas petrolíferas podem ser 

maldição ou bênção, a depender da política econômica adotada. 

 

PALAVRAS CHAVE 

INTERVENÇÃO ESTATAL – PETRÓLEO – DESENVOLVIMENTO – 

SOBERANIA  –  MONOPÓLIO 
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ABSTRACT 

 

This dissertation analyses the modalities of State intervention in the Brazilian oil 

industry in a historical perspective to sustain that a new pattern of State intervention 

takes place – Neodevelopmentalism. Indirect interventionism is a byproduct of the 

public monopoly of Article 177 of the Federal Constitution and of applicable legal 

regulation. Direct Interventionism is pursued mainly through state enterprises. Law No. 

2.004/53 is representative of the Brazilian Developmental State and creates an exclusive 

monopoly for Petrobras. In the context of the Regulatory State of the 90’s legal reforms 

opened the sector to the private initiative, without revoking the monopoly that still 

remains as a comprehensive power to regulate activities related to the oil industry. 

Recent discoveries in the “Pré-Sal” layer revolutionized Brazilian oil production 

horizon and resulted in the enactment of a new legal framework: Law No. 12.351/10, 

Law No. 12.304/10 and Law No. 12.276/10. In addition to the concession agreement of 

Law No. 9.478/97, this new framework regulates the execution of production sharing 

agreements, the creation of another state enterprise (PPSA) and provides new powers to 

Petrobras. This new framework is representative of the Neodevelopmental State. Oil 

revenues can be a blessing or a curse, depending on the economic policies that are 

adopted.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este estudo analisa a intervenção do Estado sobre e na1 indústria do petróleo em 

uma perspectiva histórica e argumenta que as reformas recentes do setor indicam um 

novo padrão de intervencionismo estatal – o neodesenvolvimentismo. 

A intervenção sobre as atividades econômicas relacionadas à indústria do 

petróleo é modalidade de intervenção indireta que se expressa no monopólio público do 

art. 177 da CF/88 e nas regras infraconstitucionais para o setor. Por sua vez, a 

intervenção direta ou na própria atividade econômica é instrumentalizada por meio de 

empresas públicas, no caso específico, tradicionalmente pela Petrobras.    

A escolha do tema “Intervenção Estatal e Petróleo” se justifica por variados 

motivos. Um motivo fundamental é o fato de que foi descoberta, em 2006, a província 

petrolífera do Pré-Sal, com aproximadamente 800 km de extensão e 200 km de largura, 

perfazendo uma área de 149.000 km2, que se estende do Espírito Santo a Santa Catarina, 

nas bacias de Campos, de Santos e do Espírito Santo. Estima-se que as reservas da área 

do Pré-Sal poderão alcançar 50 bilhões de barris, o que teria profundos impactos sobre a 

economia e a sociedade brasileira (SOUSA, 2009).  

Em termos jurídicos, essa descoberta suscitou processo de reforma do marco 

regulatório incidente sobre as atividades petrolíferas. Com efeito, recentemente foram 

aprovadas as seguintes leis: (i) Lei n° 12.351, de 22 de dezembro de 2010, que dispõe 

sobre a exploração e a produção de petróleo, sob o regime de partilha de produção, em 

áreas do Pré-Sal e em áreas estratégicas, bem como cria o Fundo Social e altera 

dispositivos da Lei no 9.478/97; (ii) Lei n°12.304, de 2 de agosto de 2010, que autoriza 

o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de 

Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. – Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA); e (iii) 

Lei n° 12.276, de 30 de junho de 2010, que autoriza a União a ceder onerosamente à 

                                                           

1
 Eros GRAU (2006, pp. 148-151) divide as intervenções estatais em intervenções sobre e no domínio 

econômico. Para o autor, as formas de intervenção do Estado sobre o domínio econômico seriam aquelas 

formas de intervenção indireta do Estado e poderiam ser diferenciadas em mecanismos de intervenção por 

direção, de caráter compulsório, e mecanismos de intervenção por indução, de caráter premial. Já os 

mecanismos de atuação no domínio econômico seriam aqueles mecanismos pelos quais o Estado atuaria 

diretamente no domínio econômico e poderiam ser divididos em mecanismos de intervenção por 

participação, nos quais o Estado atuaria na condição de empresário em competição com os demais 

agentes do mercado, e, ainda, por absorção, no qual o Estado assumiria completamente os meios de 

produção ou de troca para si, subtraindo o setor da iniciativa privada.   
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Petrobras o exercício das atividades de pesquisa e lavra de petróleo e dispõe sobre o 

processo de capitalização da empresa pela União.   

O setor petrolífero foi objeto de profundas reformas jurídicas. Essas alterações 

propugnam por um modelo em que o Estado exercerá papel dirigente mais intenso, sem, 

no entanto, afastar por completo a participação da iniciativa privada. O setor atravessa 

período de revolução, de modo que o presente estudo tem como objetivo apresentar e 

debater as principais mudanças recentes, em um contexto de reformulação do papel do 

Estado na economia. O principal argumento formulado é de que essas reformas indicam 

a formação de novo padrão de intervenção estatal, chamado de neodesenvolvimentismo. 

 Outro relevante motivo para proposição do tema “Intervenção Estatal e 

Petróleo” é a sua intrínseca relação com o desenvolvimento e a soberania nacionais. A 

história da intervenção estatal nesse setor é representativa das conquistas e vicissitudes 

enfrentadas pelo Estado brasileiro na busca pela superação do subdesenvolvimento. O 

estudo do tema proposto analisa o papel do Estado na promoção do desenvolvimento e 

as transformações ocorridas nessa função ao longo das últimas décadas.  

Nesta análise, a perspectiva histórica é fundamental. A intervenção estatal no 

Brasil apresentou mudanças estruturais ao longo do tempo que foram traduzidas em 

diferentes respostas jurídicas e institucionais. Com relação ao setor objeto de estudo, é 

possível verificar íntima relação entre o arcabouço institucional escolhido e o padrão de 

intervenção prevalecente. Por sua importância estratégica e econômica, o estudo da 

intervenção do Estado no setor petrolífero permite formular generalizações que 

ultrapassam o próprio âmbito setorial, refletindo tendências da política econômica 

estatal. 

 As descobertas das reservas do Pré-Sal aprofundam a importância do setor 

petrolífero para a realização do projeto constitucional previsto no art. 3° da CF/88, 

núcleo da Constituição Dirigente. A superação do subdesenvolvimento é, 

simultaneamente, ameaçada e impulsionada por essas descobertas. As rendas 

petrolíferas advindas da exploração desses recursos poderão ser uma bênção ou uma 

maldição, a depender de como essas rendas são controladas e empregadas pelo Poder 

Público. A regulação jurídica dessas rendas petrolíferas é, portanto, tema de extrema 

importância. 
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Adicionalmente, a intervenção estatal no setor petrolífero é objeto de profundas 

controvérsias doutrinárias. Questiona-se acerca da natureza jurídica do monopólio 

previsto no art. 177 da CF/88, especialmente após a edição da EC n°9/95. 

Tradicionalmente, o monopólio sobre o petróleo no Brasil era exercido em regime de 

exclusividade pela Petrobras, mas, após a reforma constitucional, foi permitida a 

contratação de terceiros, em conformidade com lei específica – a Lei n° 9.478/97. Esta 

Lei criou o instituto da concessão que permite o exercício das atividades de exploração 

e de produção por empresas privadas, por sua conta e risco, com a atribuição da 

propriedade do produto da lavra.  

O modelo regulatório recentemente aprovado para a exploração do Pré-Sal não 

rompeu com o regime da Lei n° 9.478/97, mas trouxe novos instrumentos de 

contratação das atividades de exploração e de produção (contrato de partilha de 

produção), além de prever a criação de novos atores estatais (a PPSA). Essa pluralidade 

de regimes para atribuição do exercício do monopólio suscita polarizações e mesmo 

questionamentos acerca de sua constitucionalidade (SOUTO, 2011). O presente trabalho 

busca analisar essas questões com base em concepção do monopólio como “poder de 

escolha”. O monopólio como “poder de escolha” combinado com a formação do Estado 

neodesenvolvimentista são apresentados como elementos explicativos e legitimadores 

desse novo marco regulatório.  

Este trabalho divide-se em cinco capítulos principais, além de capítulo 

introdutório e conclusivo.  

O Capítulo 2 aborda o histórico da intervenção estatal sobre e no setor 

petrolífero. Adotou-se como marco inicial a década de 1930 e, como marco final, o 

processo de redemocratização que culminou na promulgação da Constituição Federal de 

1988. Ao longo desse período, houve momentos marcantes para compreensão do atual 

modelo de intervenção estatal, notadamente: a campanha O Petróleo é Nosso; a Lei n° 

2.004/53 que instituiu monopólio legal sobre diversas atividades da indústria do 

petróleo e autorizou a criação da Petrobras; e o processo de afirmação da Petrobras. 

Especialmente após a década de 1950, a história da Petrobras se identifica com a própria 

história do setor, o que explica a centralidade da trajetória da empresa nessa 

interpretação histórica. Para além da apresentação dos fatos e dos personagens que 

historicamente marcaram a formação desse setor, a análise tem como fio condutor a 
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importância do setor petrolífero no próprio processo de afirmação do Estado 

desenvolvimentista brasileiro. 

No Capítulo 3 são delineados conceitos estruturais desta dissertação. Debate-se o 

conceito de Constituição Econômica e argumenta-se que a Constituição de 1988 é uma 

Constituição Dirigente cujo projeto de transformação social está sintetizado no art. 3° da 

CF/88. Separadamente, são esboçados os conceitos de soberania e de desenvolvimento. 

Adota-se posição de que desenvolvimento significa projeto de transformação que tem 

como objetivo aumentar as liberdades dos indivíduos, numa perspectiva integrada das 

gerações de direitos humanos inspirada na obra de Amartya SEN (2000).  

No Capítulo 3, ainda, questiona-se a relação entre Estado e promoção do 

desenvolvimento. Nesta análise, sobressaem-se três modelos de intervenção estatal: 

Estado desenvolvimentista, Estado regulador e Estado neodesenvolvimentista. O 

primeiro corresponderia ao Estado de matiz keynesiana (e cepalina, no caso do Brasil) 

que utiliza instrumentos de planejamento para promoção da economia, em uma 

perspectiva verticalizada de coordenação. O segundo relaciona-se com o Estado 

influenciado pela ideologia neoliberal, em ascensão nas décadas de 1980 e 1990, 

promotor do livre mercado e defensor do Estado mínimo. Terceiro, o Estado 

Neodesenvolvimentista diria respeito a um novo momento do Estado intervencionista, 

em contexto marcado pela disseminação da economia do conhecimento e pela adoção 

de mecanismos mais horizontais e dinâmicos de intervenção. Esse debate é estrutural 

para a argumentação segundo a qual o regime para exploração de áreas do Pré-Sal 

representa marco do Estado neodesenvolvimentista. 

O Capítulo 4 debate os contornos do instituto do monopólio na Constituição 

brasileira e a reforma promovida pela EC n°9/95, que revogou a vedação à participação 

de capitais privados nas atividades elencadas nos incisos I a IV do art. 177 da CF/88.  

Na primeira parte do Capítulo 4, diferencia-se o monopólio de Direito do 

monopólio em sentido econômico. Delimitadas essas diferenças, é apresentada 

definição de monopólio público como: técnica de intervenção do Estado sobre e na 

economia, por meio da qual se retira da iniciativa privada a prerrogativa de atuar 

preferencialmente em uma dada atividade econômica em sentido estrito, podendo 
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suprimir a liberdade de iniciativa, por expressa disposição constitucional, em prol de 

intervenção direta pelo próprio titular do monopólio ou por outrem.   

Na segunda parte do Capítulo 4, discutem-se os pressupostos e os efeitos da EC 

n°9/95 para o arcabouço do setor petrolífero. Nesse bojo, delimita-se o atual conteúdo 

do instituto do monopólio sobre as atividades elencadas no art. 177, I a IV, da CF/88. 

De especial importância é a interpretação do Supremo Tribunal Federal (STF) no 

contexto da ADI n° 3.273-9/DF. Adota-se conceito de monopólio como “poder de 

escolha” (MORAES, 2000, p. 223) e se questiona a definição do conceito de 

“intervenção por absorção” elaborada por Eros GRAU (2006). 

No Capítulo 5, analisa-se o regime infraconstitucional das atividades 

monopolizadas. Dentre os principais aspectos da Lei n° 9.478/97, ressaltam-se o 

contrato de concessão para exploração e produção de petróleo, a sujeição da Petrobras 

ao regime concorrencial em condições de igualdade com as demais empresas privadas e 

a criação de agência reguladora específica.  

Ainda no Capítulo 5, o novo conjunto normativo elaborado após as descobertas 

do Pré-Sal é apresentado. Esse conjunto normativo previu: (i) a adoção do modelo de 

partilha de produção nas áreas do Pré-Sal e áreas estratégicas; (ii) a criação de nova 

empresa estatal responsável pelo gerenciamento dos contratos de partilha de produção 

em lugar da União, a Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural 

S.A. – Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA); (iii) o fortalecimento jurídico e financeiro da 

Petrobras, por meio: (iii.1) da sua imposição como operadora única em todos os 

contratos de partilha de produção; (iii.2) da possibilidade de ser contratada diretamente  

pela União sem a realização de prévio procedimento licitatório para realizar atividades 

de exploração e de produção; e (iii.3) da celebração de contrato de cessão onerosa com a 

União, que foi paralelamente utilizado em operação de capitalização da empresa. Trata-

se de novo momento da intervenção estatal que se caracteriza pela complexidade e 

inovação de seus instrumentos, expressão do neodesenvolvimentismo.  

O Capítulo 6 tem como objetivo unificar os conceitos de desenvolvimento e de 

soberania apresentados no Capítulo 3, sob a ótica da apropriação das rendas petrolíferas.  

A doutrina da soberania permanente sobre os recursos naturais, elevada à regra de 

Direito Internacional, combina-se com os desafios de promover uso racional das rendas 
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advindas da exploração de recursos naturais. Efeitos macroeconômicos e sociais 

advindos da abundância de recursos demandam a adoção de políticas intervencionistas 

conscientes e anticíclicas. “Doença holandesa”, “maldição dos recursos naturais” e 

“Estados rentistas” são conceitos que serão apresentados como possíveis efeitos 

negativos da dependência e da exploração excessiva de recursos naturais. Finalmente, 

são delineados aspectos principais do Fundo Social estabelecido pela Lei n° 12.351/10 

para gerenciar os recursos advindos da exploração na região do Pré-Sal. 

Certos aspectos da intervenção estatal sobre e no setor petrolífero não foram 

objeto de análise nesta dissertação.  

Optou-se por não analisar questões tributárias relacionadas à exploração do 

petróleo e às atividades que compõem a sua cadeia produtiva. Por suas especificidades e 

densidade normativa, o regime tributário incidente sobre as atividades do setor 

petrolífero demanda análise específica. Pelas mesmas razões, não serão objeto de 

análise questões ambientais associadas às atividades petrolíferas, apesar de sua enorme 

importância.  

O regime jurídico aplicável à promoção das cadeias produtivas vinculadas ao 

setor petrolífero também não foi aprofundado, pois isso demandaria estudo de 

incentivos tributários e da política de compras da Petrobras, apesar da íntima relação 

entre política industrial e mitigação dos efeitos da “doença holandesa”. 

O mesmo pode ser afirmado acerca do regime de distribuição de royalties entre 

União, Estados e Municípios. Além de envolver profundas questões de ordem federativa, 

até o momento em que se conclui a redação desta dissertação, não houve decisão 

definitiva sobre o novo regime de distribuição das receitas petrolíferas entre os entes da 

Federação2. Por esse motivo, preferiu-se não aprofundar o tema da distribuição dos 

royalties, cingindo-se a apresentar eventuais comentários indispensáveis sobre o assunto, 

especialmente no Capítulo 6 que versa sobre a apropriação das rendas petrolíferas.  

A despeito de tanto o petróleo quanto o gás natural serem hidrocarbonetos 

encontrados conjuntamente na natureza e de as etapas iniciais de suas respectivas 

                                                           

2
 Aspectos essenciais da Lei n° 12.734, de 30 de novembro de 2012, que trata da nova distribuição dos 

royalties do petróleo, foram vetados pela Presidenta Dilma Rousseff e, posteriormente, regulados pela 

Medida Provisória (MP) 592/12. No momento em que se redige esta dissertação, a MP n° 592/12 ainda 

depende de aprovação legislativa para conversão em Lei. 
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cadeias produtivas (exploração, desenvolvimento e produção) estarem intrinsecamente 

relacionadas, o regime jurídico aplicável ao gás natural não será tema de estudo. Esse 

regime atribui a certas atividades de sua cadeia produtiva a natureza de atividade 

econômica em sentido estrito, monopolizada pela União (art. 177 da CF/88); e, a outras, 

natureza jurídica de regime de serviço público, sob competência dos Estados da 

Federação3. Portanto, há diferenças de tratamento jurídico entre petróleo e gás natural 

que demandam um estudo específico da regulação do segundo.  

        

                                                           

3
 O artigo 25, § 2°, da Constituição prevê: Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas 

Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. § 2º – Cabe aos Estados 

explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, 

vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação.  



_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

11 

 

7.  CONCLUSÃO 

 

1.  Os antecedentes mais relevantes para a compreensão da Lei n° 2.004/53, que 

estabeleceu o monopólio sobre o petróleo e aprovou a criação da Petrobras, foram: a 

edição do Código de Minas, em 1934, e o fim do regime de acessão na Constituição 

Federal de 1934; a instituição do CNP, em 1938; e a campanha O Petróleo é Nosso, 

ocorrida entre 1947 e 1953. 

2.  O Código de Minas e a Constituição de 1934 foram elaborados em um momento 

histórico caracterizado pelo nacionalismo econômico. Esses documentos previram a 

separação entre propriedade do solo e do subsolo, a transferência de todas as riquezas 

inexploradas do subsolo para a União e o aumento do controle sobre a exploração 

privada dos recursos minerais por meio da obrigatoriedade de autorização e de 

concessão para mineração, sob competência da União. 

3. O CNP foi criado, em 1938, para incentivar a indústria petrolífera nacional, pois 

o país era altamente dependente de importações. Seu principal mentor, General Horta 

Barbosa, defendia ampliação progressiva do papel do Estado nesse setor por meio de 

integração às avessas lastreada no setor de refino. O CNP dispunha de amplo poder 

normativo sobre o abastecimento nacional de petróleo (prospecção, produção, refino, 

importação, transporte, distribuição e o comércio de petróleo bruto e seus derivados), 

que era considerado de “utilidade pública” pelo Decreto Lei n° 395/38. 

4. Com o fim da II Guerra Mundial, a redemocratização do país e a aceleração do 

processo de industrialização por substituição de importações surgiram pressões pela 

abertura do setor ao capital privado, nacional e estrangeiro. Houve iniciativas para 

promoção do capital privado e autorização para construção de refinarias por companhias 

privadas nacionais, sem grande sucesso. Em função das dificuldades enfrentadas pelo 

setor privado nacional, os debates se polarizaram na defesa do monopólio estatal ou na 

completa abertura do setor à participação estrangeira.  

5. O Estatuto do Petróleo, proposto por Dutra, foi amplamente criticado. A 

tentativa fracassada de conciliação entre capital nacional e estrangeiro e a mobilização 

popular em prol de política nacionalista para o setor (campanha O Petróleo é Nosso) 
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resultaram no enfraquecimento do Estatuto do Petróleo, que foi tacitamente abandonado 

com a edição do plano SALTE.  

6. No início da década de 1950, a definição de um regime jurídico para o 

tratamento da questão do petróleo no Brasil se tornou um imperativo econômico que 

encontrou plena realização do seu conteúdo político com a eleição de Getúlio Vargas à 

Presidência. O projeto de Lei n° 1.551/51 propôs a criação da Sociedade por Ações 

Petróleo Brasileiro S.A., mas não previu a estipulação de monopólio legal. Esse projeto 

foi influenciado por conceitos associados à teoria econômica cepalina e refletiu 

preocupação com as questões da deterioração dos termos de troca e do desequilíbrio 

estrutural do balanço de pagamentos. O projeto é marco importante na trajetória de 

afirmação do Estado desenvolvimentista no Brasil. 

7. Em comparação com o projeto de Lei n° 1.551/51, a Lei n° 2.004/53 representa 

modelo mais nacionalista e estatizante, pois estabeleceu monopólio legal sobre as 

atividades do setor petrolífero, com exceção da importação e da distribuição de 

derivados de petróleo. Atribuiu-se à Petrobras, sociedade de economia mista, o 

exercício do monopólio em regime de exclusividade e foi vedada a participação de 

acionistas estrangeiros no seu capital social. Pragmaticamente, contudo, foram 

garantidas fontes de financiamento para o início das operações da empresa e 

preservadas as refinarias privadas então existentes. A estipulação de monopólio estatal 

na Lei n° 2.004/53 fortaleceu a posição da Petrobras no futuro exercício de suas 

atividades.  

8. No período de afirmação da Petrobras (1954-1964), a empresa foi capaz de 

acumular recursos de poder. Em termos jurídicos, ampliou-se, por meio do Decreto n° 

53.337/63, o monopólio da empresa para as atividades de importação e foram iniciadas 

operações no setor de distribuição, em regime de concorrência. Em termos técnicos, 

houve formação de mão de obra qualificada, com a progressiva nacionalização dos 

principais quadros técnicos. Em termos relacionais, houve impulso à indústria de bens 

de capital nacional, com a formação da ABDIB e o incremento da parcela de produtos 

nacionais nas aquisições totais da empresa. A solução do conflito entre CNP e Petrobras 

reforçou a subordinação direta dos dirigentes da estatal à Presidência da República. 
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9. Caso se considere o Decreto n° 53.337/63 válido, a estipulação do monopólio 

pela Lei n° 2.004/53 não seria uma transformação radical no setor, mas conteria 

elementos de continuidade, de legitimação e de aprofundamento em relação ao modelo 

do Decreto Lei n° 395/38. Continuidade, na medida em que a Lei n° 2.004/53 teria 

mantido a prerrogativa de a União decidir sobre a extensão e as condições segundo as 

quais seriam franqueadas, ou não, à iniciativa privada as atividades de pesquisa, lavra, 

refino e o transporte marítimo e por dutos de petróleo. Legitimação, porquanto teria 

rompido com o paradigma autoritário do Decreto Lei n° 395. Aprofundamento, pois a 

Lei n° 2.004/53 autorizou a criação da Petrobras que se mostrou mais capacitada do que 

o CNP para dinamizar a indústria nacional do petróleo, em conformidade com o artigo 

13 do Decreto Lei n° 538/38.  

10. Entre 1965 e 1975, a combinação entre prévio acúmulo de recursos de poder e o 

protagonismo atribuído ao setor público da economia pelo regime militar resultaram em 

um movimento sinérgico de conglomeração (Petrobras Distribuidora), de investimento 

no setor petroquímico (Petroquisa) e de internacionalização da Petrobras (Braspetro). 

Esse movimento de verticalização e de expansão produtiva foi possível pelo aumento da 

autonomia da empresa e pela garantia da rentabilidade de suas operações. O Primeiro 

Choque do Petróleo ressaltou a importância da produção endógena de petróleo para a 

estabilidade da economia nacional. 

11. Entre 1975 e 1988, houve o enfraquecimento do Estado empresarial no Brasil. A 

Petrobras foi exceção nesse quadro geral. No período em tela, a Petrobras manteve a 

rentabilidade de suas operações e escapou dos efeitos deletérios da política de preços 

administrados. A política de investimentos da empresa não esteve condicionada à 

obtenção de empréstimos no exterior, o que garantiu sua autonomia financeira. 

Contratos de risco foram celebrados com empresas privadas para realização de 

atividades de exploração por conta e risco das contratadas, mas esses contratos não 

renderam os frutos esperados. Nesse período, a Petrobras se reencontrou com seu 

ideário fundador ao obter grande sucesso na identificação de reservas localizadas na 

plataforma continental brasileira.    

12. A Constituição Brasileira de 1988 é uma Constituição Dirigente e o seu artigo 3° 

sintetiza o programa a ser efetivado conjuntamente pela sociedade e pelo Estado. As 
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políticas públicas são fundamentais ao pleno cumprimento dos objetivos inscritos nas 

Constituições Dirigentes. A promoção do desenvolvimento deve ser considerada a 

política pública conformadora e harmonizadora de todas as demais.  

13. Os princípios e regras da ordem econômica nacional estabelecida pela 

Constituição Federal de 1988 conformam a política geral para o setor petrolífero, 

estabelecendo parâmetros e objetivos para a formulação de políticas governamentais 

nesse setor. É possível afirmar que a política do petróleo tem como principais objetivos 

preservar a soberania brasileira e promover o desenvolvimento nacional. Soberania e 

desenvolvimento são objetivos que se reforçam mutuamente.  

14. Política soberana para o setor petrolífero deve: (i) garantir a autossuficiência 

nacional na produção de petróleo; (ii) promover a capacidade produtiva da indústria 

nacional, permitindo ganhos de produtividade por meio da capacitação tecnológica; e 

(iii) priorizar o mercado interno no abastecimento de derivados de petróleo, 

especialmente em situações de escassez.  

15. É incorreto reduzir o desenvolvimento à modernização de sociedades 

subdesenvolvidas. O desenvolvimento é um processo de ampliação da liberdade 

individual que não se reduz a um modelo único ou linear. Democracia e 

desenvolvimento fundem-se como expressão e garantia da liberdade humana. A noção 

de desenvolvimento privilegiada pela Constituição brasileira é marcada pela 

preocupação com a integração e a indissociabilidade das diversas dimensões 

constitutivas dos direitos humanos.      

16. É possível identificar três grandes tendências na relação entre Estado e 

promoção do desenvolvimento, sintetizáveis nos conceitos de Estado 

desenvolvimentista, Estado regulador e Estado neodesenvolvimentista. 

17. O Estado neodesenvolvimentista apresenta semelhanças e diferenças em relação 

ao Estado desenvolvimentista e ao Estado regulador. É possível sintetizar esses 

elementos do Estado neodesenvolvimentista de acordo com a tabela abaixo: 
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 Desenvolvimentista Regulador 

Semelhanças com 

Neodesenvolvimentismo 

Estruturalista 

Ênfase na noção de Nação 

Influência keynesiana 

Flexibilização 

Inovação 

 

Diferenças do 

Neodesenvolvimentismo 

Arranjos horizontais 

Ênfase nas parcerias com capital 

privado 

Intervencionista 

Concepção ampliada de 

eficiência  

Especificidades do 

Neodesenvolvimentismo 

Redistributivismo 

Experimentalismo 

 

18. Monopólio de fato é fenômeno econômico que decorre da atuação dos agentes 

econômicos ou de estruturas de mercado nas quais a concorrência gera ineficiências 

(monopólio natural). Diferentemente, o monopólio de Direito é instituído pelo 

Ordenamento Jurídico. Os monopólios jurídicos podem ser públicos ou privados, a 

depender do seu titular. A expressão “monopólio público” permite identificação clara do 

monopólio instituído pelo Ordenamento Jurídico e que tem como titular pessoa jurídica 

de Direito Público. 

19. Monopólio público é técnica de intervenção do Estado sobre e na economia, por 

meio da qual se retira da iniciativa privada a preferência de atuar em uma dada atividade 

econômica em sentido estrito, podendo suprimir a liberdade de iniciativa, por expressa 

disposição constitucional, em prol de intervenção direta pelo próprio titular do 

monopólio ou por outrem.  

20. Monopólio recai sobre atividade econômica em sentido estrito, porém 

atualmente os monopólios guardam semelhanças com os serviços públicos, pois ambos 

são competências públicas exclusivas, mas delegáveis a privados por meio de contrato. 

A despeito dessa semelhança, a distinção entre atividades econômicas em sentido estrito 

e serviços públicos não deve ser abandonada para a interpretação dos monopólios, pois 

esse critério é útil para identificação de diferentes conjuntos normativos que incidem 

sobre cada uma dessas atividades econômicas em sentido amplo. 
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21. O princípio da subsidiariedade é conceito que porta conteúdo ideológico e não 

encontra fundamento expresso na Constituição de 1988. A conjugação desse princípio 

com o fim da distinção entre capitais nacionais e estrangeiros resulta, no limite, na 

vedação à intervenção do Estado no domínio econômico. Em termos concretos, o 

princípio da subsidiariedade é insuficiente para explicar a atuação do Estado na 

economia.  

22. A doutrina se divide quanto aos requisitos para a criação de novos monopólios. 

Há autores que defendem a necessidade de emenda constitucional. Para outros, poder-

se-ia instituir monopólio por meio de lei federal ou mesmo por meio de lei estadual, na 

hipótese de relevante interesse social.  

23. A titularidade do monopólio público não se confunde necessariamente com o 

exercício das atividades monopolizadas. Não há incompatibilidade conceitual ou 

jurídica na atribuição do exercício do monopólio a terceiro(s) com base em autorização 

legal. Em caso de atribuição do exercício do monopólio a entidade da Administração 

Indireta, é preferível que as atividades sejam desempenhadas por empresas públicas e 

não por autarquias.  

24. A redação original do art. 177 da Constituição Federal de 1988 ampliou o rol das 

atividades monopolizadas pela União e vedou a celebração de contratos de risco.  

25. O processo de reforma constitucional que resultou na edição da EC n°9/95 se 

baseou em concepção neoliberal do Estado, afastou a ideia de que o petróleo seria bem 

estratégico e tinha como objetivo permitir a atribuição do exercício das atividades de 

exploração e de produção a empresas privadas. Trata-se de expressão do Estado 

regulador.  

26. No julgamento da ADI n° 3.273-9/DF, a posição vencedora adotou dois 

fundamentos: (i) o petróleo seria bem dominical; e (ii) a transferência da propriedade do 

produto da lavra não afrontaria o monopólio estatal sobre o setor petrolífero, pois 

monopólio incide sobre a atividade e não depende necessariamente da propriedade dos 

meios de produção.  
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27. Após a edição da EC n°9/95, o monopólio estatal sobre o setor petrolífero 

expressa nova concepção de monopólio. O atual monopólio sobre as atividades 

petrolíferas tem como conteúdo a prerrogativa do Estado de determinar qual o modelo 

de exploração mais adequado para o setor, seja com a atribuição dessas atividades a 

uma empresa estatal em regime de exclusividade, seja com a contratação de diversas 

empresas estatais ou privadas. Ao contrário de expressar uma intervenção estatal por 

absorção, o novo monopólio sobre o setor petrolífero denotaria um monopólio como 

“poder de escolha” do Poder Público.  

 28. A definição atribuída ao conceito de intervenção por absorção proposto por 

Eros GRAU (2006) apresenta problema. Se monopólio não predica a propriedade dos 

meios de produção (visto que incide sobre atividade), há contradição na afirmativa de 

que monopólio é modalidade de intervenção no domínio econômico em que há o 

controle integral dos meios de produção e/ou troca pelo Estado.   

29. Não obstante ser expressão do Estado Regulador, a flexibilização do monopólio 

decorrente da EC n°9/95 favorece o experimentalismo do Estado neodesenvolvimentista, 

pois amplia as opções disponíveis para conformação do setor petrolífero. 

30. Não há contradição necessária entre a flexibilização do monopólio e a natureza 

dirigente da Constituição Federal de 1988, pois o cerne da Constituição Dirigente (art. 

3° da CF/88) foi mantido intocado. A flexibilização do monopólio diz respeito aos 

meios e não aos fins, que continuam sendo aqueles impostos pela Constituição 

Dirigente.  

31. A Lei n° 9.478/97 regulamentou o art. 177, §1° e §2°, da CF/88. Ela instituiu o 

contrato de concessão como modalidade de atribuição do exercício das atividades de 

produção e de exploração a terceiros, mediante procedimento licitatório regido e 

organizado pela ANP. O contrato de concessão da Lei n° 9.478/97 não se identifica com 

os contratos de concessão de serviços públicos. No contexto da lei n° 9.478/97, a 

principal função da ANP é a “regulação para a concorrência”. 

32. A descoberta de reservas na camada do Pré-Sal suscitou questionamento acerca 

do modelo da Lei n° 9.478/97, pois houve diminuição dos riscos exploratórios, aumento 

substancial do valor por barril de petróleo no mercado internacional e alteração do perfil 
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internacional do Brasil nesse mercado. As Leis n° 12.351/10, n° 12.304/10 e n° 

12.276/10 foram editadas com vistas a aumentar o controle público sobre as rendas 

petrolíferas, a promover o desenvolvimento nacional e a mitigar os efeitos 

macroeconômicos negativos associados à exportação de recursos naturais. 

33. O regime de partilha de produção previsto pela Lei n° 12.351/10 aumenta o 

controle público sobre as atividades de exploração e de produção, bem como assegura a 

propriedade pública do petróleo distribuído a partir da divisão do “excedente em óleo”. 

A contratada privada é remunerada pelos “custos em óleo” e por parcela do “excedente 

em óleo” definida no contrato de partilha de produção. Esses contratos podem ser 

firmados diretamente com a Petrobras ou mediante adoção de procedimento licitatório 

na modalidade leilão. Nas duas hipóteses de contratação, a Petrobras será a operadora 

do contrato de partilha de produção. 

34. A Lei n° 12.351/10 não é inconstitucional. A possibilidade de contratação direta 

da Petrobras pela União para execução de contrato de partilha de produção (art. 12); a 

autorização atribuída à PPSA para contratar diretamente a Petrobras para comercializar 

o petróleo da União (art. 45); a obrigação de que a Petrobras seja a operadora única em 

todos os contratos de partilha de produção (art. 4°); e a possibilidade de contratação 

direta da Petrobras pela ANP para realização de atividades de pesquisa (art. 38) estão 

em conformidade com o monopólio previsto no art. 177 da CF/88, monopólio como 

“poder de escolha”.  Na hipótese de contratação direta da Petrobras para execução de 

contrato de partilha de produção, a empresa atua como delegada da União, não sendo 

obrigatória a adoção de procedimento licitatório. 

35. Todos os contratos de partilha de produção serão celebrados com consórcio que 

contará, no mínimo, com a participação da Petrobras e da PPSA. Esta empresa pública é 

a representante da União no consórcio, tem controle sobre o comitê operacional do 

consórcio e sua criação tem como objetivo garantir a correta aferição dos “custos em 

óleo”. Há críticas acerca da criação da PPSA, pois argumenta-se que a ANP poderia 

desempenhar as suas funções. A PPSA não desempenha funções meramente 

empresariais e não expressa política de Governo. Trata-se de fenômeno relacionado à 

afirmação do Estado neodesenvolvimentista e a novas modalidades de intervenção 

estatal em nível “intrasocietário”.  
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36. A relativa diminuição das competências da ANP na gestão dos contratos de 

partilha de produção foi acompanhada pelo aumento das atribuições do MME, do CNPE 

e da Presidência da República.  

37. O novo modelo de exploração do Pré-Sal não constitui “retorno do pêndulo”. A 

oposição entre “intervenção estatal” e “livre iniciativa” é insuficiente para compreensão 

dos novos parâmetros de intervenção estatal sobre e no setor petrolífero. O novo 

modelo tem influências do regime da Lei n° 2.004/53 (paradigma do Estado 

desenvolvimentista) e da Lei n° 9.478/97 (paradigma do Estado regulador), mas não se 

reduz a nenhum dos dois, pois apresenta notáveis inovações institucionais. Esse é 

motivo que explica a sua complexidade. O novo modelo ilustra o experimentalismo que 

é típico do Estado neodesenvolvimentista. 

38. A Lei n° 12.276/10 prevê duas operações conexas entre a Petrobras e a União: (i) 

a cessão onerosa pela União à Petrobras de 5 bilhões de BOE; e (ii) a capitalização da 

empresa estatal. Não é possível entender uma operação sem a outra, pois o objetivo da 

operação era garantir que a Petrobras dispusesse dos recursos necessários à 

concretização dos investimentos planejados. Essa operação foi concebida para permitir, 

simultaneamente, que fossem utilizadas reservas petrolíferas para integralização do 

capital da empresa e que o valor atribuído por BOE pudesse ser revisto no futuro. Haja 

vista restrição da Lei 6.404/76, optou-se por celebrar contrato de cessão onerosa 

passível de revisão e por emitir LFT que foram neutralizadas na síntese da operação. O 

esquema abaixo sintetiza a operação complexa: 
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39. Caso o Brasil se torne grande exportador de petróleo, há riscos. As futuras 

rendas petrolíferas podem ser tanto uma bênção, quanto uma maldição, pois verifica-se 

que os países exportadores de recursos naturais estão sujeitos a fenômenos 

macroeconômicos e de natureza política negativos.  

40. As “rendas ricardianas” e a “renda de Hotelling” devem ser apropriadas e 

geridas conscientemente pelo Estado, como forma de se garantir uso sustentável das 

rendas petrolíferas, em uma perspectiva intergeneracional – “regra de Hartwick”.  A 

disputa pelas rendas petrolíferas suscitou conflitos entre Estados hospedeiros e IOC e, 

ainda, resultou na promoção da soberania permanente sobre os recursos naturais como 

princípio do Direito Internacional.    

41. O controle estatal sobre as rendas petrolíferas não teve como consequência 

necessária a superação do subdesenvolvimento. As teorias da “maldição dos recursos”, 

da “doença holandesa” e dos “Estados rentistas” explicam fenômenos de ordem 

econômica e política decorrentes da elevada dependência da exportação de recursos 

naturais. De forma a mitigar esses efeitos, o Estado tem papel fundamental, porém há 

risco de que o próprio Estado reforce essas tendências negativas (“Estado rentista”).   

42. A aceitação da validade da teoria da deterioração dos termos de troca não é 

indispensável para se legitimar a intervenção estatal na administração das rendas 

advindas dos recursos naturais. As interpretações decorrentes das teorias da “doença 

holandesa” e da “maldição dos recursos” reforçam o papel do Estado na promoção do 

desenvolvimento e afastam o mito das vantagens comparativas. Essas interpretações 

mais recentes vão ao encontro de postulados centrais do pensamento cepalino. 

43. Entre as medidas que podem ser utilizadas para promoção do desenvolvimento 

de países ricos em recursos naturais, é possível mencionar: (i) administração da taxa de 

câmbio; (ii) uso das rendas de forma racional e contracíclica por meio de fundos e/ou 

vinculações orçamentárias; e (iii) integração do setor extrativo em cadeia industrial 

complexa.  

44. O Fundo Social instituído pela Lei n° 12.351/10 é modalidade de fundo soberano, 

na espécie oil fund, que tem como objetivo mitigar os efeitos da “doença holandesa” e 

promover o desenvolvimento nacional. Esse fundo realizará duas modalidades de 
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investimentos: os investimentos sociais e os investimentos financeiros, com requisitos e 

condicionantes específicos. O arcabouço institucional escolhido para criação do CDFS é 

passível de críticas.  
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