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1. INTRODUÇÃO 
O capítulo 10 deste trabalho estima a potencial perda de 

arrecadação do Estado da Bahia e de todos os seus Municípios. 
Este trabalho também mostra as perdas de arrecadação dos 

Estados e Municípios do Brasil com os bônus de assinatura e royalties da cessão 
onerosa, caso seja aprovado, sem emendas, o Projeto de Lei da Câmara – PLC 
nº 78, de 2018, em tramitação no Senado Federal. 

O capítulo 11 deste trabalho detalha as perdas de arrecadação 
do Estado da Bahia e seus Municípios apenas com a dedução dos bônus de 
assinatura de R$ 100 bilhões, que devem ser pagos em 2019. Já nesse ano, os 
Estados e Municípios deverão perder R$ 11,5 bilhões. 

Por fim, são propostas emendas ao PLC nº 78/2018 com o 
objetivo de evitar que o Pré-Sal seja fonte de empobrecimento de Estados e 
Município principalmente das regiões mais carentes. 

9. IMPACTO NAS RECEITAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS 
A potencial renúncia fiscal de IRPJ poderá ter grande impacto 

nas receitas de Estados e Municípios, em razão da distribuição de parte de 
tributo para esses entes federativos. Transcreve-se, a seguir, o disposto no art. 
159 da Constituição Federal: 

Art. 159. A União entregará 
I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e 
proventos de qualquer natureza e sobre produtos 
industrializados, 49% (quarenta e nove por cento), na seguinte 
forma: 
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de 
Participação dos Estados e do Distrito Federal;  
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de 
Participação dos Municípios; 
c) três por cento, para aplicação em programas de financiamento 
ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 
através de suas instituições financeiras de caráter regional, de 
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acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando 
assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos recursos 
destinados à Região, na forma que a lei estabelecer; 
d) um por cento ao Fundo de Participação dos Municípios, que 
será entregue no primeiro decêndio do mês de dezembro de 
cada ano; 
e) 1% (um por cento) ao Fundo de Participação dos Municípios, 
que será entregue no primeiro decêndio do mês de julho de cada 
ano; (...) 

Admitindo-se uma redução de receita de R$ 1 trilhão de IRPJ e 
CSLL, em decorrência do art. 1º da Lei nº 13.586/2017, a parcela do IRPJ seria 
de cerca de R$ 742 bilhões. Desse valor, 46% são distribuídos para Estados e 
Municípios e 3% para programas das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 
Assim, a perda de Estados e Municípios seria de 46% de R$ 742 bilhões, o que 
corresponde a cerca de R$ 341 bilhões. 

Importa registrar, ainda, que os campos sob o regime de 
concessão também poderão ser impactados pelo art. 1º da Lei nº 13.586/2017, 
pois da mesma forma que o regime de partilha de produção, eles estão sujeitos 
a bônus, encargos financeiros, arrendamento e afretamento de bens etc. 

No regime de concessão, os royalties não deveriam ser objeto 
de ressarcimento, a exemplo do que ocorre no regime de partilha de produção. 
No entanto, essa dedução é permitida pelo art. 71 da Lei nº 4.506/1964. 

Dessa forma, a alíquota efetiva de royalties para o conjunto da 
arrecadação governamental do País é de 6,6%, em razão do ressarcimento de 
IRPJ e CSLL, que representam 34% de 10%. 

O que há, de fato, é uma visão inadequada da sociedade 
brasileira de que os royalties gerados por campos altamente rentáveis sob o 
regime de concessão são de 10%. Na realidade, os royalties representam uma 
receita governamental efetiva de apenas de 6,6%. 

Se esse ressarcimento de 34% dos royalties fosse vedado, a 
exemplo do que ocorre no regime de partilha de produção, e admitido um valor 
de US$ 70 por barril, haveria um aumento na arrecadação de IRPJ e CSLL de 
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US$ 2,38 por barril apenas pelo fato de os royalties serem caracterizados como 
custo não dedutível para fins desses tributos. 

Admitindo-se um aumento de arrecadação de US$ 2,38 por barril 
e que serão produzidos 25 bilhões de barris de petróleo equivalente decorrentes 
de novos contratos de concessão, chega-se a um aumento de arrecadação de 
IRPJ e CSLL, sem atualização a valor presente, de US$ 59,5 bilhões. 

Observa-se, então, que para não haver grandes benefícios 
fiscais para as empresas petrolíferas seria importante o estabelecimento do 
princípio da uniformidade, de modo que o custo em óleo seja o parâmetro para 
os custos e despesas dedutíveis para fins de IRPJ e CSLL tanto para o regime 
de partilha de produção quanto para novos contratos de concessão. 

Da potencial perda de arrecadação de R$ 341 bilhões de todos 
os Estados e Municípios, R$ 159,38 bilhões deixariam de ser distribuídos para 
Estados; R$ 181,62 bilhões seriam perdidos pelos Municípios. 

Em suma, a flexibilidade e abrangência das deduções previstas 
no caput do art. 1º da Lei nº 13.586/2017, decorrente da expressão “poderão ser 
integralmente deduzidas” e a imprecisão dessas deduções decorrente da 
expressão “importâncias aplicadas”, além da deficiente redação dos parágrafos 
desse artigo poderá gerar uma redução no potencial arrecadatório dos Estados 
e Municípios de R$ 341 bilhões, sem considerar o regime de concessão e sem 
considerar os bônus de assinatura. 

10. IMPACTO SOBRE A BAHIA E SEUS MUNICÍPIOS  
Como mencionado no capítulo 9, R$ 159,38 bilhões serão as 

perdas de arrecadação de todos os Estados brasileiros; R$ 181,62 bilhões serão 
perdidos por todos os Municípios brasileiros. 

Do total do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito 
Federal – FPE, 8,405904% (ACÓRDÃO Nº 583/2017 – TCU – Plenário) são 
destinados ao Estado da Bahia. Assim sendo, tal Estado teria uma perda de 
arrecadação de R$ 13,40 bilhões. 
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O Fundo de Participação dos Municípios – FPM obedece aos 
critérios estabelecidos no art. 91 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, de 
que os recursos do fundo são distribuídos para os municípios das capitais (10%) 
e para os do interior (90%), sendo que, desse último percentual, são destinados 
4% exclusivamente aos municípios integrantes do grupo “Reserva”, conforme 
definido pelo Decreto-Lei 1.881/1981 e modificado pela Lei Complementar nº 91, 
de 22 de dezembro de 1997. 

Em relação ao total de recursos destinados ao FPM, tem-se, 
então, a seguinte distribuição: 
− 10% para os Municípios das capitais; 
− 3,6% para os Municípios pertencentes à ‘Reserva’; e 
− 86,4% para os Municípios do interior. 

Da parcela de 10% distribuída para as capitais, equivalente a R$ 
18,16 bilhões, 7,755278% (ACÓRDÃO Nº 2606/2017 – TCU – Plenário) 
deveriam ser destinados ao Município de Salvador. Dessa forma, a perda de 
arrecadação de tal Município será de R$ 1,41 bilhão. 

Da parcela de 3,6% distribuída para Municípios pertencentes à 
Reserva, equivalente a R$ 6,54 bilhões, 11,34156% deveriam destinados aos 
Municípios mostrados na Tabela 10.1 Dessa forma, a perda de arrecadação de 
tais Municípios seria de R$ 741 milhões. 
Tabela 10.1 – Perdas dos Municípios da Bahia integrantes do grupo “Reserva”  

Município Perda de Arrecadação 
(R$ milhões) 

Alagoinhas  61,80 
Barreiras  61,80 
Camaçari  61,80 
Feira de Santana  61,80 
Ilhéus  61,80 
Itabuna  61,80 
Jequié  61,80 
Juazeiro  61,80 
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Lauro de Freitas  61,80 
Porto Seguro  61,80 
Teixeira de Freitas  61,80 
Vitória da Conquista  61,80 
Total 741,60 

 
Da parcela de 86,4% distribuída para os Municípios do interior, 

equivalente a R$ 156,92 bilhões, com base no exercício de 2017, 9,2695% 
seriam distribuídos aos Municípios do interior do Estado da Bahia. Dessa forma, 
a perda de arrecadação de tais Municípios seria de R$ 14,55 bilhões. A Tabela 
10.1 mostra os Municípios que teriam essa perda de R$ 14,55 bilhões. 

 
Tabela 10.1 – Perdas dos Municípios do Interior do Estado da Bahia 

 
Município Perda de Arrecadação 

(R$ milhões) 
Abaíra  16,33 
Abaré  32,66 
Acajutiba  27,22 
Adustina  32,66 
Água Fria  32,66 
Aiquara  16,33 
Alagoinhas  103,43 
Alcobaça  32,66 
Almadina  16,33 
Amargosa  48,99 
Amélia Rodrigues  38,11 
América Dourada  27,22 
Anagé  32,66 
Andaraí  27,22 
Andorinha  27,22 
Angical  27,22 
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Anguera  21,77 
Antas  32,66 
Antônio Cardoso  21,77 
Antônio Gonçalves  21,77 
Aporá  32,66 
Apuarema  16,33 
Araças  21,77 
Aracatu  27,22 
Araci  59,88 
Aramari  21,77 
Arataca  21,77 
Aratuípe  16,33 
Aurelino Leal  21,77 
Baianópolis  27,22 
Baixa Grande  32,66 
Banzaê  27,22 
Barra  59,88 
Barra da Estiva  32,66 
Barra do Choça  43,55 
Barra do Mendes  27,22 
Barra do Rocha  16,33 
Barreiras  108,87 
Barro Alto  27,22 
Barro Preto  16,33 
Barrocas  27,22 
Belmonte  38,11 
Belo Campo  32,66 
Biritinga  27,22 
Boa Nova  27,22 
Boa Vista do Tupim  32,66 
Bom Jesus da Lapa  65,32 
Bom Jesus da Serra  21,77 
Boninal  27,22 
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Bonito  32,66 
Boquira  32,66 
Botuporã  21,77 
Brejões  27,22 
Brejolândia  21,77 
Brotas de Macaúbas  21,77 
Brumado  65,32 
Buerarema  32,66 
Buritirama  32,66 
Caatiba  16,33 
Cabaceiras do Paraguaçu  32,66 
Cachoeira  43,55 
Caculé  38,11 
Caém  16,33 
Caetanos  27,22 
Caetité  59,88 
Cafarnaum  32,66 
Cairu  32,66 
Caldeirão Grande  27,22 
Camacan  43,55 
Camaçari  108,87 
Camamu  43,55 
Campo Alegre de Lourdes  38,11 
Campo Formoso  70,77 
Canápolis  16,33 
Canarana  38,11 
Canavieiras  43,55 
Candeal  16,33 
Candeias  76,21 
Candiba  27,22 
Cândido Sales  38,11 
Cansanção  43,55 
Canudos  32,66 
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Capela do Alto Alegre  21,77 
Capim Grosso  43,55 
Caraíbas  16,33 
Caravelas  32,66 
Cardeal da Silva  16,33 
Carinhanha  38,11 
Casa Nova  70,77 
Castro Alves  38,11 
Catolândia  16,33 
Catu  59,88 
Caturama  16,33 
Central  32,66 
Chorrochó  21,77 
Cícero Dantas  43,55 
Cipó  32,66 
Coaraci  32,66 
Cocos  32,66 
Conceição da Feira  32,66 
Conceição do Almeida  32,66 
Conceição do Coité  65,32 
Conceição do Jacuípe  43,55 
Conde  38,11 
Condeúba  32,66 
Contendas do Sincorá  16,33 
Coração de Maria  38,11 
Cordeiros  16,33 
Coribe  27,22 
Coronel João Sá  32,66 
Correntina  43,55 
Cotegipe  27,22 
Cravolândia  16,33 
Crisópolis  32,66 
Cristópolis  27,22 
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Cruz das Almas  65,32 
Curaçá  43,55 
Dário Meira  21,77 
Dias d'Ávila  70,77 
Dom Basílio  21,77 
Dom Macedo Costa  16,33 
Elísio Medrado  16,33 
Encruzilhada  32,66 
Entre Rios  48,99 
Érico Cardoso  21,77 
Esplanada  48,99 
Euclides da Cunha  65,32 
Eunápolis  87,10 
Fátima  32,66 
Feira da Mata  16,33 
Feira de Santana  108,87 
Filadélfia  32,66 
Firmino Alves  16,33 
Floresta Azul  21,77 
Formosa do Rio Preto  38,11 
Gandu  43,55 
Gavião  16,33 
Gentio do Ouro  21,77 
Glória  27,22 
Gongogi  16,33 
Governador Mangabeira  32,66 
Guajeru  16,33 
Guanambi  76,21 
Guaratinga  32,66 
Heliópolis  27,22 
Iaçu  38,11 
Ibiassucê  16,33 
Ibicaraí  32,66 
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Ibicoara  32,66 
Ibicuí  27,22 
Ibipeba  32,66 
Ibipitanga  27,22 
Ibiquera  16,33 
Ibirapitanga  38,11 
Ibirapuã  16,33 
Ibirataia  32,66 
Ibitiara  27,22 
Ibititá  32,66 
Ibotirama  38,11 
Ichu  16,33 
Igaporã  27,22 
Igrapiúna  27,22 
Iguaí  38,11 
Ilhéus  108,87 
Inhambupe  48,99 
Ipecaetá  27,22 
Ipiaú  54,44 
Ipirá  65,32 
Ipupiara  16,33 
Irajuba  16,33 
Iramaia  16,33 
Iraquara  38,11 
Irará  38,11 
Irecê  70,77 
Itabela  43,55 
Itaberaba  65,32 
Itabuna  108,87 
Itacaré  38,11 
Itaeté  27,22 
Itagi  21,77 
Itagibá  27,22 
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Itagimirim  16,33 
Itaguaçu da Bahia  27,22 
Itaju do Colônia  16,33 
Itajuípe  32,66 
Itamaraju  65,32 
Itamari  16,33 
Itambé  38,11 
Itanagra  16,33 
Itanhém  32,66 
Itaparica  32,66 
Itapé  16,33 
Itapebi  21,77 
Itapetinga  70,77 
Itapicuru  43,55 
Itapitanga  21,77 
Itaquara  16,33 
Itarantim  32,66 
Itatim  27,22 
Itiruçu  21,77 
Itiúba  48,99 
Itororó  32,66 
Ituaçu  32,66 
Ituberá  38,11 
Iuiú  21,77 
Jaborandi  16,33 
Jacaraci  27,22 
Jacobina  76,21 
Jaguaquara  59,88 
Jaguarari  43,55 
Jaguaripe  32,66 
Jandaíra  21,77 
Jequié  108,87 
Jeremoabo  48,99 
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Jiquiriçá  27,22 
Jitaúna  21,77 
João Dourado  38,11 
Juazeiro  108,87 
Jucuruçu  16,33 
Jussara  27,22 
Jussari  16,33 
Jussiape  16,33 
Lafaiete Coutinho  16,33 
Lagoa Real  27,22 
Laje  38,11 
Lajedão  16,33 
Lajedinho  16,33 
Lajedo do Tabocal  16,33 
Lamarão  16,33 
Lapão  38,11 
Lauro de Freitas  108,87 
Lençóis  21,77 
Licínio de Almeida  21,77 
Livramento de Nossa Senhora  54,44 
Luís Eduardo Magalhães  76,21 
Macajuba  21,77 
Macarani  32,66 
Macaúbas  59,88 
Macururé  16,33 
Madre de Deus  32,66 
Maetinga  16,33 
Maiquinique  21,77 
Mairi  32,66 
Malhada  32,66 
Malhada de Pedras  16,33 
Manoel Vitorino  27,22 
Mansidão  27,22 
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Maracás  32,66 
Maragogipe  54,44 
Maraú  32,66 
Marcionílio Souza  21,77 
Mascote  27,22 
Mata de São João  54,44 
Matina  21,77 
Medeiros Neto  32,66 
Miguel Calmon  38,11 
Milagres  21,77 
Mirangaba  32,66 
Mirante  16,33 
Monte Santo  59,88 
Morpará  16,33 
Morro do Chapéu  43,55 
Mortugaba  21,77 
Mucugê  16,33 
Mucuri  48,99 
Mulungu do Morro  21,77 
Mundo Novo  38,11 
Muniz Ferreira  16,33 
Muquém de São Francisco  21,77 
Muritiba  43,55 
Mutuípe  32,66 
Nazaré  38,11 
Nilo Peçanha  27,22 
Nordestina  27,22 
Nova Canaã  32,66 
Nova Fátima  16,33 
Nova Ibiá  16,33 
Nova Itarana  16,33 
Nova Redenção  16,33 
Nova Soure  38,11 
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Nova Viçosa  48,99 
Novo Horizonte  21,77 
Novo Triunfo  27,22 
Olindina  38,11 
Oliveira dos Brejinhos  32,66 
Ouriçangas  16,33 
Ourolândia  32,66 
Palmas de Monte Alto  32,66 
Palmeiras  16,33 
Paramirim  32,66 
Paratinga  43,55 
Paripiranga  38,11 
Pau Brasil  21,77 
Paulo Afonso  92,54 
Pé de Serra  27,22 
Pedrão  16,33 
Pedro Alexandre  32,66 
Piatã  32,66 
Pilão Arcado  43,55 
Pindaí  27,22 
Pindobaçu  32,66 
Pintadas  21,77 
Piraí do Norte  21,77 
Piripá  21,77 
Piritiba  38,11 
Planaltino  16,33 
Planalto  38,11 
Poções  54,44 
Pojuca  48,99 
Ponto Novo  27,22 
Porto Seguro  103,43 
Potiraguá  16,33 
Prado  38,11 
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Presidente Dutra  27,22 
Presidente Jânio Quadros  21,77 
Presidente Tancredo Neves  38,11 
Queimadas  38,11 
Quijingue  38,11 
Quixabeira  16,33 
Rafael Jambeiro  32,66 
Remanso  48,99 
Retirolândia  27,22 
Riachão das Neves  32,66 
Riachão do Jacuípe  43,55 
Riacho de Santana  43,55 
Ribeira do Amparo  27,22 
Ribeira do Pombal  59,88 
Ribeirão do Largo  16,33 
Rio de Contas  27,22 
Rio do Antônio  27,22 
Rio do Pires  21,77 
Rio Real  48,99 
Rodelas  16,33 
Ruy Barbosa  43,55 
Salinas da Margarida  27,22 
Santa Bárbara  32,66 
Santa Brígida  27,22 
Santa Cruz Cabrália  38,11 
Santa Cruz da Vitória  16,33 
Santa Inês  21,77 
Santa Luzia  21,77 
Santa Maria da Vitória  48,99 
Santa Rita de Cássia  38,11 
Santa Teresinha  21,77 
Santaluz  48,99 
Santana  38,11 
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Santanópolis  16,33 
Santo Amaro  65,32 
Santo Antônio de Jesus  87,10 
Santo Estêvão  59,88 
São Desidério  43,55 
São Domingos  16,33 
São Felipe  32,66 
São Félix  27,22 
São Félix do Coribe  27,22 
São Francisco do Conde  48,99 
São Gabriel  32,66 
São Gonçalo dos Campos  48,99 
São José da Vitória  16,33 
São José do Jacuípe  21,77 
São Miguel das Matas  21,77 
São Sebastião do Passé  54,44 
Sapeaçu  32,66 
Sátiro Dias  32,66 
Saubara  21,77 
Saúde  21,77 
Seabra  54,44 
Sebastião Laranjeiras  21,77 
Senhor do Bonfim  70,77 
Sento Sé  48,99 
Serra do Ramalho  43,55 
Serra Dourada  32,66 
Serra Preta  27,22 
Serrinha  76,21 
Serrolândia  27,22 
Simões Filho  97,99 
Sítio do Mato  21,77 
Sítio do Quinto  21,77 
Sobradinho  32,66 
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Souto Soares  32,66 
Tabocas do Brejo Velho  21,77 
Tanhaçu  32,66 
Tanque Novo  32,66 
Tanquinho  16,33 
Taperoá  32,66 
Tapiramutá  32,66 
Teixeira de Freitas  108,87 
Teodoro Sampaio  16,33 
Teofilândia  32,66 
Teolândia  27,22 
Terra Nova  21,77 
Tremedal  32,66 
Tucano  59,88 
Uauá  38,11 
Ubaíra  32,66 
Ubaitaba  32,66 
Ubatã  38,11 
Uibaí  27,22 
Umburanas  32,66 
Una  32,66 
Urandi  32,66 
Uruçuca  32,66 
Utinga  32,66 
Valença  81,66 
Valente  38,11 
Várzea da Roça  27,22 
Várzea do Poço  16,33 
Várzea Nova  21,77 
Varzedo  16,33 
Vera Cruz  48,99 
Vereda  16,33 
Vitória da Conquista  108,87 
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Wagner  16,33 
Wanderley  21,77 
Wenceslau Guimarães  32,66 
Xique-Xique  54,44 
Total 14545,63 

 
Em suma, o Estado da Bahia e seus Municípios poderão ter uma 

perda de receita de R$ 30,09 bilhões, em razão do art. 1º da Lei nº 13.586/2017, 
assim composta: 
− Estado: R$ 13,40 bilhões; 
− Município de Salvador: R$ 1,41 bilhão; 
− Municípios pertencentes à Reserva: R$ 742 milhões; 
− Municípios do interior: R$ 14,55 bilhões. 

11. A CESSÃO ONEROSA E AS PERDAS DA BAHIA E MUNICÍPIOS  
A Lei nº 12.276, de 30 de junho de 2010, autorizou a União a 

ceder onerosamente à Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás o exercício das 
atividades de pesquisa e lavra de petróleo e gás natural em áreas não 
concedidas localizadas no Pré-Sal. A cessão foi limitada ao volume máximo de 
5 bilhões de barris equivalentes de petróleo.  

Segundo dispõe essa Lei, a Petrobrás tem a titularidade dos 
volumes de petróleo e gás natural cedidos pela União. O exercício das atividades 
de pesquisa e lavra de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos 
fluidos de que trata a Lei nº 12.276/2010 será realizado apenas pela Petrobrás, 
por sua exclusiva conta e risco. 

Em decorrência dessa Lei, foi celebrado entre a União e a 
Petrobrás, em 3 de setembro de 2010, o Contrato de Cessão Onerosa. Os 
volumes de barris equivalentes de petróleo, bem como os seus respectivos 
valores econômicos, foram determinados a partir de laudos técnicos elaborados 
por entidades certificadoras. Coube à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 
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e Biocombustíveis – ANP obter o laudo técnico de avaliação das áreas, que 
subsidiou a União nas negociações com a Petrobrás. 

No regime de cessão onerosa, serão devidos royalties de 10% 
sobre o produto da lavra de que trata a Lei nº 12.276/2010, nos termos do art. 
47 da Lei nº 9.478, de 6 de setembro de 1997. No entanto, não haverá o 
pagamento da participação especial, nos termos do art. 50 da Lei nº 9.478/1997. 

Como os campos da cessão onerosa estão todos localizados na 
plataforma continental, 40% da participação especial são destinados aos 
Estados confrontantes e 10% aos Municípios confrontantes. À exceção de Sul 
de Sapinhoá, onde não há excedentes da cessão onerosa, todos os outros são 
confrontantes com o Estado do Rio de Janeiro e seus Municípios. A Figura 11.1 
mostra a localização das áreas da cessão onerosa. Importa registrar que, ao 
contrário do mostrado nessa figura, a área de Peroba não mais faz parte da 
cessão onerosa, tendo sido licitada sob o regime de partilha de produção. 
 
11.1 Os cinco bilhões de barris da cessão onerosa 

O valor inicial do Contrato de Cessão Onerosa foi de R$ 74,807 
bilhões. O prazo de vigência é de 40 anos contados a partir de 3 de setembro de 
2010 e a taxa de desconto real é de 8,83% ao ano. A Tabela 11.1 mostra o 
volume de cessão onerosa, o valor por barril para cada área e o valor médio de 
US$ 8,51 por barril. 
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Fonte1 

Figura 11.1 – Área do Pré-Sal e da cessão onerosa. 
Tabela 11.1 Volume e valor do barril para as várias áreas do Contrato 

Nome Volume da Cessão 
Onerosa 

(mil barris de óleo 
equivalentes) 

Valor do Barril 
(US$ /boe) 

Sul de Tupi (Atual campo de Sul 
de Lula) 
 

128.051 7,85 

Florim (Atual campo de Itapu) 
 

466.968 9,01 

Nordeste de Tupi (Atual campo 
de Sépia) 

427.784 8,54 
Sul de Guará (Atual campo de 
Sul de Sapinhoá) 

319.107 7,94 

                                            
1 Disponível em http://www.robertomoraes.com.br/2014/07/pre-sal-com-potencial-de-
28-35-bilhoes.html. Acesso em 28 de junho de 2018. 
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Franco (Atual campo de Búzios) 
 

3.056.000 9,04 

Entorno de Iara (Atuais campos 
de Atapu, Sururu e Berbigão) 

599.560 5,82 
TOTAL 4.997.469 8,51 (média 

ponderada) 
 

O Contrato de Cessão Onerosa poderá ser revisado pelas 
partes. A conclusão da Revisão poderá ter como resultado a renegociação dos 
seguintes itens: valor do Contrato, volume máximo, prazo de vigência e 
percentuais mínimos de conteúdo local. Dessa forma, não poderá ser revista a 
titularidade da cessionária. 

Foi assegurada à Petrobrás a livre disposição dos volumes de 
petróleo e gás natural por ela produzidos nos termos desse Contrato. Se, em 
caso de emergência nacional que possa colocar em risco o fornecimento de 
petróleo ou gás natural no território nacional, declarada pelo Presidente da 
República ou pelo Congresso Nacional, houver necessidade de limitar 
exportações, a ANP poderá, mediante notificação por escrito com antecedência 
de 30 dias, determinar que a Petrobrás atenda, com petróleo e gás natural por 
ela produzido e recebido nos termos do Contrato, às necessidades do mercado 
interno ou à composição dos estoques estratégicos do País.  

Após prévia e expressa autorização da ANP, a Petrobrás poderá 
remeter ao exterior amostras de rochas e fluidos, ou outros dados de geologia, 
geofísica e geoquímica, exclusivamente para análise ou processamento de 
dados. A Petrobrás deverá entregar à ANP os resultados obtidos com o 
processamento da análise realizados, imediatamente após recebê-los.  

Nos termos da regulamentação aplicável, os dados obtidos 
como resultado das operações e do Contrato de Cessão Onerosa serão 
considerados sigilosos e não serão divulgados pela Petrobrás sem o prévio 
consentimento por escrito da ANP.  

O regime geral dos bens empregados pela Petrobrás na 
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execução das operações é a não reversão desses bens. Poderão reverter, em 
favor da União, bens móveis e imóveis, principais e acessórios, existentes em 
qualquer parcela da área do contrato que, a critério exclusivo da Cedente, ouvida 
a ANP, sejam considerados necessários para permitir a continuidade das 
operações ou sejam passíveis de utilização de interesse público.  

O conteúdo local na etapa de desenvolvimento de produção 
será, no mínimo, de:  
- 55% para os módulos da etapa de desenvolvimento que iniciarem a 

produção até 2016; 
- 58% para os módulos da etapa de desenvolvimento que iniciarem a 

produção entre 2017 e 2019; 
- 65% para os módulos da etapa de desenvolvimento que iniciarem a 

produção a partir de 2020. 
Serão pagos, mensalmente à União, a partir do início da 

produção em cada campo, royalties no valor de 10% da produção, que serão 
calculados conforme o disposto na Lei n° 9.478/1997. No entanto, não será paga 
participação especial, nos termos do art. 50 dessa Lei. 

Cabe à Petrobrás realizar despesas qualificadas como pesquisa 
e desenvolvimento em valor equivalente a 0,5% da receita bruta anual da 
produção até 30 de junho do ano seguinte ao ano calendário de apuração da 
receita bruta.  

Conforme estabelece a Cláusula Trigésima, a cessão onerosa, 
objeto do Contrato, é intransferível. Qualquer transmissão dos direitos dispostos, 
no todo ou em parte, será nula de pleno direito. A subcontratação de serviços 
não se configura como cessão do Contrato.  

As Partes envidarão todos os esforços no sentido de resolver 
entre si, amigavelmente, toda e qualquer disputa ou controvérsia decorrente do 
Contrato ou com ele relacionada. Poderão, no entanto, buscar solução de 
controvérsias porventura suscitadas no cumprimento do Contrato junto à 
Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal – CCAF, da 
Advocacia-Geral da União. 
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O PLC nº 78/2018, em tramitação no Senado Federal, decorre 
da aprovação de Emenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei – PL nº 8.939, de 
2017, de autoria do Deputado José Carlos Aleluia. 

O PL nº 8.939/2017 inclui um parágrafo no art. 1º da Lei nº 
12.276/2010 para permitir que a Petrobrás possa negociar e transferir a 
titularidade do Contrato de Cessão Onerosa, desde que seja preservada uma 
participação de, no mínimo, 30%. 

Essa proposição é uma flagrante afronta ao art. 4º da própria Lei 
nº 12.276/2010 e ao próprio Contrato que estabelecem inequivocamente que 
apenas a Petrobrás será a cessionária. 

Transcreve-se, a seguir, esse artigo: 
Art. 4º O exercício das atividades de pesquisa e lavra de 
petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos de 
que trata esta Lei será realizado pela Petrobras, por sua 
exclusiva conta e risco. 

 
Foi com base nessa exclusividade que foi celebrado o Contrato 

de Cessão Onerosa entre a Petrobrás e a União. Desse modo, haveria uma 
quebra de contrato. 

Acrescente-se, ainda, o que diz o parágrafo 6º do art. 1º da Lei 
nº 12.276/2010: “§ 6º A cessão de que trata o caput é intransferível.”. Assim, as 
premissas contidas no Contrato de Cessão Onerosa celebrado entre a União e 
a Petrobrás basearam-se nessa Lei, que estabeleceu condições vantajosas 
exclusivamente para a Petrobrás.    

Na sua justificação, o autor do PL nº 8.939, de 2017, argumenta 
haver interesse da União, enquanto sócia controladora da Petrobrás, em 
fortalecer a estatal com vistas a dotá-la de recursos decorrentes de áreas que 
se caracterizam pelo baixo risco exploratório e que representam considerável 
potencial de rentabilidade.  

Segundo ele, ao final de 2010, a Petrobrás apresentava dívida 
líquida em valor corrente de US$ 36,7 bilhões e relação entre a dívida líquida e 



26  

 
 

os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) de 1,12. 
No final de 2016, esses números passaram, respectivamente, US$ 96,4 bilhões 
e 3,54. 

O autor declara, ainda, que a manutenção das estratégias 
empresariais que provocaram a explosão da dívida levaria inexoravelmente à 
insolvência da Petrobrás. Portanto, não restava alternativa à nova Diretoria da 
empresa senão buscar o abatimento gradual dessa dívida. Nesse contexto, foi 
concebido o Plano Estratégico e Plano de Negócios e Gestão (PNG) 2017-2021 
da Petrobrás. 

Entre outras medidas importantes adotadas, o autor destaca o 
corte nos investimentos, a implementação de parcerias e desinvestimentos, e 
que os investimentos planejados da Petrobrás, que chegaram a US$ 224 bilhões 
no PNG 2010-2014, foram reduzidos para US$ 74 bilhões no PNG 2017-2021.  

Importa ressaltar que o principal motivo do endividamento da 
Petrobrás foram justamente os investimentos na área de exploração e produção, 
com destaque para as áreas da cessão onerosa. Esses investimentos 
necessários, feitos à época, agora começam a dar frutos. Existe um tempo de 
plantar e um tempo de colher. E a colheita já iniciou com a entrada em operação, 
no dia 24 de abril de 2018, do primeiro sistema definitivo de produção em área 
da cessão onerosa, por meio da unidade estacionária de produção P-74, que é 
um navio de produção do tipo FPSO (floating, production, storage and 
offloading), instalada no campo de Búzios2. 

Para o segundo semestre de 2018, a Petrobrás prevê a entrada 
em operação dos FPSOs P-67, P-68, P-69, P-75 e P-76. É quase um FPSO por 
mês e nada menos do que 750 mil barris por dia de capacidade instalada. 
Somados com as duas unidades de produção do primeiro semestre, a 
capacidade de produção instalada pela Petrobrás em 2018 deve ser superior a 
1 milhão de barris por dia. 

Em 2019, devem entrar em operação os FPSOs P-70 (Atapu I) 

                                            
2 Disponível em http://epbr.com.br/petrobras-ainda-tem-seis-fpsos-para-produzir-em-2018/. 
Acesso em 15 de junho de 2018. 
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e P-77 (Búzios IV); em 2021, devem entrar em operação a unidade Búzios V e 
Sépia; e em 2022, deve entrar em operação uma unidade em Itapu. 

A Petrobrás priorizou os investimentos nas áreas da cessão 
onerosa em razão da excelente qualidade das áreas e do fato de não haver 
pagamento de participação especial. 

De acordo com o Plano Decenal de Expansão de Energia 2026, 
a produção sustentada somente nos recursos na categoria de reservas deverá 
atingir os maiores volumes em 2024. Essa produção é justificada principalmente 
pelas contribuições das unidades integrantes da cessão onerosa, em especial 
os campos de Búzios e Atapu, com previsão de entrada em produção em 2018 
e 2019, respectivamente.  

São previstos, segundo o Plano de Negócios da Petrobrás 2017-
2021, cinco módulos de produção para Búzios. A cessão onerosa, e respectivo 
excedente, são responsáveis por cerca de 40% da produção dos recursos na 
categoria de reserva em 2026. A Figura 11.2 mostra a previsão de produção de 
petróleo nacional por tipo de contrato de 2016 a 2026. 

Conforme mostrado na Figura 11.2, a produção sob o regime de 
cessão onerosa é o grande destaque, pois passa de zero, em 2017, a 1,7 milhão 
de barris de petróleo por dia – mmbpd ou para 1,3 mmbpd, sem considerar o 
volume excedente da cessão onerosa, em 2026. A produção sob o regime de 
concessão cai, por sua vez, de 2,9 mmbpd para 2,6 mmbpd. 

Em razão de não haver o pagamento de participação especial, a 
produção sob o regime de cessão onerosa deverá acarretar um grande aumento 
na geração de caixa da Petrobrás. 
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   Fonte: Empresa de Pesquisa Energética – EPE  
Figura 11.2 – Previsão de produção de petróleo nacional por tipo de contrato. 

A Petrobrás é a grande operadora no Brasil nas atividades de 
produção. Atualmente, o custo de extração da estatal no Pré-Sal já é inferior a 
US$ 7 por barril. O preço mínimo do petróleo para viabilização dos projetos do 
Pré-Sal (break-even ou preço de equilíbrio), que era de US$ 43 por barril no 
portfólio da Petrobrás de três anos atrás, caiu para US$ 30 por barril no plano de 
negócios em vigor, o que representa uma redução de 30%3. 

Esse custo de extração caminha, no entanto, para ser de apenas 
US$ 5 por barril, segundo apresentação feita pela empresa petrolífera Galp4. A 
Figura IV.2 mostra a composição do custo total de produção, denominado custos 
técnicos, da Galp, composto pelo custo de extração, de arrendamento, de 
depreciação, de depleção e de amortização, sem considerar participação 
governamental e overheads5.  

Conforme mostrado na Figura 11.3, devido às características 
dos reservatórios e da escala dos projetos, os custos técnicos estão próximos 
de US$ 15 por barril e há potencial para otimização tanto dos custos de capital 
quanto dos custos operacionais. Dessa forma, os custos de produção podem ser 
inferiores a US$ 15 por barril, sem overheads. 

 

                                            
3 Disponível em http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/vamos-bater-meta-de-producao-e-
reduzir-custos-de-extracao-afirma-parente-na-otc.htm. Acesso em 24 de maio de 2018. 
4 Disponível em 
https://www.galp.com/Portals/0/Recursos/Investidores/SharedResources/Documentos/2017_09
_Investor_presentation.pdf. Acesso em 24 de maio de 2018. 
5 Custos indiretos. 
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Fonte: Galp 
Figura 11.3 – Custos de produção da Galp. 

Nesse contexto, estima-se que o custo total de produção da 
Petrobrás nas áreas da cessão onerosa será de cerca de US$ 20 por barril. 
Como serão devidos apenas royalties de 10%, admitindo-se um valor de 
referência do barril produzido de US$ 70, o custo total de produção com 
participação governamental será de US$ 27 por barril. 

Dessa forma, cada barril produzido, deverá gerar uma receita 
líquida de US$ 43, que multiplicado por cinco bilhões de barris totaliza uma 
receita total líquida de US$ 215 bilhões, sem atualização a valor presente. 

Utilizando-se uma taxa de câmbio de 3,7 Reais por Dólar, a 
receita líquida das áreas da cessão onerosa, sem atualização a valor presente, 
já subtraídos todos os custos, será de R$ 795,5 bilhões. 

Utilizando-se uma taxa de desconto de 8,83%, igual à do 
Contrato de Cessão Onerosa, e um curva de produção com base nas estimativas 
do Plano Decenal de Expansão de Energia 2026, chega-se a um valor presente 
líquido de R$ 173,3 bilhões, valor ainda muito maior que os R$ 74,807 bilhões 
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pagos pela Petrobrás. 
A curva de produção para se chegar ao valor presente líquido de 

R$ 173,3 bilhões é mostrada na Figura 11.4. 

 
Figura 11.4 – Curva de produção da cessão onerosa (mmbpd). 

 
Se houvesse o pagamento da participação especial, cerca de 

32% desse valor presente seria destinado ao seu pagamento, o que corresponde 
a R$ 55,5 bilhões. Desse valor, 40% seriam destinados a Estados e Municípios. 
Dessa forma, com a adoção do regime de cessão onerosa, em vez do regime de 
concessão, o Estado do Rio de Janeiro perdeu cerca de R$ 22,2 bilhões e os 
seus Municípios perderam aproximadamente R$ 5,5 bilhões. 

Em 2022, a receita líquida da Petrobrás apenas com a produção 
de cerca de 1 milhão de barris de petróleo por dia sob o regime de cessão 
onerosa será de US$ 15,7 bilhões ou R$ 58 bilhões, utilizando-se uma taxa de 
câmbio de 3,7 Reais por Dólar. Nos anos seguintes, a receita líquida anual será 
ainda maior. 

Observa-se, então, que, pelo fato de a Petrobrás gastar apenas 
US$ 27 por barril e poder vendê-lo a US$ 70, no âmbito da cessão onerosa, os 
barris produzidos sob esse regime poderão ser utilizados para redução do 
endividamento, para novos investimentos e para aumento dos lucros da estatal. 

Como grande parte das unidades da cessão onerosa já estão 
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contratadas e entrarão em operação no curto prazo, produzindo petróleo com 
altíssima rentabilidade, conclui-se, então, que carece de qualquer lógica, a 
Petrobrás transferir a titularidade dessas áreas, como proposto pelo Projeto de 
Lei nº 8.939, de 2017. 

A essência da cessão onerosa de a União gerar benefício para 
a Petrobrás seria afrontada, caso a estatal, agora, se aproveitasse de tão 
vantajoso regime para vender parcialmente a titularidade das áreas. 

Dessa forma, o PL nº 8.939, de 2017, fere a própria essência da 
Lei nº 12.276/2010, representa uma quebra do Contrato de Cessão Onerosa e 
não apresenta nenhum mérito. Pelo contrário, essa proposição é, na verdade, 
uma afronta ao interesse público. Em suma, transfere para empresas 
multinacionais as vantagens oferecidas à Petrobrás. 

Apesar disso, essa proposição foi aprovada pelo Plenário da 
Câmara dos Deputados em 4 de julho de 2018, na forma de uma Emenda 
Substitutiva Global, apresentada pelo Relator Deputado Fernando Coelho Filho. 

No Senado, o texto aprovado na Câmara dos Deputados foi 
denominado Projeto de Lei da Câmara – PLC nº 78, de 2018, que é analisado 
no item 11.4 deste trabalho. 
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11.2 Os excedentes da cessão onerosa 
A ANP contratou estudos da certificadora independente Gaffney, 

Cline & Associates para avaliar os volumes excedentes ao Contrato de Cessão 
Onerosa. Segundo esses estudos, esses volumes variam entre 6 e 15 bilhões 
de barris de óleo equivalente6. Considerando que são recursos já descobertos e 
comerciais, a oferta desses volumes demandará a contratação de inúmeras 
unidades de produção no curto prazo, que podem gerar importante retorno para 
os cofres públicos. 

A Tabela V.1 detalha, além do volume contratado na cessão 
onerosa, as estimativas de volumes recuperáveis adicionais presentes em cada 
área. Conforme mostrado nessa Tabela, o Contrato de Cessão Onerosa previa 
um volume recuperável de 4,997 bilhões de barris equivalentes, mas o volume 
recuperável total pode chegar a 19,750 bilhões de barris equivalentes. 

Conforme mostrado na Tabela V.1, apenas a área de Búzios (ex-
Franco) apresenta volumes recuperáveis de 9,056 bilhões de barris a 13,056 
bilhões de barris. Dessa forma, apenas Búzios teria sido mais que suficiente para 
o atendimento do Contrato de Cessão Onerosa, que prevê a produção de cinco 
bilhões de barris equivalentes em mais cinco áreas. 

Em razão de o Contrato de Cessão Onerosa prever a produção 
de apenas cinco bilhões em áreas que podem ter cerca de vinte bilhões e não 
haver previsão legal que estabeleça como os excedentes da cessão onerosa 
devem ser produzidos, é possível que o Relator do Projeto de Lei nº 8.939, de 
2107, e, informalmente, o próprio Poder Executivo Federal, apresente emendas 
ou substitutivo a essa proposição no sentido de se propor que os excedentes 
das áreas da cessão onerosa sejam licitados. 

Conforme notícia veiculada na imprensa7, o Ministério de Minas 
e Energia estaria trabalhando para realizar a licitação dos excedentes da cessão 
onerosa no mesmo dia da 5ª Rodada de Licitações sob o regime de partilha de 

                                            
6 Disponível em http://www.anp.gov.br/images/publicacoes/Livreto_Upstream_2018-P.pdf. 
Acesso em 16 de junho de 2018. 
7 Disponível em http://epbr.com.br/leilao-do-excedente-da-cessao-onerosa-junto-com-a-5a-
rodada-do-pre-sal/. Acesso em 16 de junho de 2018. 
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produção, prevista para 28 de setembro de 2018. Para isso, seria necessário 
que a Comissão Interministerial que discute a Revisão do Contrato da Cessão 
Onerosa conclua seus trabalhos. 

Em 11 de maio de 2018, foi publicada a Resolução nº 4 do 
Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), que autoriza a ANP a realizar 
a 5ª Rodada de Licitações sob o regime de partilha de produção e aprova os 
parâmetros técnicos e econômicos das áreas ofertadas. Serão ofertadas as 
áreas denominadas Saturno, Titã, Pau-Brasil e Sudoeste de Tartaruga Verde. 
Tabela 11.2 Volumes contratados e adicionais ao Contrato de Cessão Onerosa 

Campo Volume da 
Cessão Onerosa 

(milhões de 
barris 

equivalentes) 

Volume excedente 
mínimo 

(milhões de barris 
equivalentes) 

Volume excedente 
máximo 

 (milhões de barris 
equivalentes) 

Volume total 
máximo 

(milhões de 
barris 

equivalentes) 
 

Itapu (Ex-
Florim) 466,968 300 500 966,968 
Sépia ( Ex-
Nordeste 
de Tupi) 427,784 500 700 1127,784 
Búzios 
(Ex-
Franco) 3056,000 6500 10000 13056,000 
Atapu, 
Berbigão e 
Sururu 
(Ex-
Entorno de 
Iara) 599,560 2500 4000 4599,560 
Sul de Lula 
(Ex-Sul de 
Tupi) 128,051 - - - 
Sul de 
Sapinhoá 
(Ex-Sul de 
Guará) 319,107 - - - 
TOTAL 4997,469 9300 15200 20197,469 

Fonte: Resolução CNPE nº 1, de 24 de junho de 2014 
 
Os bônus de assinatura para a 5ª Rodada estão estabelecidos 

no § 9º do art. 3º da Resolução CNPE nº 4, de 11 de maio de 2018: 
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− na área de Saturno, R$ 3.125.000.000,00; 
− na área de Titã, R$ 3.125.000.000,00; 
− na área de Pau-Brasil, R$ 500.000.000,00; e 
− na área de Sudoeste de Tartaruga Verde, R$ 70.000.000,00. 

As áreas de Saturno e Titã, adjacente a Saturno, são 
estratégicas para o País. Segundo o Diretor-Geral da ANP, o reservatório de 
Saturno pode ser do porte de Libra, que tem volumes recuperáveis superiores a 
10 bilhões de barris. Dessa forma, não há razões técnicas que justifiquem um 
percentual do excedente em óleo da União de apenas 9,56%. O valor do bônus 
de assinatura de R$ 3,125 bilhões também pode ser considerado baixo. 

Foi publicada a expectativa do Governo Federal de obter entre 
R$ 80 bilhões e R$ 100 bilhões em bônus de assinatura, na licitação dos 
excedentes da cessão onerosa, e que parte desse valor poderia ser revertida à 
Petrobrás. Pela legislação atual, Lei nº 12.351/210,  

Um valor como esse de bônus de assinatura talvez indicasse a 
intenção de o governo estender o regime de cessão onerosa para empresas 
privadas ou estatais de outros países. Na produção dos cinco bilhões da cessão 
onerosa foi estimada uma receita líquida total de R$ 795 bilhões e um valor 
presente líquido de R$ 173,3 bilhões. No caso dos excedentes da cessão 
onerosa, a receita líquida total e o valor presente líquido podem ser até três 
vezes maiores.  

Desse modo a receita líquida total pode atingir R$ 2,3 trilhões e 
o valor presente líquido dos excedentes da cessão onerosa podem chegar a 
cerca de R$ 500 bilhões, valor muito maior que o bônus de assinatura que pode 
chegar a R$ 100 bilhões. 

Os elevados déficits fiscais, contudo, não devem ser resolvidos 
com o comprometimento do Fundo Social, de que trata a Lei nº 12.351/201, mas 
com a tributação da renda e da exportação do próprio petróleo, e não com bônus 
de assinatura. A Noruega, por exemplo, para eliminar o apetite do governo de 
plantão eliminou o pagamento de bônus de assinatura. 
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O governo poderia também licitar os excedentes da cessão 
onerosa sob o regime de partilha de produção, mas com percentual mínimo do 
excedente em óleo para a União ainda menor que os 9,56% fixados para 
Saturno. Nesse caso, seria fundamental estabelecer em substitutivo ou emenda 
ao Projeto de Lei nº 8.939, de 2017, que o excedente em óleo da União deve ser 
de, no mínimo, 60%, e que haja, também, uma política de conteúdo local. 

É importante, ainda, que parte do bônus de assinatura seja 
distribuída para Estados e Municípios, pois o art. 1º da Lei nº 13.586, de 28 de 
dezembro de 2017, ao contrário do art. 42 da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro 
de 2010, permite que tanto os bônus de assinatura quanto os royalties possam 
ser deduzidos da base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica 
– IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSSL. 

 A potencial renúncia fiscal de IRPJ poderá ter grande impacto 
nas receitas de Estados e Municípios, em razão da distribuição de parte desse 
tributo para os entes federativos. Transcreve-se, a seguir, o disposto no art. 159 
da Constituição Federal: 

Art. 159. A União entregará 
I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e 
proventos de qualquer natureza e sobre produtos 
industrializados, 49% (quarenta e nove por cento), na seguinte 
forma: 
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de 
Participação dos Estados e do Distrito Federal;  
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de 
Participação dos Municípios; 
c) três por cento, para aplicação em programas de financiamento 
ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 
através de suas instituições financeiras de caráter regional, de 
acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando 
assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos recursos 
destinados à Região, na forma que a lei estabelecer; 
d) um por cento ao Fundo de Participação dos Municípios, que 
será entregue no primeiro decêndio do mês de dezembro de 
cada ano; 
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e) 1% (um por cento) ao Fundo de Participação dos Municípios, 
que será entregue no primeiro decêndio do mês de julho de cada 
ano; (...) 

Admitindo-se um bônus de assinatura de R$ 100 bilhões, em 
decorrência do art. 1º da Lei nº 13.586/2017, haveria uma redução potencial da 
parcela do IRPJ de R$ 25 bilhões. Desse valor, 46% são distribuídos para 
Estados e Municípios e 3% para programas das Regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste. Assim, a perda de Estados e Municípios seria de 46% de R$ 25 
bilhões, o que corresponde a cerca de R$ 11,5 bilhões. 

O Fundo de Participação dos Municípios teria uma redução de 
R$ 6,125 bilhões; a redução do Fundo de Participação dos Estados seria de R$ 
5,375 bilhões. 
11.3 Descrição do PLC nº 78/2018 

O art. 1º do Projeto de Lei da Câmara – PLC nº 78, de 2018, 
altera os arts. 1º, 2º, 4º e 7º da Lei nº 12.276/2010. O parágrafo 2º do art. 1º 
passa a estabelecer que a cessão onerosa deverá produzir efeitos até que a 
Petrobrás extraia cinco bilhões de barris equivalentes de petróleo, ressalvada a 
possibilidade de transferência de titularidade. 

O parágrafo 7º foi incluído para estabelecer que, se da Revisão 
do Contrato de Cessão Onerosa resultar saldo credor em favor da Petrobrás, a 
União poderá realizar o adimplemento em dinheiro ou em barris equivalentes de 
petróleo, ainda que supere o limite de cinco bilhões de barris. 

O novo parágrafo 8º do art. 1º dispõe que o critério de conversão 
de pecúnia em barris equivalentes em petróleo será estabelecido pelo Ministério 
de Minas e Energia – MME, ouvida a ANP e a Petrobrás, com observância dos 
parâmetros da Revisão do Contrato da Cessão Onerosa. 

O art. 2º da Lei nº 12.276/2010 é alterado para estabelece que 
esse Contrato estabelecerá os valores mínimos do índice de nacionalização dos 
bens produzidos e dos serviços prestados. Estabelece, ainda, que as condições 
para a realização da Revisão do Contrato de Cessão Onerosa, a partir de um 
fluxo de caixa descontado, deverá considerar a existência de prejuízos fiscais 
acumulados pela Petrobrás e, entre outras variáveis, as seguintes premissas: 
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− os preços de mercado, a especificação do produto da lavra e o 
deflacionamento, segundo expectativas de inflação, do preço futuro do 
petróleo utilizado para cálculo do preço de referência; 

− a amortização fiscal do bônus de assinatura e a depreciação de ativos 
deverão ser realizadas em moeda corrente nacional, de forma compatível 
com a legislação tributária brasileira e com os registros nos demonstrativos 
financeiros e fiscais da Petrobrás, assegurando-se que o bônus de 
assinatura será devidamente ajustado pelo resultado da revisão do contrato 
da cessão onerosa de que trata este inciso; 

− na hipótese de divergência no cálculo dos gastos incorridos, será utilizada a 
média das estimativas de gastos constantes dos laudos de cada 
certificadora, ponderada pelo escopo da curva de produção a ser adotada 
por ocasião da Revisão; e 

− na atualização monetária a ser aplicada aos gastos incorridos será utilizada 
a média aritmética dos índices de preço ao produtor e ao consumidor 
utilizados no mercado norte-americano, adotados nos laudos. 

Os parágrafos do art. 2º da Lei nº 12.276/2010 passam a 
estabelecer as seguintes disposições: 
− o Contrato de Cessão Onerosa e sua Revisão deverão ser submetidos à 

prévia apreciação do CNPE;  
− o aditivo contratual que formalizar a conclusão da Revisão deverá se 

adequar às normas regulatórias de conteúdo local editadas pela ANP;  
− a Revisão será feita com fundamento em laudos técnicos elaborados por 

entidades certificadoras independentes, observadas as melhores práticas da 
indústria do petróleo;  

− no processo de Revisão, a União e a Petrobrás poderão acordar a devolução 
de áreas contratadas, assegurada a manutenção do volume contratado e 
considerados os parâmetros utilizados na Revisão para fins de valoração 
dos volumes contratados;  

− a devolução de áreas pela Petrobrás será efetivada no momento da 
celebração do Contrato trata o art. 3º-A, incluído na Lei nº 12.276/2010 pela 
Emenda Substitutiva Global em análise;  

− a Petrobrás deverá ser ressarcida pelo diferimento do fluxo de caixa 
decorrente da devolução de áreas, o qual deverá ser apurado pelo MME, 
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ouvida a ANP e a Petrobrás, utilizando-se os parâmetros da Revisão, sendo 
possível a conversão do valor do ressarcimento em direitos de exploração e 
produção nas áreas contratadas, não se aplicando neste caso o limite de 
cinco bilhões de barris;  

− a União e a Petrobrás deverão garantir que não haverá duplicação de itens 
de custos comuns na Revisão e no aproveitamento dos volumes excedentes; 
e 

− o edital da licitação dos excedentes da cessão onerosa definirá o valor e a 
forma de pagamento do ressarcimento à Petrobrás, bem como o responsável 
pelo seu adimplemento. 

O art. 1º do PLC nº 78, de 2018, também altera o art. 4º da Lei 
nº 12.276/2010 para estabelecer que o exercício das atividades de pesquisa e 
lavra será realizado pelas cessionárias por sua exclusiva conta e risco, e que a 
ocorrência de acidentes ou de eventos da natureza que afetem a produção nas 
áreas estabelecidas no Contrato de Cessão Onerosa não deverá ser 
considerada na definição do valor do Contrato, ou na sua Revisão. 

É proposto, ainda, que se altere o art. 7º para dispor que caberá 
à ANP regular e fiscalizar as atividades a serem realizadas pelas cessionárias 
com base a Lei nº 12.276/2010, aplicando-se, no que couber, o disposto na Lei 
nº 9.478/1997. Essa regulação e  fiscalização abrangerão ainda os termos dos 
acordos de individualização da produção a serem assinados pelas cessionárias 
com os concessionários de blocos localizados na área do pré-sal. 

O art. 2º do PLC nº 78, de 2018, inclui, na Lei nº 12.276/2010, 
os arts. 3º-A, 3º-B, 3º-C e 3º-D. Nos termos do art. 3º-A, a licitação dos volumes 
excedentes ao Contrato de Cessão Onerosa será feita sob o regime de partilha 
de produção, previsto na Lei nº 12.351/2010. 

O art. 3º-B dispõe que a licitação desses volumes deverá 
respeitar os direitos da Petrobrás previstos no Contrato de Cessão Onerosa. 
Conforme os parágrafos desse artigo, o CNPE definirá diretrizes para a 
realização do leilão dos excedentes da cessão onerosa, inclusive quanto à forma 
de pagamento, aplicando-se, no que couber, o disposto na Lei nº 9.478/1997. 

Os contratos decorrentes da licitação desses excedentes não 
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terão limite de volume de barris equivalentes e, caso definido no edital, poderão 
prever a exploração e produção do volume excedente ao contratado nas áreas 
não devolvidas pela Petrobrás. 

O edital da licitação deverá prever o valor mínimo do pagamento 
pelos volumes excedentes ao contrato de cessão onerosa. 

O art. 3º-C do art. 2º do PLC nº 78, de 2018, dispõe que as 
cessionárias poderão negociar e transferir a titularidade dos contratos 
celebrados com a União, observadas as seguintes condições: preservação de, 
no mínimo, 30% dos volumes contratuais da Petrobrás em cada uma das áreas 
mantidas por ela sob o Contrato de Cessão Onerosa; prévia e expressa 
autorização da ANP; manutenção do objeto e das condições contratuais, com as 
modificações que venham a ser introduzidas pela Revisão; e atendimento, por 
parte do novo cessionário, dos requisitos técnicos, econômicos e jurídicos 
estabelecidos pela ANP. 

O art. 2 do PLC nº 78, de 2018, também inclui o art. 3º-D na Lei 
nº 12.276/2010, para estabelecer, como condição prévia à devolução de áreas, 
bem assim à transferência de titularidade do Contrato pela Petrobrás, que a 
estatal e a ANP deverão publicar, previamente, as motivações técnicas, 
econômicas e jurídicas que balizaram suas decisões, podendo acordar 
mecanismos de cooperação para oferta conjunta de áreas. 

O art. 3º do PLC nº 78, de 2018, por sua vez, estabelece que as 
contratações de bens e serviços efetuadas por consórcios operados por 
sociedade de economia mista, que exerça as atividades de exploração e 
produção de petróleo, gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, e que 
visem a atender a demandas exclusivas desses consórcios não se submetem ao 
regime previsto na Lei nº 13.303/2016. 

Por fim, o art. 4º do PLC nº 78, de 2018, revoga o § 6º do art. 1º 
da Lei nº 12.276/2010, e o art. 5º dispõe a entrada em vigor na data da publicação 
da Lei. 
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11.4 Análise do PLC nº 78/2018 
O PLC nº 78, de 2018, quanto à transferência de titularidade de 

direitos da Petrobrás de produzir cinco bilhões de barris, apenas detalha, com 
inadequada técnica legislativa, parâmetros para a Revisão do Contrato de 
Cessão Onerosa. Assim sendo, não pode ser considerada um avanço em 
relação ao PL nº 8.939, de 2107.  Os graves problemas técnicos dessa 
proposição não são enfrentados pelo PLC nº 78, de 2018. 

Em relação ao PL nº 8.939/2017, o PLC nº 78, de 2018, propõe 
dois principais acréscimos. A primeira deles visa permitir que os excedentes da 
cessão onerosa possam ser licitados sob o regime de partilha de produção; o 
segundo acréscimo determina, na prática, o fim das licitações públicas para 
aquisições e contratações nas principais áreas do Pré-Sal, que têm a Petrobrás 
com a operadora dos consórcios. 

A licitação dos excedentes da cessão onerosa às petrolíferas, 
sem a participação da Petrobrás, pode reduzir muito a participação 
governamental na renda petrolífera, mesmo que haja o pagamento de bônus de 
assinatura de R$ 100 bilhões. Para a receita relativa aos cinco bilhões de barris 
da cessão onerosa, o valor presente líquido foi estimado em R$ 173,3 bilhões; 
para a receita referente a cerca de quinze bilhões de barris dos excedentes da 
cessão onerosa, o valor presente líquido pode chegar a cerca de R$ 500 bilhões. 
Desse modo, o bônus representa apenas um quinto do valor presente líquido 
desses excedentes. 

Em relação ao regime de cessão onerosa, o regime de partilha 
de produção apresenta a vantagem de haver o pagamento de royalties de 15% 
e da destinação do excedente em óleo para a União. Ressalte-se, no entanto, 
que, em razão da Lei nº 12.734/2012 estar suspensa por liminar de Ministro do 
Supremo Tribunal Federal, Ministra Cármen Lúcia, não há critérios legais para a 
distribuição desses royalties. 

Com essa suspensão, os royalties no regime de partilha de 
produção não estão sendo distribuídos para Estados e Municípios, pois não 
havia lei anterior para essa distribuição, como no regime de concessão. Assim, 
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os valores dos royalties do regime de partilha de produção pagos pelas 
empresas estão sendo retidos na Secretaria do Tesouro Nacional. 

Como relação ao excedente em óleo para a União, o PLC nº 78, 
de 2018, não estabelece nenhuma política pública para estabelecer o percentual 
mínimo. Isso não se justifica tecnicamente, pois as áreas da cessão onerosa já 
se tornaram campos e a União tem pleno conhecimento desses campos. 

Dessa forma, o percentual mínimo do excedente em óleo para a 
União pode ser tão baixo quanto os estabelecidos, por exemplo, para as áreas 
de Saturno e Titã, nos termos da Resolução CNPE nº 4, de 4 de maio de 2018. 
Para a área de Saturno, foi estabelecido o excedente em óleo para a União de, 
no mínimo, 9,56%; no caso de Titã, esse percentual foi de apenas 5,80%.  

Importa ressaltar o Diretor-Geral da ANP, Sr. Décio Oddone, 
disse que Saturno é tão grande quanto as maiores áreas do Pré-Sal e que pode 
ter o porte de Libra8. Desse modo, não será surpresa se os excedentes da 
cessão onerosa forem licitados com excedente em óleo para a União tão baixo 
quanto 9,56%. 

Outra ausência no PLC nº 78, de 2018, é de uma política de 
conteúdo local. Dessa forma, pode-se produzir os excedentes com baixa 
participação governamental e com baixa contratação no Brasil. Dessa forma, 
graves seriam as consequências para a sociedade brasileira, que, de fato, é 
dona dos recursos petrolíferos, como estabelece o art. 20 da Constituição 
Federal. 

Outro grave problema do PLC nº 78, de 2018, é o fato de se 
poder ter diferentes operadores atuando em uma mesma área, podendo ser 
instalados módulos de produção, operados por uma empresa sob o regime de 
partilha de produção, ao lado ou entre módulos de produção operados pela 
Petrobrás sob o regime de cessão onerosa. Dessa forma, é fundamental que, na 
licitação dos excedentes da cessão onerosa, a Petrobrás seja a operadora. 

Importa registrar, ainda, que se os excedentes da cessão 
                                            
8 Disponível em http://www.upstreamonline.com/hardcopy/1319726/libra-size-hopes-for-saturno. 
Acesso em 27 de junho de 2018. 
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onerosa fossem licitados sob o regime de concessão, haveria o pagamento de 
participação especial de cerca de 25% de R$ 500 bilhões, o que corresponde a 
R$ 125 bilhões. Como 40% da participação especial seriam destinados ao 
Estado do Rio de Janeiro, esse Estado poderá perder 40% de R$ 125 bilhões, o 
que corresponde a R$ 50 bilhões. Os Municípios desse Estado, que receberiam 
10% de R$ 125 bilhões, poderão perder R$ 12,5 bilhões, o que totaliza uma 
perda de R$ 62,5 bilhões para Estado e Municípios. 

A produção trimestral fiscalizada em grandes campos, como 
Búzios, poderia fazer com que a alíquota da participação especial dos 
excedentes da cessão onerosa pudesse chegar a 32%. Nesse caso, a perda de 
Estado e Municípios pode chegar a R$ 80 bilhões, sendo de R$ 64 bilhões a 
perda do Estado e de R$ 16 bilhões a perda dos Municípios.  

Outro grave problema do PLC nº 78, de 2018, é a inclusão do 
art. 3º com a seguinte redação: 

“Art. 3º As contratações de bens e serviços efetuadas por 
consórcios operados por sociedade de economia mista, que 
exerça as atividades de exploração e produção de petróleo, gás 
natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, e que visem a 
atender a demandas exclusivas desses consórcios não se 
submetem ao regime previsto na Lei nº 13.303, de 30 de junho 
de 2016.” 

Ocorre que a Petrobrás é a grande operadora das atividades de 
exploração, desenvolvimento e produção no horizonte geológico da principal 
área do Pré-Sal, que é a Bacia de Santos. Nesse caso, apenas no Contrato de 
Cessão Onerosa a estatal não opera por meio de consórcio. Mas até mesmo 
nesse Contrato, a Emenda Substitutiva Global aprovada na Câmara permite a 
formação de consórcio. 

Na Câmara dos Deputados, o Relator, Deputado Fernando 
Coelho Filho, argumentou que o modelo adotado pela indústria petrolífera adota 
uma modalidade equiparada ao convite para dar início ao seu processo de 
consulta ao mercado e, ao final do processo de contratação, há a deliberação 
por todos os consorciados quanto à celebração do contrato com o fornecedor 
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vencedor. Nessa modalidade, tanto o operador quanto os não-operadores 
podem indicar fornecedores, formando uma lista de convidados a apresentar 
propostas.  

Nesse aspecto vale ressaltar os gravíssimos problemas 
decorrentes das contratações feitas pela Petrobrás sem licitação ou na 
modalidade convite, onde há grande poder discricionário por parte dos 
administradores. 

A ausência de licitações públicas nas contratações da Petrobrás 
pode ter um grande impacto nas empresas nacionais, pois, as empresas do 
consórcio, poderão “escolher” livremente quem convidar. Assim, poderão ser 
“convidadas” principalmente empresas estrangeiras, com gravíssimas 
consequências para as empresas e para a engenharia nacional. 

Nesse contexto, é importante ressaltar que a Petrobrás tem à 
sua disposição, por meio da Lei nº 13.303/2016, mecanismos transparentes, 
ágeis e impessoais para realizar suas aquisições e contratações como 
operadora no Pré-Sal. A aprovação dessa Lei, ocorrida há apenas dois anos, foi 
uma importante resposta do Congresso Nacional para o combate à corrupção no 
Brasil. 

Dessa forma, o PLC nº 78, de 2018, ao estabelecer, na prática, 
o fim das licitações públicas na exploração, desenvolvimento e produção do Pré-
Sal na Bacia de Santos retoma mecanismos de contratação que muitos 
problemas causaram ao País. Assim sendo, o art. 3º do PLC nº 78, de 2018, não 
atende ao interesse público. 

11.5 Perdas da Bahia e seus Municípios 
Mantida a atual redação do PLC nº 78, de 2018, tanto os bônus 

de assinatura, da ordem de R$ 100 bilhões, quanto os royalties com alíquota de 
15% poderão ser deduzidos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – 
IRPJ. 
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Como a alíquota do IRPJ é de 25%, serão deduzidos R$ 25 
bilhões. Em razão de 46% da arrecadação do IRPJ ser destinada a Estados e 
Municípios, esses entes federativos terão uma perda de arrecadação de R$ 11,5 
bilhões, caso seja pago R$ 100 bilhões de bônus de assinatura dos contratos 
dos excedentes da cessão onerosa. Esses contratos devem ser assinados em 
2019. 

Os Estados perderão R$ 5,375 bilhões e o Municípios perderão 
R$ 6,125 bilhões, somente com a dedução dos bônus de assinatura. 

A Bahia e seus Municípios terão perdas de arrecadação de R$ 
1,02 bilhão somente pela dedução do bônus de assinatura dos excedentes da 
cessão onerosa, que deve ocorrer em 2019, assim distribuídas: 
 Estado: R$ 452 milhões; 
 Salvador: R$ 48 milhões; 
 Municípios integrantes da Reserva: R$ 25 milhões; e 
 Municípios do interior: R$ 491 milhões. 

A Tabela 11.3 mostra as perdas de arrecadação dos Municípios 
do interior da Bahia com a dedução dos bônus de assinatura estimado em R$ 
100 bilhões. 

 
Tabela 11.3 Perdas dos Municípios do Interior da Bahia com bônus 

Município 
Perda de arrecadação em 2019 com assinatura dos 

contratos dos excedentes da cessão onerosa 
(R$ mil) 

Abaíra  551 
Abaré  1102 
Acajutiba  918 
Adustina  1102 
Água Fria  1102 
Aiquara  551 
Alagoinhas  3488 
Alcobaça  1102 
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Almadina  551 
Amargosa  1652 
Amélia Rodrigues  1285 
América Dourada  918 
Anagé  1102 
Andaraí  918 
Andorinha  918 
Angical  918 
Anguera  734 
Antas  1102 
Antônio Cardoso  734 
Antônio Gonçalves  734 
Aporá  1102 
Apuarema  551 
Araças  734 
Aracatu  918 
Araci  2019 
Aramari  734 
Arataca  734 
Aratuípe  551 
Aurelino Leal  734 
Baianópolis  918 
Baixa Grande  1102 
Banzaê  918 
Barra  2019 
Barra da Estiva  1102 
Barra do Choça  1469 
Barra do Mendes  918 
Barra do Rocha  551 
Barreiras  3672 
Barro Alto  918 
Barro Preto  551 
Barrocas  918 
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Belmonte  1285 
Belo Campo  1102 
Biritinga  918 
Boa Nova  918 
Boa Vista do Tupim  1102 
Bom Jesus da Lapa  2203 
Bom Jesus da Serra  734 
Boninal  918 
Bonito  1102 
Boquira  1102 
Botuporã  734 
Brejões  918 
Brejolândia  734 
Brotas de Macaúbas  734 
Brumado  2203 
Buerarema  1102 
Buritirama  1102 
Caatiba  551 
Cabaceiras do Paraguaçu  1102 
Cachoeira  1469 
Caculé  1285 
Caém  551 
Caetanos  918 
Caetité  2019 
Cafarnaum  1102 
Cairu  1102 
Caldeirão Grande  918 
Camacan  1469 
Camaçari  3672 
Camamu  1469 
Campo Alegre de Lourdes  1285 
Campo Formoso  2387 
Canápolis  551 
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Canarana  1285 
Canavieiras  1469 
Candeal  551 
Candeias  2570 
Candiba  918 
Cândido Sales  1285 
Cansanção  1469 
Canudos  1102 
Capela do Alto Alegre  734 
Capim Grosso  1469 
Caraíbas  551 
Caravelas  1102 
Cardeal da Silva  551 
Carinhanha  1285 
Casa Nova  2387 
Castro Alves  1285 
Catolândia  551 
Catu  2019 
Caturama  551 
Central  1102 
Chorrochó  734 
Cícero Dantas  1469 
Cipó  1102 
Coaraci  1102 
Cocos  1102 
Conceição da Feira  1102 
Conceição do Almeida  1102 
Conceição do Coité  2203 
Conceição do Jacuípe  1469 
Conde  1285 
Condeúba  1102 
Contendas do Sincorá  551 
Coração de Maria  1285 
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Cordeiros  551 
Coribe  918 
Coronel João Sá  1102 
Correntina  1469 
Cotegipe  918 
Cravolândia  551 
Crisópolis  1102 
Cristópolis  918 
Cruz das Almas  2203 
Curaçá  1469 
Dário Meira  734 
Dias d'Ávila  2387 
Dom Basílio  734 
Dom Macedo Costa  551 
Elísio Medrado  551 
Encruzilhada  1102 
Entre Rios  1652 
Érico Cardoso  734 
Esplanada  1652 
Euclides da Cunha  2203 
Eunápolis  2937 
Fátima  1102 
Feira da Mata  551 
Feira de Santana  3672 
Filadélfia  1102 
Firmino Alves  551 
Floresta Azul  734 
Formosa do Rio Preto  1285 
Gandu  1469 
Gavião  551 
Gentio do Ouro  734 
Glória  918 
Gongogi  551 
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Governador Mangabeira  1102 
Guajeru  551 
Guanambi  2570 
Guaratinga  1102 
Heliópolis  918 
Iaçu  1285 
Ibiassucê  551 
Ibicaraí  1102 
Ibicoara  1102 
Ibicuí  918 
Ibipeba  1102 
Ibipitanga  918 
Ibiquera  551 
Ibirapitanga  1285 
Ibirapuã  551 
Ibirataia  1102 
Ibitiara  918 
Ibititá  1102 
Ibotirama  1285 
Ichu  551 
Igaporã  918 
Igrapiúna  918 
Iguaí  1285 
Ilhéus  3672 
Inhambupe  1652 
Ipecaetá  918 
Ipiaú  1836 
Ipirá  2203 
Ipupiara  551 
Irajuba  551 
Iramaia  551 
Iraquara  1285 
Irará  1285 
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Irecê  2387 
Itabela  1469 
Itaberaba  2203 
Itabuna  3672 
Itacaré  1285 
Itaeté  918 
Itagi  734 
Itagibá  918 
Itagimirim  551 
Itaguaçu da Bahia  918 
Itaju do Colônia  551 
Itajuípe  1102 
Itamaraju  2203 
Itamari  551 
Itambé  1285 
Itanagra  551 
Itanhém  1102 
Itaparica  1102 
Itapé  551 
Itapebi  734 
Itapetinga  2387 
Itapicuru  1469 
Itapitanga  734 
Itaquara  551 
Itarantim  1102 
Itatim  918 
Itiruçu  734 
Itiúba  1652 
Itororó  1102 
Ituaçu  1102 
Ituberá  1285 
Iuiú  734 
Jaborandi  551 
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Jacaraci  918 
Jacobina  2570 
Jaguaquara  2019 
Jaguarari  1469 
Jaguaripe  1102 
Jandaíra  734 
Jequié  3672 
Jeremoabo  1652 
Jiquiriçá  918 
Jitaúna  734 
João Dourado  1285 
Juazeiro  3672 
Jucuruçu  551 
Jussara  918 
Jussari  551 
Jussiape  551 
Lafaiete Coutinho  551 
Lagoa Real  918 
Laje  1285 
Lajedão  551 
Lajedinho  551 
Lajedo do Tabocal  551 
Lamarão  551 
Lapão  1285 
Lauro de Freitas  3672 
Lençóis  734 
Licínio de Almeida  734 
Livramento de Nossa 
Senhora  1836 
Luís Eduardo Magalhães  2570 
Macajuba  734 
Macarani  1102 
Macaúbas  2019 
Macururé  551 
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Madre de Deus  1102 
Maetinga  551 
Maiquinique  734 
Mairi  1102 
Malhada  1102 
Malhada de Pedras  551 
Manoel Vitorino  918 
Mansidão  918 
Maracás  1102 
Maragogipe  1836 
Maraú  1102 
Marcionílio Souza  734 
Mascote  918 
Mata de São João  1836 
Matina  734 
Medeiros Neto  1102 
Miguel Calmon  1285 
Milagres  734 
Mirangaba  1102 
Mirante  551 
Monte Santo  2019 
Morpará  551 
Morro do Chapéu  1469 
Mortugaba  734 
Mucugê  551 
Mucuri  1652 
Mulungu do Morro  734 
Mundo Novo  1285 
Muniz Ferreira  551 
Muquém de São 
Francisco  734 
Muritiba  1469 
Mutuípe  1102 
Nazaré  1285 
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Nilo Peçanha  918 
Nordestina  918 
Nova Canaã  1102 
Nova Fátima  551 
Nova Ibiá  551 
Nova Itarana  551 
Nova Redenção  551 
Nova Soure  1285 
Nova Viçosa  1652 
Novo Horizonte  734 
Novo Triunfo  918 
Olindina  1285 
Oliveira dos Brejinhos  1102 
Ouriçangas  551 
Ourolândia  1102 
Palmas de Monte Alto  1102 
Palmeiras  551 
Paramirim  1102 
Paratinga  1469 
Paripiranga  1285 
Pau Brasil  734 
Paulo Afonso  3121 
Pé de Serra  918 
Pedrão  551 
Pedro Alexandre  1102 
Piatã  1102 
Pilão Arcado  1469 
Pindaí  918 
Pindobaçu  1102 
Pintadas  734 
Piraí do Norte  734 
Piripá  734 
Piritiba  1285 
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Planaltino  551 
Planalto  1285 
Poções  1836 
Pojuca  1652 
Ponto Novo  918 
Porto Seguro  3488 
Potiraguá  551 
Prado  1285 
Presidente Dutra  918 
Presidente Jânio Quadros  734 
Presidente Tancredo 
Neves  1285 
Queimadas  1285 
Quijingue  1285 
Quixabeira  551 
Rafael Jambeiro  1102 
Remanso  1652 
Retirolândia  918 
Riachão das Neves  1102 
Riachão do Jacuípe  1469 
Riacho de Santana  1469 
Ribeira do Amparo  918 
Ribeira do Pombal  2019 
Ribeirão do Largo  551 
Rio de Contas  918 
Rio do Antônio  918 
Rio do Pires  734 
Rio Real  1652 
Rodelas  551 
Ruy Barbosa  1469 
Salinas da Margarida  918 
Santa Bárbara  1102 
Santa Brígida  918 
Santa Cruz Cabrália  1285 
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Santa Cruz da Vitória  551 
Santa Inês  734 
Santa Luzia  734 
Santa Maria da Vitória  1652 
Santa Rita de Cássia  1285 
Santa Teresinha  734 
Santaluz  1652 
Santana  1285 
Santanópolis  551 
Santo Amaro  2203 
Santo Antônio de Jesus  2937 
Santo Estêvão  2019 
São Desidério  1469 
São Domingos  551 
São Felipe  1102 
São Félix  918 
São Félix do Coribe  918 
São Francisco do Conde  1652 
São Gabriel  1102 
São Gonçalo dos Campos  1652 
São José da Vitória  551 
São José do Jacuípe  734 
São Miguel das Matas  734 
São Sebastião do Passé  1836 
Sapeaçu  1102 
Sátiro Dias  1102 
Saubara  734 
Saúde  734 
Seabra  1836 
Sebastião Laranjeiras  734 
Senhor do Bonfim  2387 
Sento Sé  1652 
Serra do Ramalho  1469 
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Serra Dourada  1102 
Serra Preta  918 
Serrinha  2570 
Serrolândia  918 
Simões Filho  3305 
Sítio do Mato  734 
Sítio do Quinto  734 
Sobradinho  1102 
Souto Soares  1102 
Tabocas do Brejo Velho  734 
Tanhaçu  1102 
Tanque Novo  1102 
Tanquinho  551 
Taperoá  1102 
Tapiramutá  1102 
Teixeira de Freitas  3672 
Teodoro Sampaio  551 
Teofilândia  1102 
Teolândia  918 
Terra Nova  734 
Tremedal  1102 
Tucano  2019 
Uauá  1285 
Ubaíra  1102 
Ubaitaba  1102 
Ubatã  1285 
Uibaí  918 
Umburanas  1102 
Una  1102 
Urandi  1102 
Uruçuca  1102 
Utinga  1102 
Valença  2754 
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Valente  1285 
Várzea da Roça  918 
Várzea do Poço  551 
Várzea Nova  734 
Varzedo  551 
Vera Cruz  1652 
Vereda  551 
Vitória da Conquista  3672 
Wagner  551 
Wanderley  734 
Wenceslau Guimarães  1102 
Xique-Xique  1836 
Total 490542 

 
A Tabela 11.4 mostra as perdas de arrecadação dos Municípios 

integrantes da “Reserva” com a dedução do bônus de assinatura da base de 
cálculo do IRPJ. 

 
Tabela 11.4 Perdas dos Municípios Integrantes da “Reserva” com bônus 

Município 
Perda de arrecadação em 2019 com dedução do 

bônus de assinatura 
(R$ milhões) 

Alagoinhas  2,08 
Barreiras  2,08 
Camaçari  2,08 
Feira de Santana  2,08 
Ilhéus  2,08 
Itabuna  2,08 
Jequié  2,08 
Juazeiro  2,08 
Lauro de Freitas  2,08 
Porto Seguro  2,08 
Teixeira de Freitas  2,08 
Vitória da Conquista  2,08 
Total 25,00 
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Caso sejam deduzidos, além dos bônus de assinatura, os 

royalties dos excedentes da cessão onerosa, estima-se que as perdas de 
arrecadação de Estados e Municípios serão elevadas de R$ 11,5 bilhões para 
R$ 77 bilhões. 

Os Estados perderiam R$ 36 bilhões e o Municípios perderiam 
R$ 41, somente com a dedução dos bônus de assinatura e dos royalties dos 
excedentes da cessão onerosa. 

A Bahia e seus Municípios terão perdas de arrecadação pela 
dedução do bônus de assinatura e dos royalties da base de cálculo do IRPJ de 
R$ 6,80 bilhões, assim distribuídas: 
 Estado: R$ 3,03 bilhões; 
 Salvador: R$ 318 milhões; 
 Municípios integrantes da Reserva: R$ 167 milhões; e 
 Municípios do interior: R$ 3,284 bilhões. 

A Tabela 11.5 mostra as perdas de arrecadação dos Municípios 
do interior da Bahia com a dedução dos bônus de assinatura e dos royalties dos 
excedentes da cessão onerosa. 

 
Tabela 11.5 Perdas dos Municípios do Interior da Bahia com bônus e royalties 

Município 
Perda de arrecadação com os excedentes da 

cessão onerosa 
(R$ milhões) 

Abaíra  3,69 
Abaré  7,38 
Acajutiba  6,15 
Adustina  7,38 
Água Fria  7,38 
Aiquara  3,69 
Alagoinhas  23,36 
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Alcobaça  7,38 
Almadina  3,69 
Amargosa  11,06 
Amélia Rodrigues  8,60 
América Dourada  6,15 
Anagé  7,38 
Andaraí  6,15 
Andorinha  6,15 
Angical  6,15 
Anguera  4,92 
Antas  7,38 
Antônio Cardoso  4,92 
Antônio Gonçalves  4,92 
Aporá  7,38 
Apuarema  3,69 
Araças  4,92 
Aracatu  6,15 
Araci  13,52 
Aramari  4,92 
Arataca  4,92 
Aratuípe  3,69 
Aurelino Leal  4,92 
Baianópolis  6,15 
Baixa Grande  7,38 
Banzaê  6,15 
Barra  13,52 
Barra da Estiva  7,38 
Barra do Choça  9,83 
Barra do Mendes  6,15 
Barra do Rocha  3,69 
Barreiras  24,58 
Barro Alto  6,15 
Barro Preto  3,69 
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Barrocas  6,15 
Belmonte  8,60 
Belo Campo  7,38 
Biritinga  6,15 
Boa Nova  6,15 
Boa Vista do Tupim  7,38 
Bom Jesus da Lapa  14,75 
Bom Jesus da Serra  4,92 
Boninal  6,15 
Bonito  7,38 
Boquira  7,38 
Botuporã  4,92 
Brejões  6,15 
Brejolândia  4,92 
Brotas de Macaúbas  4,92 
Brumado  14,75 
Buerarema  7,38 
Buritirama  7,38 
Caatiba  3,69 
Cabaceiras do Paraguaçu  7,38 
Cachoeira  9,83 
Caculé  8,60 
Caém  3,69 
Caetanos  6,15 
Caetité  13,52 
Cafarnaum  7,38 
Cairu  7,38 
Caldeirão Grande  6,15 
Camacan  9,83 
Camaçari  24,58 
Camamu  9,83 
Campo Alegre de Lourdes  8,60 
Campo Formoso  15,98 
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Canápolis  3,69 
Canarana  8,60 
Canavieiras  9,83 
Candeal  3,69 
Candeias  17,21 
Candiba  6,15 
Cândido Sales  8,60 
Cansanção  9,83 
Canudos  7,38 
Capela do Alto Alegre  4,92 
Capim Grosso  9,83 
Caraíbas  3,69 
Caravelas  7,38 
Cardeal da Silva  3,69 
Carinhanha  8,60 
Casa Nova  15,98 
Castro Alves  8,60 
Catolândia  3,69 
Catu  13,52 
Caturama  3,69 
Central  7,38 
Chorrochó  4,92 
Cícero Dantas  9,83 
Cipó  7,38 
Coaraci  7,38 
Cocos  7,38 
Conceição da Feira  7,38 
Conceição do Almeida  7,38 
Conceição do Coité  14,75 
Conceição do Jacuípe  9,83 
Conde  8,60 
Condeúba  7,38 
Contendas do Sincorá  3,69 
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Coração de Maria  8,60 
Cordeiros  3,69 
Coribe  6,15 
Coronel João Sá  7,38 
Correntina  9,83 
Cotegipe  6,15 
Cravolândia  3,69 
Crisópolis  7,38 
Cristópolis  6,15 
Cruz das Almas  14,75 
Curaçá  9,83 
Dário Meira  4,92 
Dias d'Ávila  15,98 
Dom Basílio  4,92 
Dom Macedo Costa  3,69 
Elísio Medrado  3,69 
Encruzilhada  7,38 
Entre Rios  11,06 
Érico Cardoso  4,92 
Esplanada  11,06 
Euclides da Cunha  14,75 
Eunápolis  19,67 
Fátima  7,38 
Feira da Mata  3,69 
Feira de Santana  24,58 
Filadélfia  7,38 
Firmino Alves  3,69 
Floresta Azul  4,92 
Formosa do Rio Preto  8,60 
Gandu  9,83 
Gavião  3,69 
Gentio do Ouro  4,92 
Glória  6,15 
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Gongogi  3,69 
Governador Mangabeira  7,38 
Guajeru  3,69 
Guanambi  17,21 
Guaratinga  7,38 
Heliópolis  6,15 
Iaçu  8,60 
Ibiassucê  3,69 
Ibicaraí  7,38 
Ibicoara  7,38 
Ibicuí  6,15 
Ibipeba  7,38 
Ibipitanga  6,15 
Ibiquera  3,69 
Ibirapitanga  8,60 
Ibirapuã  3,69 
Ibirataia  7,38 
Ibitiara  6,15 
Ibititá  7,38 
Ibotirama  8,60 
Ichu  3,69 
Igaporã  6,15 
Igrapiúna  6,15 
Iguaí  8,60 
Ilhéus  24,58 
Inhambupe  11,06 
Ipecaetá  6,15 
Ipiaú  12,29 
Ipirá  14,75 
Ipupiara  3,69 
Irajuba  3,69 
Iramaia  3,69 
Iraquara  8,60 
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Irará  8,60 
Irecê  15,98 
Itabela  9,83 
Itaberaba  14,75 
Itabuna  24,58 
Itacaré  8,60 
Itaeté  6,15 
Itagi  4,92 
Itagibá  6,15 
Itagimirim  3,69 
Itaguaçu da Bahia  6,15 
Itaju do Colônia  3,69 
Itajuípe  7,38 
Itamaraju  14,75 
Itamari  3,69 
Itambé  8,60 
Itanagra  3,69 
Itanhém  7,38 
Itaparica  7,38 
Itapé  3,69 
Itapebi  4,92 
Itapetinga  15,98 
Itapicuru  9,83 
Itapitanga  4,92 
Itaquara  3,69 
Itarantim  7,38 
Itatim  6,15 
Itiruçu  4,92 
Itiúba  11,06 
Itororó  7,38 
Ituaçu  7,38 
Ituberá  8,60 
Iuiú  4,92 
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Jaborandi  3,69 
Jacaraci  6,15 
Jacobina  17,21 
Jaguaquara  13,52 
Jaguarari  9,83 
Jaguaripe  7,38 
Jandaíra  4,92 
Jequié  24,58 
Jeremoabo  11,06 
Jiquiriçá  6,15 
Jitaúna  4,92 
João Dourado  8,60 
Juazeiro  24,58 
Jucuruçu  3,69 
Jussara  6,15 
Jussari  3,69 
Jussiape  3,69 
Lafaiete Coutinho  3,69 
Lagoa Real  6,15 
Laje  8,60 
Lajedão  3,69 
Lajedinho  3,69 
Lajedo do Tabocal  3,69 
Lamarão  3,69 
Lapão  8,60 
Lauro de Freitas  24,58 
Lençóis  4,92 
Licínio de Almeida  4,92 
Livramento de Nossa 
Senhora  

12,29 
Luís Eduardo Magalhães  17,21 
Macajuba  4,92 
Macarani  7,38 
Macaúbas  13,52 
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Macururé  3,69 
Madre de Deus  7,38 
Maetinga  3,69 
Maiquinique  4,92 
Mairi  7,38 
Malhada  7,38 
Malhada de Pedras  3,69 
Manoel Vitorino  6,15 
Mansidão  6,15 
Maracás  7,38 
Maragogipe  12,29 
Maraú  7,38 
Marcionílio Souza  4,92 
Mascote  6,15 
Mata de São João  12,29 
Matina  4,92 
Medeiros Neto  7,38 
Miguel Calmon  8,60 
Milagres  4,92 
Mirangaba  7,38 
Mirante  3,69 
Monte Santo  13,52 
Morpará  3,69 
Morro do Chapéu  9,83 
Mortugaba  4,92 
Mucugê  3,69 
Mucuri  11,06 
Mulungu do Morro  4,92 
Mundo Novo  8,60 
Muniz Ferreira  3,69 
Muquém de São Francisco  4,92 
Muritiba  9,83 
Mutuípe  7,38 
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Nazaré  8,60 
Nilo Peçanha  6,15 
Nordestina  6,15 
Nova Canaã  7,38 
Nova Fátima  3,69 
Nova Ibiá  3,69 
Nova Itarana  3,69 
Nova Redenção  3,69 
Nova Soure  8,60 
Nova Viçosa  11,06 
Novo Horizonte  4,92 
Novo Triunfo  6,15 
Olindina  8,60 
Oliveira dos Brejinhos  7,38 
Ouriçangas  3,69 
Ourolândia  7,38 
Palmas de Monte Alto  7,38 
Palmeiras  3,69 
Paramirim  7,38 
Paratinga  9,83 
Paripiranga  8,60 
Pau Brasil  4,92 
Paulo Afonso  20,90 
Pé de Serra  6,15 
Pedrão  3,69 
Pedro Alexandre  7,38 
Piatã  7,38 
Pilão Arcado  9,83 
Pindaí  6,15 
Pindobaçu  7,38 
Pintadas  4,92 
Piraí do Norte  4,92 
Piripá  4,92 
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Piritiba  8,60 
Planaltino  3,69 
Planalto  8,60 
Poções  12,29 
Pojuca  11,06 
Ponto Novo  6,15 
Porto Seguro  23,36 
Potiraguá  3,69 
Prado  8,60 
Presidente Dutra  6,15 
Presidente Jânio Quadros  4,92 
Presidente Tancredo Neves  8,60 
Queimadas  8,60 
Quijingue  8,60 
Quixabeira  3,69 
Rafael Jambeiro  7,38 
Remanso  11,06 
Retirolândia  6,15 
Riachão das Neves  7,38 
Riachão do Jacuípe  9,83 
Riacho de Santana  9,83 
Ribeira do Amparo  6,15 
Ribeira do Pombal  13,52 
Ribeirão do Largo  3,69 
Rio de Contas  6,15 
Rio do Antônio  6,15 
Rio do Pires  4,92 
Rio Real  11,06 
Rodelas  3,69 
Ruy Barbosa  9,83 
Salinas da Margarida  6,15 
Santa Bárbara  7,38 
Santa Brígida  6,15 
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Santa Cruz Cabrália  8,60 
Santa Cruz da Vitória  3,69 
Santa Inês  4,92 
Santa Luzia  4,92 
Santa Maria da Vitória  11,06 
Santa Rita de Cássia  8,60 
Santa Teresinha  4,92 
Santaluz  11,06 
Santana  8,60 
Santanópolis  3,69 
Santo Amaro  14,75 
Santo Antônio de Jesus  19,67 
Santo Estêvão  13,52 
São Desidério  9,83 
São Domingos  3,69 
São Felipe  7,38 
São Félix  6,15 
São Félix do Coribe  6,15 
São Francisco do Conde  11,06 
São Gabriel  7,38 
São Gonçalo dos Campos  11,06 
São José da Vitória  3,69 
São José do Jacuípe  4,92 
São Miguel das Matas  4,92 
São Sebastião do Passé  12,29 
Sapeaçu  7,38 
Sátiro Dias  7,38 
Saubara  4,92 
Saúde  4,92 
Seabra  12,29 
Sebastião Laranjeiras  4,92 
Senhor do Bonfim  15,98 
Sento Sé  11,06 
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Serra do Ramalho  9,83 
Serra Dourada  7,38 
Serra Preta  6,15 
Serrinha  17,21 
Serrolândia  6,15 
Simões Filho  22,13 
Sítio do Mato  4,92 
Sítio do Quinto  4,92 
Sobradinho  7,38 
Souto Soares  7,38 
Tabocas do Brejo Velho  4,92 
Tanhaçu  7,38 
Tanque Novo  7,38 
Tanquinho  3,69 
Taperoá  7,38 
Tapiramutá  7,38 
Teixeira de Freitas  24,58 
Teodoro Sampaio  3,69 
Teofilândia  7,38 
Teolândia  6,15 
Terra Nova  4,92 
Tremedal  7,38 
Tucano  13,52 
Uauá  8,60 
Ubaíra  7,38 
Ubaitaba  7,38 
Ubatã  8,60 
Uibaí  6,15 
Umburanas  7,38 
Una  7,38 
Urandi  7,38 
Uruçuca  7,38 
Utinga  7,38 
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Valença  18,44 
Valente  8,60 
Várzea da Roça  6,15 
Várzea do Poço  3,69 
Várzea Nova  4,92 
Varzedo  3,69 
Vera Cruz  11,06 
Vereda  3,69 
Vitória da Conquista  24,58 
Wagner  3,69 
Wanderley  4,92 
Wenceslau Guimarães  7,38 
Xique-Xique  12,29 
Total 3284,50 

 
A Tabela 11.6 mostra as perdas de arrecadação dos Municípios 

integrantes da “Reserva” com a dedução do bônus de assinatura e dos royalties 
da cessão onerosa da base de cálculo do IRPJ. 

Tabela 11.6 Perdas dos Municípios Integrantes da “Reserva” com bônus e 
royalties 

Município 
Perda de arrecadação com dedução do bônus de 

assinatura e royalties 
(R$ milhões) 

Alagoinhas  13,95 
Barreiras  13,95 
Camaçari  13,95 
Feira de Santana  13,95 
Ilhéus  13,95 
Itabuna  13,95 
Jequié  13,95 
Juazeiro  13,95 
Lauro de Freitas  13,95 
Porto Seguro  13,95 
Teixeira de Freitas  13,95 
Vitória da Conquista  13,95 
Total 167,45 
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11.6 Emendas ao PLC nº 78/2018 

No sentido de corrigir os graves problemas técnicos do PLC nº 
78, de 2018, são apresentadas oito propostas de emendas ao texto, mostradas, 
resumidamente na Tabela 11.5. Anexo a este trabalho detalha as emendas. 

 
Tabela 11.5 Emendas propostas ao PLC nº 78/2018 

 
Emenda Objetivo Justificação 

1ª  
 
 

 
Evitar o fim das 
licitações públicas nas 
aquisições de bens e 
serviços pela Petrobrás 
no Pré-Sal. 
 

Esse artigo estabelece, na prática, o fim das 
licitações públicas nas aquisições para 
exploração, desenvolvimento e produção do 
Pré-Sal na Bacia de Santos. O art. 3º retoma 
mecanismos de contratação que muitos 
problemas causaram ao País. 

2ª 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Distribuir 46% do bônus 
de assinatura para 
Estados e Municípios e 
3% para programas de 
regiões mais 
deprimidas. 
 
 
 
 
 
 
 

Evitar as seguintes perdas para Estados e 
Municípios: 
− R$ 5,375 bilhões ao Fundo de Participação 

de Estados e Distrito Federal; 
− R$ 6,125 bilhões ao Fundo de Participação 

dos Municípios; e 
− R$ 750 milhões aos programas de 

financiamento ao setor produtivo das 
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

 
 

3ª  
 
 

 
Não permitir que os 
pagamentos de 
royalties e bônus de 
assinatura feitos pelos 
contratados sob o 
regime de partilha de 

Evitar as seguintes perdas para Estados e 
Municípios: 
− R$ 208,8 bilhões ao Fundo de Participação 

dos Estados e Distrito Federal; 
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produção sejam 
deduzidos do IRPJ e 
CSLL. 
 
 
 
 

− R$ 238,0 bilhões aos Municípios; e 
− R$ 29,1 bilhões aos programas de 

financiamento ao setor produtivo das 
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

Ao longo dos anos, as perdas para os cofres 
públicos podem chegar a R$ 1 trilhão. 

4ª  
 
 
 

Garantir a 
autossuficiência 
nacional em óleo diesel. 
 
 

Regular os preços internos e fixá-los de modo 
a garantir a rentabilidade dos produtores e a 
competitividade de mercadorias estratégicas 
como o milho, que dependem 
fundamentalmente do custo de transporte, que 
é altamente influenciado pelo preço do óleo 
diesel. 

5ª  
 
 
 

Garantir que qualquer 
campo da cessão 
onerosa seja operado 
por apenas uma 
empresa. 
 

Se um mesmo campo da cessão onerosa, 
operado pela Petrobrás, tiver instalada uma 
unidade de produção por outra empresa, duas 
empresas irão produzir simultaneamente um 
mesmo reservatório. Isso não existe no mundo, 
em razão dos graves problemas técnicos de 
otimização da produção. 

6ª 
 
 

 
Distribuir os royalties 
dos excedentes da cessão onerosa para 
todos os Estados e 
Municípios do País. 

Como a Ministra do Supremo Tribunal Federal 
Cármen Lúcia suspendeu a distribuição dos royalties no regime de partilha de produção, os 
recursos estão sendo retidos pelo Tesouro 
Nacional. 

 
7ª 
 
 

Assegurar a 
intransferibilidade dos 
direitos da cessão 
onerosa. 
 

Os direitos da cessão onerosa são 
intransferíveis, pois foram feitos para, em 
condições privilegiadas, permitir a 
capitalização da Petrobrás. O contrato já foi 
assinado e sua cláusula trigésima estabelece a 
intransferibilidade. 

 
 

8ª 
 
 
 
 

Assegurar que pelo 
menos 60% do lucro 
dos excedentes da 
cessão onerosa sejam 
do governo, e que a 
metade desses lucros 
sejam distribuídos para 
Estados e Municípios. 
 

Não foi estabelecido um percentual mínimo do 
excedente em óleo para a União e não foi 
prevista a distribuição desse recurso para 
Estados e Municípios. Admitindo-se que os 
volumes excedentes ao contrato de cessão 
onerosa sejam de 15 bilhões de barris, o 
excedente em óleo do governo atingiria US$ 
355,5 bilhões. Utilizando-se uma taxa de 
câmbio de 3,7 Reais por Dólar, o excedente em 
óleo do governo seria de R$ 1,315 trilhão ao 
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 longo dos anos de produção. Caberia, então, 
aos Estados, um valor de US$ 526,1 bilhões; 
os Municípios receberiam R$ 131,5 bilhões ao 
longo da produção dos excedentes da cessão 
onerosa. 

 

12. CONCLUSÕES 
A Lei nº 13.586/2017 estabeleceu um novo “modelo tributário” 

para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL aplicável 
às atividades de exploração e produção de petróleo e gás no Brasil que é 
opcional, impreciso e incompleto.  

Desprezando-se todas as “inovações” do art. 1º da Lei nº 
13.586/2017 e do art. 12 do Decreto-Lei nº 62/1966, o Brasil já conta com uma 
legislação relativamente consolidada para fins de IRPJ e CSLL. 

O lucro bruto das empresas é obtido a partir da receita líquida 
de vendas menos o custo dos produtos e serviços vendidos, conforme determina 
a Lei nº 6.404/1976 e o Decreto nº 3.000/1999, denominado Regulamento do 
Imposto de Renda – RIR. 

O art. 290 do RIR, a partir do a partir do parágrafo 1º do art. 13 
do Decreto-Lei nº 1.598/1977, estabelece os critérios obrigatórios para se 
determinar, com rigor, os custos a serem subtraídos para fins de determinação 
do real lucro bruto da empresa. Afinal de contas, o resultado do exercício não 
pode ser uma escolha da empresa petrolífera. 

Nos termos do art. 13 do Decreto-Lei nº 1.598/1977, o custo de 
produção dos bens ou serviços vendidos compreenderá, obrigatoriamente: o 
custo de aquisição de matérias-primas e quaisquer outros bens ou serviços 
aplicados ou consumidos na produção; o custo do pessoal aplicado na produção; 
os custos de locação, manutenção e reparo e os encargos de depreciação dos 
bens aplicados na produção; os encargos de amortização diretamente 
relacionados com a produção; e os encargos de exaustão dos recursos naturais 
utilizados na produção. 
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De acordo com o parágrafo § 3º desse artigo não podem ser 
incluídos no custo de produção os encargos de depreciação, amortização e 
exaustão gerados por bem objeto de arrendamento mercantil. 

Assim, os custos a serem considerados para fins de cálculo do 
lucro real são apenas os efetivamente relacionados com a produção. Subtraído 
o custo de produção dos bens ou serviços vendidos, passa-se à dedução das 
despesas e encargos, que são detalhadamente tratados nos arts. 299 a 304 do 
Regulamento do Imposto de Renda – RIR. 

A depreciação de bens do ativo imobilizado é detalhadamente 
tratada nos arts. 305 a 312 do RIR; a depreciação acelerada incentivada é 
detalhadamente tratada nos arts. 313 a 322 do RIR; a amortização é 
detalhadamente tratada nos arts. 324 a 329 do RIR; e a exaustão de recursos 
minerais é detalhadamente tratada nos art. 330 a 333 do RIR. Assim, o País 
conta com detalhada legislação para fins de determinação do lucro real e da 
base de cálculo da CSLL. 

O art. 1º da Lei nº 13.586/2017 estabelece que para fins de 
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL poderão ser 
integralmente deduzidas as importâncias aplicadas, em cada período de 
apuração, nas atividades de exploração e de produção, observado o disposto no 
parágrafo 1º desse artigo, que trata apenas da etapa de desenvolvimento, assim 
como os demais parágrafos. 

Ao contrário do modelo tributário vigente no Brasil, esse artigo, 
em razão da ausência de definições, permite que tudo seja opcionalmente 
deduzido: bônus de assinatura, encargos financeiros, royalties, etc. Além disso, 
permite a duplicidade de dedução de ativos formados: ativos exploratórios; 
plataformas, máquinas e equipamentos arrendados; impairments, etc. 

Os parágrafos 1º ao 6º, que imporiam restrições em relação ao 
período de apuração para as atividades de desenvolvimento da produção, são 
muito mal escritos, o que gera muitas dúvidas com relação, por exemplo, à 
“despesa de exaustão decorrente de ativo formado”.  
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Nos termos do art. 59 da Lei nº 4.506/1964, a quota anual de 
exaustão será determinada de acordo com os princípios de depreciação, com 
base no custo de aquisição ou prospecção dos recursos minerais explorados, ao 
contrário do novo “modelo tributário”, que sequer trata de amortização e de ativos 
intangíveis. Também não está claro o tratamento dado às máquinas e 
equipamentos que também formam ativos. Em suma, sobram dúvidas e críticas. 

Fundamental, também, é ressaltar que, com a implantação do 
regime de partilha de produção na província petrolífera do Pré-Sal, introduziu-se 
no Brasil o conceito do custo em óleo (óleo custo). 

A Lei nº 12.351/2010, estabelece que custo em óleo é uma 
parcela da produção apropriada pelo contratado, a partir do qual se determina o 
excedente em óleo (óleo lucro). Esse custo é detalhadamente tratado em cada 
contrato de partilha de produção. 

Nos termos do parágrafo 1º do art. 42 dessa Lei, os royalties, 
com alíquota de 15% do valor da produção, correspondem à compensação 
financeira, sendo vedado, em qualquer hipótese, seu ressarcimento ao 
contratado e sua inclusão no cálculo do custo em óleo. 

O parágrafo 2º, por sua vez, estabelece que o bônus de 
assinatura não integra o custo em óleo e corresponde a valor fixo devido à União 
pelo contratado, devendo ser estabelecido pelo contrato de partilha de produção 
e pago no ato da sua assinatura, sendo vedado, em qualquer hipótese, seu 
ressarcimento ao contratado. 

Importa registrar, ainda, que os países que adotam o regime de 
partilha de produção geralmente adotam o princípio da uniformidade, segundo o 
qual os custos e despesas deduzidos como custo em óleo são os mesmos 
deduzidos para fins de imposto de renda.  

Isso até por uma questão de racionalidade administrativa, pois 
não são necessárias duas estruturas de Estado: uma para apurar o custo em 
óleo e outra para apurar os custos e despesas dedutíveis para fins de imposto 
de renda. No Brasil, as duas estruturas de Estado são a Pré-Sal Petróleo S.A. – 
PPSA e a Receita Federal do Brasil – RFB. 
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Com a introdução do regime de partilha de produção, várias 
opções estavam disponíveis para o Brasil: 
− 1ª opção: adotar o princípio da uniformidade, como os outros países; 
− 2ª opção: adotar a legislação tributária “convencional”; ou 
− 3ª opção: introduzir um novo modelo tributário “não opcional, preciso e 

completo” para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da 
CSLL aplicável às atividades de exploração e produção de petróleo e gás. 

 
A racionalidade técnica indica que o Brasil deveria ter adotado o 

princípio da uniformidade, que é a 1ª opção. No entanto, as 2ª e 3ª opções são 
também tecnicamente defensáveis. 

No entanto, o Brasil “criou” uma 4ª opção: um novo modelo 
tributário “opcional, impreciso e incompleto”, nos termos do art. 1º da Lei nº 
13.586/2017. 

Conforme mostrado nessa Tabela, custos de muitas naturezas 
não são dedutíveis como custo em óleo, mas são dedutíveis nos termos do art. 
1º da MP nº 795/2017. Entre esses custos, destacam-se os royalties, os 
encargos financeiros e os bônus de assinatura. 

Com relação à formação de ativos imobilizados, a redação dos 
parágrafos 1º ao 6º permite diferentes interpretações. Ao mesmo tempo em que 
um custo de arrendamento é dedutível no período em que ocorrido, ele gera um 
ativo imobilizado que, anos depois, poderá ser baixado desse ativo ou convertido 
em um poço produtor ou injetor a ser exaurido, o que poderá levar à duplicidade 
de dedução. 

Em relação ao custo em óleo, o art. 1º da Lei nº 13.586/2017 
apresenta elevado potencial de renúncia fiscal conforme mostrado na Tabela 
12.1. 

O custo de arrendamento de uma plataforma de produção pode 
ser deduzido como de extração e operação. Como essa plataforma arrendada 
compõe o ativo imobilizado, poderá haver a interpretação de que, como se trata 
de um ativo, ela será exaurida. Nesse caso, haverá duplicidade de dedução. 
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Tabela 12.1 – Diferença entre o custo em óleo e o art. 1º Lei nº 13.586/2017 
Natureza do custo Custo em óleo Art. 1º da Lei 13.586 
Bônus de assinatura Não dedutível Dedutível no período 

em que ocorrido 
Custos de exploração Dedutível ao longo da 

produção 
Dedutível no período 

em que ocorrido 
Custos de 

desenvolvimento 
Dedutível apenas para 

os bens adquiridos 
Dedutível pela 

formação de ativo 
Custos de produção Dedutível ao longo da 

produção 
Dedutível no período 

em que ocorrido 
Royalties Não dedutível Dedutível no período 

em que ocorrido 
Encargos financeiros, 

custo de venda e outros 
Não dedutível Dedutível no período 

em que ocorrido 
Impairment Não dedutível Dedutível no período 

em que ocorrido 
 
O custo de arrendamento de uma plataforma de produção pode 

ser deduzido como de extração e operação. Como essa plataforma arrendada 
compõe o ativo imobilizado, poderá haver a interpretação de que, como se trata 
de um ativo, ela será exaurida. Nesse caso, haverá duplicidade de dedução. 

As deduções adicionais e as duplas deduções decorrentes de 
possíveis interpretações do art. 1º da Lei nº 13.586/2017, poderão chegar, sem 
considerar a possível dedução de bônus de assinatura, a US$ 23,5 por barril, 
assim composto: 
− duplicidade de dedução: US$ 8; 
− encargos financeiros: US$ 1; 
− custos exploratórios de áreas não comerciais: US$ 1; 
− outros custos e outras despesas gerais, administrativas e de vendas US$ 3; 
− royalties: US$ 10,5. 
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Dessa forma, há potencial redução de arrecadação de IRPJ e 
CSLL superior a R$ 1 trilhão, calculada a partir de deduções de US$ 23,5 por 
barril, da produção de 40 bilhões de barris e de taxa de câmbio de 3,2 Reais por 
Dólar, sem atualização a valor presente. Se fosse considerada a dedução dos 
bônus de assinatura, essa redução de arrecadação seria ainda maior. 

No caso da licitação sob o regime de partilha de produção dos 
excedentes da cessão onerosa, que deve ocorrer em 2019, os bônus de 
assinatura podem ser da ordem de R$ 100 bilhões. Se os bônus dos excedentes 
da cessão onerosa forem deduzidos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, a 
redução de arrecadação será de R$ 34 bilhões. Os Estados e Municípios 
perderão no ano da assinatura dos contratos R$ 11,5 bilhões. 

Dos R$ 1 trilhão de potencial renúncia fiscal, R$ 341 bilhões são 
referentes a Estados e Municípios. O Estado da Bahia e seus Municípios 
poderão ter uma perda de receita de R$ 30,09 bilhões, em razão do art. 1º da 
Lei nº 13.586/2017, assim composta: 
− Estado: R$ 13,40 bilhões; 
− Município de Salvador: R$ 1,41 bilhão; 
− Municípios pertencentes à Reserva: R$ 742 milhões; 
− Municípios do interior: R$ 14,55 bilhões. 

Em relação à cessão onerosa, está em tramitação no Senado 
Federal o PLC nº 78/2018, cujo texto decorre da aprovação de Emenda 
Substitutiva Global ao Projeto de Lei – PL nº 8.939, de 2017, de autoria do 
Deputado José Carlos Aleluia. 

Esse texto inclui um parágrafo no art. 1º da Lei nº 12.276/2010 
para permitir que a Petrobrás possa negociar e transferir a titularidade do 
Contrato de Cessão Onerosa, desde que seja preservada uma participação de, 
no mínimo, 30%. 

Essa proposição afronta ao art. 4º da própria Lei nº 12.276/2010 
e ao próprio Contrato que estabelecem inequivocamente que apenas a 
Petrobrás será a cessionária. Foi com base nesse artigo que foi celebrado o 
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Contrato de Cessão Onerosa entre a Petrobrás e a União. Desse modo, haveria 
uma quebra de contrato. 

Outro grave problema do PLC nº 78, de 2018, é o fato de se 
permitir diferentes operadores atuando em uma mesma área da cessão onerosa, 
podendo ser instalados módulos de produção, operados por uma empresa sob 
o regime de partilha de produção, ao lado ou entre módulos de produção 
operados pela Petrobrás sob o regime de cessão onerosa. Dessa forma, é 
fundamental que, na licitação dos excedentes da cessão onerosa, a Petrobrás 
seja a operadora. 

Mantido o atual texto do PLC nº 78, de 2018, deverá haver a 
dedução dos bônus de assinatura da base de cálculo do IRPJ, que deve ocorrer 
em 2019, e a dedução dos royalties. Assim, o Estado da Bahia e seus Municípios 
poderão ter uma perda de uma perda de R$ 6,80 bilhões, assim distribuídas: 
 Estado: R$ 3,03 bilhões; 
 Salvador: R$ 318 milhões; 
 Municípios integrantes da Reserva: R$ 167 milhões; e 
 Municípios do interior: R$ 3,284 bilhões. 

Em 2019, somente com o pagamento dos bônus de assinatura 
estimados em R$ 100 bilhões pelas empresas petrolíferas e deduzidos da base 
de cálculo do IRPJ, a Bahia e seus Municípios poderão ter uma perda de R$ 1,02 
bilhão, assim distribuídas: 
 Estado: R$ 452 milhões; 
 Salvador: R$ 48 milhões; 
 Municípios integrantes da Reserva: R$ 25 milhões; e 
 Municípios do interior: R$ 491 milhões. 

Diante do exposto, é fundamental que o PLC nº 78, de 2018, em 
tramitação no Senado Federal, seja alterado por meio de emendas que não 
permitam que os bônus de assinatura e os royalties sejam deduzidos da base de 
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cálculo do IRPJ e da CSLL, e que parcela dos bônus e dos royalties sejam 
distribuídas para todos os Estados e Municípios do Brasil. 

Importa destacar que, em razão da Lei nº 12.734/2012 estar 
suspensa por liminar de Membro do Supremo Tribunal Federal, Ministra Cármen 
Lúcia, não há critérios legais para a distribuição dos royalties do regime de 
partilha de produção. 

Com essa suspensão, os royalties não estão sendo distribuídos 
para Estados e Municípios; estão sendo retidos na Secretaria do Tesouro 
Nacional. 

Ressalte-se, por fim, que é importante alterar o PLC nº 78, de 
2018, por meio de emendas, para manter a Petrobrás como operadora de todas 
as áreas da cessão onerosa e submetida a processos licitatórios. Caso seja 
aprovado o atual texto dessa proposição, será o fim das licitações públicas no 
Pré-Sal. 
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Anexo – Emendas ao PLC nº 78/2018 
 
Emenda 1 

EMENDA Nº    , DE 2018 – PLEN 
(Ao PLC nº 78, de 2018) 

 
 

Suprima-se o art. 3º do Projeto de Lei da Câmara nº 78, de 2018. 
 

 
 

JUSTIFICAÇÃO 
 

Um grave problema do PLC nº XXX, de 2018, é o art. 3º, que tem 
a seguinte redação: 

“Art. 3º As contratações de bens e serviços efetuadas por consórcios 
operados por sociedade de economia mista, que exerça as atividades 
de exploração e produção de petróleo, gás natural e de outros 
hidrocarbonetos fluidos, e que visem a atender a demandas 
exclusivas desses consórcios não se submetem ao regime previsto 
na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016.” 

Ocorre que a Petrobrás é a grande operadora das atividades de exploração, 
desenvolvimento e produção no horizonte geológico da principal área do Pré-Sal, que é a 
Bacia de Santos. Nesse caso, apenas no Contrato de Cessão Onerosa a estatal não opera por 
meio de consórcio. Mas até mesmo no regime de cessão onerosa, o PLC nº 78, de 2018, caso 
aprovado, permitirá a formação de consórcio. 

O Relator dessa proposição, Deputado Fernando Coelho Filho, 
argumentou que a indústria petrolífera adota uma modalidade equiparada ao convite para dar 
início ao seu processo de consulta ao mercado e, ao final do processo de contratação, há a 
deliberação por todos os consorciados quanto à celebração do contrato com o fornecedor 
vencedor. Nessa modalidade, tanto o operador quanto os não-operadores podem indicar 
fornecedores, formando uma lista de convidados a apresentar propostas.  
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Nesse aspecto vale ressaltar os gravíssimos problemas decorrentes das 
contratações feitas pela Petrobrás sem licitação pública, em razão de operar por meio de 
consórcios. Também na modalidade convite, onde há grande poder discricionário por parte 
dos administradores, houve graves problemas. 

A ausência de licitações públicas nas contratações da Petrobrás pode ter 
um grande impacto nas empresas nacionais, pois, as petrolíferas do consórcio, poderão 
“escolher” livremente quem convidar. Assim, poderão ser “convidadas” principalmente 
empresas estrangeiras, com gravíssimas consequências para as empresas e para a engenharia 
nacional. 

Nesse contexto, é importante ressaltar que a Petrobrás tem à sua 
disposição, por meio da Lei nº 13.303/2016, mecanismos transparentes, ágeis e impessoais 
para realizar suas aquisições e contratações como operadora no Pré-Sal. A aprovação dessa 
Lei, ocorrida há apenas dois anos, foi uma importante resposta do Congresso Nacional para 
o combate à corrupção no Brasil. 

Dessa forma, o PLC nº 78, de 2018, ao estabelecer, na prática, o fim das 
licitações públicas na exploração, desenvolvimento e produção do Pré-Sal na Bacia de Santos 
retoma mecanismos de contratação que muitos problemas causaram ao País. Assim sendo, 
o art. 3º dessa proposição não atende ao interesse público, devendo ser excluído do texto. 

Certos de que os ilustres Senadores da República não vão permitir que as 
contratações de bens e serviços para contratação das atividades de exploração e produção de 
mais de 100 bilhões de barris do Pré-Sal ocorram sem licitação pública, contamos com o 
decidido apoio a esta emenda. 

 
Sala das Sessões,  
 
 
Senador 
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Emenda 3 
 

EMENDA Nº    , DE 2018 – PLEN 
 (Ao PLC nº 78, de 2018) 

 
 

Inclua-se o § 4º no art. 3º-B, com a seguinte redação: 
 

“Art. 3º-B................................................................................. 
................................................................................................. 
§ 4º Para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), não poderão ser 
deduzidos os pagamentos de royalties e bônus de assinatura feitos pelos 
contratados sob o regime de partilha de produção, de que trata a Lei nº 
12.351, de 22 de dezembro de 2010.” 

 
JUSTIFICAÇÃO 

 
No regime de partilha de produção, os contratados têm direito a se 

apropriar de parcela do óleo produzido para cobrir o custo em óleo, nos termos do art. 2º da 
Lei nº 12.351/2010. O art. 42, § 1º, por sua vez, dispõe que os royalties e os bônus de 
assinatura não integram o custo em óleo, sendo vedado, em qualquer hipótese, seu 
ressarcimento dessas importâncias ao contratado. Esses dispositivos são a seguir transcritos: 

“Art. 2º Para os fins desta Lei, são estabelecidas as seguintes 
definições: 
I - partilha de produção: regime de exploração e produção de 
petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos no qual 
o contratado exerce, por sua conta e risco, as atividades de 
exploração, avaliação, desenvolvimento e produção e, em caso de 
descoberta comercial, adquire o direito à apropriação do custo em 
óleo, do volume da produção correspondente aos royalties devidos, 
bem como de parcela do excedente em óleo, na proporção, 
condições e prazos estabelecidos em contrato; 
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II - custo em óleo: parcela da produção de petróleo, de gás natural 
e de outros hidrocarbonetos fluidos, exigível unicamente em caso 
de descoberta comercial, correspondente aos custos e aos 
investimentos realizados pelo contratado na execução das atividades 
de exploração, avaliação, desenvolvimento, produção e desativação 
das instalações, sujeita a limites, prazos e condições estabelecidos 
em contrato; 
(...) 
Art. 42. O regime de partilha de produção terá as seguintes receitas 
governamentais: 
I - royalties; e 
II - bônus de assinatura. 
(...) 
§ 1º  Os royalties, com alíquota de 15% (quinze por cento) do valor 
da produção, correspondem à compensação financeira pela 
exploração do petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos 
líquidos de que trata o § 1º do art. 20 da Constituição Federal, sendo 
vedado, em qualquer hipótese, seu ressarcimento ao contratado e 
sua inclusão no cálculo do custo em óleo. 
§ 2o  O bônus de assinatura não integra o custo em óleo e 
corresponde a valor fixo devido à União pelo contratado, devendo 
ser estabelecido pelo contrato de partilha de produção e pago no ato 
da sua assinatura, sendo vedado, em qualquer hipótese, seu 
ressarcimento ao contratado. ” (grifo nosso) 

Como evidenciado pelos incisos I e II do art. 2º da Lei nº 12.351/2010, o 
contratado tem direito à apropriação do custo em óleo, que é a parcela da produção 
correspondente aos custos e aos investimentos realizados pelo contratado na execução das 
atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento, produção e desativação das 
instalações.  

Dessa forma, a Administração Tributária deveria considerar o custo em 
óleo como as deduções, relativas às atividades de exploração e produção, para fins de 
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL. 
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Assim, o custo dos produtos e serviços vendidos para se determinar o 
lucro bruto deveria ter o custo em óleo como parâmetro. Poderiam ser permitidas deduções 
específicas do lucro bruto relativas às atividades de exploração e produção, além dos itens 
que integram o custo em óleo, mas com muita clareza. 

Nos termos do art. 42, §§ 1º e 2º, fica evidenciado que os royalties e os 
bônus de assinatura não integram o custo em óleo. Além disso, não poderia haver qualquer 
tipo de ressarcimento desses pagamentos. Desse modo, esses custos não poderiam ser 
deduzidos para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, pois isso 
caracterizaria um ressarcimento ao contratado. 

No do regime de partilha de produção, os royalties equivalem 15% de um 
volume que pode chegar a 100 bilhões de barris. Admitindo-se um valor de barril de US$ 70, 
os royalties totalizariam US$ 1,05 trilhão. Utilizando-se uma taxa de câmbio de 3,7 Reais por 
Dólar, os royalties totalizariam R$ 3,885 trilhões ao longo do período de produção dos 
campos petrolíferos. 

De fato, o art. 1º da Lei nº 13.586, de 28 de dezembro de 2017, posterior 
ao art. 42 da Lei nº 12.351/2010, poderá gerar o entendimento de que os royalties são 
dedutíveis, em razão da opcional e imprecisa redação desse art. 1°. Transcreve-se, a seguir, o 
caput do art. 1º da Lei nº 13.586/2017: 

Art. 1º Para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), poderão ser 
integralmente deduzidas as importâncias aplicadas, em cada período de 
apuração, nas atividades de exploração e de produção de jazidas de 
petróleo e de gás natural, definidas no art. 6º da Lei nº 9.478 de 6 de 
agosto de 1997, observado o disposto no § 1º deste artigo. 
Caso a Receita Federal do Brasil – RFB não permita que os royalties sejam 

deduzidos, em cada período de operação, para fins de determinação do lucro real e da base 
de cálculo da CSLL, uma empresa poderá questionar junto ao Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais – CARF e, eventualmente, junto ao Poder Judiciário, para que tais gastos 
possam ser deduzidos, pois pode ser interpretado que eles são “importâncias aplicadas” nas 
atividades de exploração e produção.  

Se os mencionados royalties de R$ 3,885 trilhões do regime de partilha de 
produção forem deduzidos, a União deixará de arrecadar R$ 1,321 trilhão, sendo R$ 971,25 
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bilhões a título de IRPJ e R$ bilhões a título de CSLL, e deixará de entregar 49% de R$ 
971,25 bilhões, que corresponde a R$ 475,9 bilhões, a Estados, Municípios e a programas de 
financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, assim 
distribuídos: 
− R$  208,8 bilhões ao Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal; 
− R$  238,0 bilhões aos Municípios; e 
− R$ 29,1 bilhões aos programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste. 
Se os bônus de assinatura apenas relativos à licitação dos volumes 

excedentes ao contrato de cessão onerosa chegarem a R$ 100 bilhões, o Fundo de 
Participação dos Estados e Distrito Federal perderá 21,5% de 25%, que á a alíquota do IRPJ, 
de R$ 100 bilhões, o que corresponde a R$ 5,375 bilhões. 

O Fundo de Participação dos Municípios perderá 24,5% de 25% de R$ 
100 bilhões, o que representa uma perda de R$ 6,125 bilhões, e os programas de 
financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste perderão R$ 
750 milhões. 

Essa redução de arrecadação dos Estados, Municípios e dos programas de 
financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste decorre do 
art. 159 da Constituição Federal, a seguir transcrito: 

“Art. 159. A União entregará: 
I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de 
qualquer natureza e sobre produtos industrializados, 49% (quarenta e nove 
por cento), na seguinte forma:                               
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação 
dos Estados e do Distrito Federal; 
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de 
Participação dos Municípios;                             
c) três por cento, para aplicação em programas de financiamento ao setor 
produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas 
instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos 
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regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido do 
Nordeste a metade dos recursos destinados à Região, na forma que a lei 
estabelecer;                 
d) um por cento ao Fundo de Participação dos Municípios, que será 
entregue no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano;                      
e) 1% (um por cento) ao Fundo de Participação dos Municípios, que será 
entregue no primeiro decêndio do mês de julho de cada ano; 
(...)”          

 
Para que a produção sob o regime de partilha não represente o 

empobrecimento de muitos Estados e Municípios, principalmente das Regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste, apresentamos esta emenda que tem como objetivo não permitir 
que os royalties e bônus de assinatura sejam importâncias dedutíveis para fins de IRPJ e 
CSLL. 

Certos de que os ilustres Senadores da República vão garantir que o Pré-
Sal seja um instrumento para o verdadeiro desenvolvimento nacional e regional, contamos 
com o decidido apoio dos Parlamentares desta Casa a emenda ora apresentada. 

Sala das Sessões,  
 
Senador 
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Emenda 7 
EMENDA Nº    , DE 2018 – PLEN 

(Ao PLC nº 78, de 2018) 
 

 
Suprima-se o art. 1º, renumerando-se os demais artigos, do Projeto de Lei da Câmara nº 78, de 2018. 

 
 

JUSTIFICAÇÃO 
 

O Projeto de Lei da Câmara nº 78, de 2018, propõe alteração no 
art. 1º da Lei nº 12.276, de 30 de junho de 2010, para permitir que a Petrobrás possa negociar 
e transferir a titularidade do Contrato de Cessão Onerosa, desde que seja preservada uma 
participação de, no mínimo, 30%. 

Essa proposição é uma flagrante afronta ao art. 4º da própria Lei nº 
12.276/2010 e ao próprio Contrato de Cessão Onerosa, ato jurídico perfeito firmado em 
2010, que estabelecem inequivocamente que apenas a Petrobrás será a cessionária. 

Transcreve-se, a seguir, esse artigo: 
Art. 4º O exercício das atividades de pesquisa e lavra de petróleo, 
de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos de que trata esta 
Lei será realizado pela Petrobras, por sua exclusiva conta e risco. 
Foi com base nessa exclusividade que foi celebrado o Contrato de 

Cessão Onerosa e a União, cuja Cláusula Trigésima estabelece usa intransferibilidade. 
Aprovada a alteração proposta pelo Projeto de Lei da Câmara nº 78, de 2018, haveria uma 
inequívoca quebra de contrato. 

Acrescente-se, ainda, o que estabelece o parágrafo 6º do art. 1º da 
Lei nº 12.276/2010: “§ 6º A cessão de que trata o caput é intransferível.”. Assim, as premissas 
contidas no Contrato de Cessão Onerosa celebrado entre a União e a Petrobrás basearam-se 
nessa Lei, que estabeleceu condições vantajosas exclusivamente para a Petrobrás, visando à 
capitalização da estatal.    

Na sua justificação, o Deputado José Carlos Aleluia, autor do texto 
original apresentado na Câmara dos Deputados, Projeto de Lei nº 8.939, de 2017, argumenta 
haver interesse da União, enquanto sócia controladora da Petrobrás, em fortalecer a estatal 
com vistas a dotá-la de recursos decorrentes de áreas que se caracterizam pelo baixo risco 
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exploratório e que representam considerável potencial de rentabilidade.  
Segundo ele, ao final de 2010, a Petrobrás apresentava dívida líquida 

em valor corrente de US$ 36,7 bilhões e relação entre a dívida líquida e os lucros antes de 
juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) de 1,12. No final de 2016, esses 
números passaram, respectivamente, US$ 96,4 bilhões e 3,54. 

O autor declara, ainda, que a manutenção das estratégias 
empresariais que provocaram a explosão da dívida levaria inexoravelmente à insolvência da 
Petrobrás. Portanto, não restava alternativa à nova Diretoria da empresa senão buscar o 
abatimento gradual dessa dívida. Nesse contexto, foi concebido o Plano Estratégico e Plano 
de Negócios e Gestão (PNG) 2017-2021 da Petrobrás. 

Entre outras medidas importantes adotadas, o autor destaca o corte 
nos investimentos, a implementação de parcerias e desinvestimentos, e que os investimentos 
planejados da Petrobrás, que chegaram a US$ 224 bilhões no PNG 2010-2014, foram 
reduzidos para US$ 74 bilhões no PNG 2017-2021.  

Importa ressaltar que o principal motivo do endividamento da 
Petrobrás foram justamente os investimentos na área de exploração e produção, com 
destaque para as áreas da cessão onerosa. Esses investimentos necessários, feitos à época, 
agora começam a dar frutos. Existe um tempo de plantar e um tempo de colher. E a colheita 
já iniciou com a entrada em operação, no dia 24 de abril de 2018, do primeiro sistema 
definitivo de produção em área da cessão onerosa, por meio da unidade estacionária de 
produção P-74, que é um navio de produção do tipo FPSO (floating, production, storage and 
offloading), instalada no campo de Búzios9. 

Para o segundo semestre de 2018, a Petrobrás prevê a entrada em 
operação dos FPSOs P-67, P-68, P-69, P-75 e P-76. É quase um FPSO por mês e nada 
menos do que 750 mil barris por dia de capacidade instalada. Somados com as duas unidades 
de produção do primeiro semestre, a capacidade de produção instalada pela Petrobrás em 
2018 deve ser superior a 1 milhão de barris por dia. 

Em 2019, devem entrar em operação os FPSOs P-70 (Atapu I) e P-
77 (Búzios IV); em 2021, devem entrar em operação a unidade Búzios V e Sépia; e em 2022, 
deve entrar em operação uma unidade em Itapu. 

A Petrobrás priorizou os investimentos nas áreas da cessão onerosa 
em razão da excelente qualidade das áreas e do fato de não haver pagamento de participação 
especial. 
                                            
9 Disponível em http://epbr.com.br/petrobras-ainda-tem-seis-fpsos-para-produzir-em-2018/. 
Acesso em 15 de junho de 2018. 
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De acordo com o Plano Decenal de Expansão de Energia 2026, a 
produção sustentada somente nos recursos na categoria de reservas deverá atingir os maiores 
volumes em 2024. Essa produção é justificada principalmente pelas contribuições das 
unidades integrantes da cessão onerosa, em especial os campos de Búzios e Atapu, com 
previsão de entrada em produção em 2018 e 2019, respectivamente.  

São previstos, segundo o Plano de Negócios da Petrobrás 2017-
2021, cinco módulos de produção para Búzios. A cessão onerosa, e respectivo excedente, 
são responsáveis por cerca de 40% da produção dos recursos na categoria de reserva em 
2026. A Figura 1 mostra a previsão de produção de petróleo nacional por tipo de contrato 
de 2016 a 2026. 

Conforme mostrado na Figura 1, a produção sob o regime de cessão 
onerosa é o grande destaque, pois passa de zero, em 2017, a 1,7 milhão de barris de petróleo 
por dia – mmbpd ou para 1,3 mmbpd, sem considerar o volume excedente da cessão onerosa, 
em 2026. A produção sob o regime de concessão cai, por sua vez, de 2,9 mmbpd para 2,6 
mmbpd. 

Em razão de não haver o pagamento de participação especial, a 
produção sob o regime de cessão onerosa deverá acarretar um grande aumento na geração 
de caixa da Petrobrás. 

A Petrobrás é a grande operadora no Brasil nas atividades de 
produção. Atualmente, o custo de extração da estatal no Pré-Sal já é inferior a US$ 7 por 
barril. O preço mínimo do petróleo para viabilização dos projetos do Pré-Sal (break-even ou 
preço de equilíbrio), que era de US$ 43 por barril no portfólio da Petrobrás de três anos atrás, 
caiu para US$ 30 por barril no plano de negócios em vigor, o que representa uma redução 
de 30%10. 

 
 
 
 
 
 

                                            
10 Disponível em http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/vamos-bater-meta-de-producao-e-
reduzir-custos-de-extracao-afirma-parente-na-otc.htm. Acesso em 24 de maio de 2018. 
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   Fonte: Empresa de Pesquisa Energética – EPE  
Figura 1 Previsão de produção de petróleo nacional por tipo de contrato 

 
Esse custo de extração caminha, no entanto, para ser de 

apenas US$ 5 por barril, segundo apresentação feita pela empresa petrolífera Galp11. A Figura 
2 mostra a composição do custo total de produção, denominado custos técnicos, da Galp, 
composto pelo custo de extração, de arrendamento, de depreciação, de depleção e de 
amortização, sem considerar participação governamental e overheads12.  

Conforme mostrado na Figura 2, devido às características dos 
reservatórios e da escala dos projetos, os custos técnicos estão próximos de US$ 15 por barril 
e há potencial para otimização tanto dos custos de capital quanto dos custos operacionais. 
Dessa forma, os custos de produção podem ser inferiores a US$ 15 por barril, sem custos 
indiretos. Como a operadora dos campos onde a Galp tem participação é a Petrobrás, esses 
baixos custos são, na realidade, decorrentes da eficiência e capacidade técnica da estatal. 

 
 

                                            
11 Disponível em: 
https://www.galp.com/Portals/0/Recursos/Investidores/SharedResources/Documentos/2017_09
_Investor_presentation.pdf. Acesso em 24 de maio de 2018. 
12 Custos indiretos. 
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Fonte: Galp 

Figura 2: Custos de produção da Galp 
Nesse contexto, estima-se que o custo total de produção da 

Petrobrás nas áreas da cessão onerosa será de cerca de US$ 20 por barril. Como serão devidos 
apenas royalties de 10%, admitindo-se um valor de referência do barril produzido de US$ 
70, o custo total de produção com participação governamental será de US$ 27 por barril. 

Dessa forma, cada barril produzido, deverá gerar uma receita 
líquida de US$ 43, que multiplicado por cinco bilhões de barris totaliza uma receita total 
líquida de US$ 215 bilhões, sem atualização a valor presente. 

Utilizando-se uma taxa de câmbio de 3,7 Reais por Dólar, a receita 
líquida das áreas da cessão onerosa, sem atualização a valor presente, já subtraídos todos os 
custos, será de R$ 795,5 bilhões. 

Utilizando-se uma taxa de desconto de 8,83%, igual à do Contrato 
de Cessão Onerosa, e um curva de produção com base nas estimativas do Plano Decenal de 
Expansão de Energia 2026, chega-se a um valor presente líquido de R$ 173,3 bilhões, valor 
ainda muito maior que os R$ 74,807 bilhões pagos pela Petrobrás. 

 



95  

 
 

A curva de produção para se chegar ao valor presente líquido de R$ 
173,3 bilhões é mostrada na Figura 3. 

 
Figura 3: Curva de produção da cessão onerosa (mmbpd) 

Se houvesse o pagamento da participação especial, cerca de 32% 
desse valor presente seria destinado ao seu pagamento, o que corresponde a R$ 55,5 bilhões. 
Desse valor, 40% seriam destinados ao Estado do Rio de Janeiro e 10% aos seus Municípios. 
Dessa forma, com a adoção do regime de cessão onerosa, em vez do regime de concessão, 
o Estado do Rio de Janeiro perdeu cerca de R$ 22,2 bilhões e os seus Municípios perderam 
aproximadamente R$ 5,5 bilhões. 

Em 2022, a receita líquida da Petrobrás apenas com a produção de 
cerca de 1 milhão de barris de petróleo por dia sob o regime de cessão onerosa será de US$ 
15,7 bilhões ou R$ 58 bilhões, utilizando-se uma taxa de câmbio de 3,7 Reais por Dólar. Nos 
anos seguintes, a receita líquida anual será ainda maior. 

Observa-se, então, que, pelo fato de a Petrobrás gastar apenas US$ 
27 por barril e poder vendê-lo a US$ 70, no âmbito da cessão onerosa, os barris produzidos 
sob esse regime poderão ser utilizados para redução do endividamento, para novos 
investimentos e para aumento dos lucros da estatal. 

Como grande parte das unidades da cessão onerosa já estão 
contratadas e entrarão em operação no curto prazo, produzindo petróleo com altíssima 
rentabilidade, conclui-se, então, que carece de qualquer lógica, a Petrobrás transferir a 
titularidade dessas áreas, como proposto pelo Projeto de Lei nº 8.939, de 2017. 

A essência da cessão onerosa foi a União criar um regime 



96  

 
 

excepcional para capitalizar e beneficiar a Petrobrás. Essa excepcionalidade seria afrontada, 
caso a estatal, agora, se aproveitasse do vantajoso regime de cessão onerosa para vender, 
ainda que parcialmente, a titularidade das áreas. 

Dessa forma, o art. 1º do Projeto de Lei da Câmara nº 78, de 2018, 
fere a própria essência da Lei nº 12.276/2010, representa uma quebra do Contrato de Cessão 
Onerosa e não apresenta nenhum mérito. Pelo contrário, essa proposição é, na verdade, uma 
afronta ao interesse público. 

Certos de que os ilustres Senadores da República não vão permitir 
que se transfira para empresas multinacionais as vantagens oferecidas à Petrobrás, com 
graves prejuízos aos Estados e Municípios que deveriam receber a participação especial, 
contamos com o decisivo apoio a esta emenda. 

 
Sala das Sessões,  
 
 
Senador  
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