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PreFácio

Apesar da origem e fundamento oligárquicos do federalismo brasileiro, a 
Constituição de 1988 trouxe a possibilidade de renovação das estruturas fede-
rais no Brasil, com sua ênfase na cooperação federativa e na superação das de-
sigualdades regionais. No entanto, a prática do federalismo sob a Constituição 
de 1988 tem sido bem diversa do previsto no texto constitucional. Um exem-
plo, consequência direta da falta de uma política nacional de desenvolvimento, 
é a “guerra fiscal”, travada entre os Estados para a atração de novas indústrias. 
O único resultado da “guerra fiscal” é o comprometimento ainda maior das 
já combalidas finanças estaduais. Com a desculpa da geração de empregos, os 
Governos Estaduais fazem uma série de concessões, reduzindo ainda mais as re-
ceitas antes destinadas à realização de políticas públicas. Ao invés de investirem 
na sua população, os Estados passaram a subsidiar empresas (a maioria multi-
nacionais), sob o beneplácito, quando não a cumplicidade do Governo Federal.

A crise do endividamento dos Estados e Municípios apenas tornou pú-
blica a própria crise da Federação no Brasil. De nada adiantam as políticas 
agressivas de obtenção de mais recursos ou indústrias para as áreas menos de-
senvolvidas (a “guerra fiscal”), sem que haja uma política de desenvolvimento 
e reorientação do gasto público em todos os níveis, voltada para a melhoria 
das condições de vida da população. A solução dos problemas do federalismo 
brasileiro é política, não meramente técnica. As constantemente propaladas 
reformas fiscal e tributária não resolvem o problema fundamental: o modelo 
de desenvolvimento desejado, sob pena de corrermos o risco real de fragmen-
tação nacional. A Federação atualmente existente no Brasil está, na realidade, 
ameaçada, assim como a própria Constituição de 1988. O desafio que se nos 
apresenta é o de coordenar a cooperação entre a União e os entes federados, 
como maneira de combater a centralização excessiva e o desmonte do Estado, 
requisitos essenciais para a manutenção do federalismo e da ordem constitucio-
nal democrática entre nós.

Essa crise federativa agravou-se recentemente com um novo elemento: a 
disputa em torno os royalties do petróleo. A renda minerária, ou royalty, é uma 
compensação ou retribuição paga pelo uso de um direito, no caso, a exploração 
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de um recurso natural exaurível. Os bens minerais, inclusive o petróleo, são 
da União (art. 20, IX, da Constituição), portanto a renda obtida é uma receita 
originária da União, não é uma indenização, ou tributo (não é uma receita 
derivada), porque decorre da exploração do patrimônio do Estado. O único 
poder competente para instituir a cobrança de royalties é a União. No entanto, 
embora a União seja a responsável pela instituição, cobrança e arrecadação, o 
art. 20, § 1º, da Constituição determina a participação dos Estados, Distrito 
Federal e Municípios, além de órgãos da Administração Direta da União, nos 
resultados da exploração de petróleo, gás natural e demais recursos minerais ou 
compensação financeira por essa exploração.

O debate sobre os royalties provenientes da exploração de petróleo e gás 
natural também é marcado pelos argumentos de cunho regionalista. Para ga-
rantir a aprovação da Lei 9.478, de 06 de agosto de 1997 (a lei que introduziu o 
sistema de concessões petrolíferas), no Congresso Nacional, o então Presidente 
Fernando Henrique Cardoso concordou com o aumento da participação dos 
Estados e Municípios nos royalties do petróleo e gás natural, inclusive e espe-
cialmente da plataforma continental. 

O critério de distribuição dos valores do pagamento dos royalties do pe-
tróleo, pela legislação desde 1997, é exclusivamente territorial, fundado na pro-
ximidade física com o local da exploração. As regras estabelecidas dão direito 
ao recebimento de royalties aos Estados e Municípios confrontantes, ou seja, a 
distância física é o mais relevante, não a efetiva presença de capitais vinculados 
ao setor petrolífero. Não há, assim, qualquer avaliação sobre o efetivo impacto 
econômico e social das atividades petrolíferas sobre o território, muito menos 
qualquer preocupação com o futuro econômico da região de exploração pe-
trolífera após o esgotamento das jazidas. Tampouco há algum conselho gestor 
ou fiscalizador, nem a exigência de prestação de contas, ao contrário do que 
ocorre, por exemplo, na gestão de outros repasses de recursos da União para 
Estados e Municípios, como nos casos da saúde e da educação.

Não bastasse a absoluta falta de transparência com a utilização dos recur-
sos provenientes de royalties, o seu pagamento aos Estados, Distrito Federal e 
Municípios como resultado da exploração de petróleo e gás natural ou com-
pensação financeira por essa exploração pode ser, ainda, contestado em virtude 
desta exploração ocorrer, majoritariamente, na plataforma continental brasilei-
ra. Afinal, a Constituição de 1988 incluiu expressamente os recursos naturais 
da plataforma continental e da zona econômica exclusiva e o mar territorial 
como bens da União (art. 20, V e VI). 

Como podemos perceber, os conflitos federativos acabaram motivando 
o único grande debate sobre a legislação petrolífera durante a aprovação do 
marco regulatório do pré-sal (Lei 12.351, de 22 de dezembro de 2010). Não se 
debateu o papel do petróleo como parte da renda nacional, o seu impacto no 
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financiamento de investimentos públicos que fossem parte de uma estratégia 
de desenvolvimento coerente. Nenhum dos atores políticos envolvidos tinha 
uma efetiva visão de longo prazo do desenvolvimento nacional. O resultado foi 
mais um conflito federativo sobre os royalties, cuja resolução hoje depende da 
manifestação do Supremo Tribunal Federal.

O tema, portanto, não poderia deixar de despertar uma série de manifes-
tações apaixonadas e politicamente interessadas. Neste contexto, o livro que 
o leitor tem em mãos é uma das raras reflexões serenas e aprofundadas sobre 
a nossa crise federativa, especialmente no que diz respeito à polêmica sobre a 
distribuição dos royalties do petróleo. Misabel Derzi e Thomas Bustamante ofe-
recem aqui uma primorosa contribuição ao debate nacional. Ambos os autores, 
consagrados juristas em suas distintas áreas de atuação, reúnem esforços para 
tentar compreender e apresentar alternativas para a melhor solução do atual 
impasse federativo.

A edição deste livro demonstra inequivocamente que a reflexão jurídica, 
quando bem feita e bem fundamentada, é essencial para o debate das grandes 
questões nacionais. Misabel e Thomas reacendem a esperança de que a nossa 
crise federativa possa efetivamente ser solucionada de acordo com o modelo 
cooperativo consagrado no texto constitucional de 1988, baliza mestra da ga-
rantia de nosso desenvolvimento e da própria unidade nacional.

São Paulo, janeiro de 2016
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