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Contexto

• Aumento expressivo no volume de recursos ao final da década de 90

• No ERJ, sobretudo no norte Fluminense, o aumento das receitas veio 
junto da efetiva instalação da indústria do petróleo.

• Arranjo federativo faz com que municípios e estados passem por 
pressão por recursos.



Comparativo recebimentos R&PE dos estados (acumulado 12 meses)



Regras de vinculações 
dos royalties e ideias 
a serem pensadas
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Regras de aplicação dos recursos para
estados e municípios

Em síntese existem dois regramentos a aplicação dos recursos de 
royalties:

• Campos com contratos celebrados antes de 03 de dezembro de 2012

Regras da Lei Federal n° 7.990/89

• Campos com contratos celebrados a partir de 03 de dezembro de 2012

Regras da Lei Federal n° 12.858/2013



 DÍVIDAS

 PESSOAL

 DÍVIDAS COM A UNIÃO

 PREVIDÊNCIA

 Salários EDUCAÇÃO

E SAÚDE*

Não pode! Exceções

Contratos assinados antes de 03/12/2012
(Lei Federal n° 7.990/89 art. 8º atualizada)

PODE: Investimentos e custeio em qualquer área, 
equipamentos assistência social, infraestrutura, urbanismo, 
meio ambiente, ciência, turismo, ..............



Contratos assinados a partir de 03/12/2012
(Lei Federal n° 12.858/13 art. 2°, inciso II, e art. 4°)

• 75% educação
• 25% saúde

Nota: aplicados em acréscimo ao mínimo obrigatório previsto na 
Constituição Federal !!

Recursos sobre efeito dessa regra estão começando a ingressar nos cofres 
públicos

Reflexão: é o melhor? Pode Haver um desequilíbrio no longo prazo?



Royalties e 
municípios 
fluminenses
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Royalties e municípios fluminenses

• A chegada dos recursos chega junto da própria indústria do petróleo

• A geração de empregos muitas vezes não contempla a população 
local; demanda por mão de obra especializada

• Processo de urbanização e aumento populacional

• Aumento na demanda por serviços públicos



Crescimento populacional municípios 
produtores Norte Fluminense



Expansão de unidades escolares, professores e 
matrículas em Rio das Ostras

Fonte: “Estudos socioeconômicos dos municípios do Estado do Rio de Janeiro 2010”, TCE-RJ.



Expectativa Realidade

E aí..



Desequilíbrio 

• A maior parte dos municípios passam a utilizar os recursos dos 
royalties para financiar despesas correntes (salários do magistério, 
programas socias, previdência).

• Proporção baixa dos recursos são alocados em investimentos 
(saneamento básico, infraestrutura, etc.).

• Municípios não conseguem se preparar para o momento em que a 
receita “extra” irá se reduzir.



Participação de R&PE na receita de municípios 
selecionados do Estado de SP (2016)

Municípios
R&PE / 

Receita Total

Ilhabela 55%

Ilha Comprida 36%

Iguape 22%

Cananeia 20%

Caraguatatuba 10%

Bertioga 9%

São Sebastião 8%

Cubatão 4%

Fonte: “Transformações em curso na Indústria 
Petrolífera Brasileira”, E-Papers, 2018.



Royalties e Estado 
do Rio de Janeiro
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Royalties e Estado do Rio de Janeiro

• Contexto: regra diferenciada na tributação do ICMS do petróleo no destino 
(em regra tributo devido na origem)

• Em meio a pressão estrutural por recursos, o ERJ opta a partir de 2006 por 
alocar royalties na previdência estadual, à exceção de:

Vinculação ao pagamento de dívidas com a União (à época da renegociação das 
dívidas dos estados, que culminou com a LRF)

Fundo ambiental (FECAM) -> 5% (investimentos em saneamento básico, metro, etc.)

Fundo para segurança pública (FISED) -> instituído em 2017 -> 5% dos royalties do 
pré-sal



Composição orçamentária do Estado (R$ bilhões)

Nota: (1) o valor de ICMS engloba o FECP. 
(2) a partir de 2018 a receita tributária passou a incorporar a arrecadação da dívida ativa.

Fonte: Contas de Governo TCE 2014 a 2018.



Composição orçamentária do Estado

Nota: (1) o valor de ICMS engloba o FECP. 
(2) a partir de 2018 a receita tributária passou a incorporar a arrecadação da dívida ativa.

Fonte: Contas de Governo TCE 2014 a 2018.



Fonte: Siafem e Siafe-Rio

Royalties e participações especiais ERJ



Royalties e previdência do ERJ

• Criado em 1999, o Rioprevidência não possui receitas capazes de 
arcar com aposentadorias e pensões, possuindo um expressivo 
déficit atuarial.

• Em 2006 o governo incorpora por meio de decreto diversos 
ativos ao Rioprevidência, inclusive os R&PE.

• Graças às receitas de R&PE, até 2012 o Rioprevidência consegue 
se manter sem nenhum aporte de recurso do Tesouro.

• A partir de 2013 o fundo apresenta desequilíbrio e são realizadas 
operações de antecipações de receita de royalties para financiar 
a previdência 

• OBS: município do Rio aprovou lei similar em 2018.



Aplicação dos royalties ERJ 2012 a 2018 

Fonte: Siafem e Siafe-Rio

Aplicação 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total %

Transferência a municípios 430       433       466       335       288       383       608       2.943    5,4%

PASEP 78          78          82          50          32          68          127       515       0,9%

Fecam (ambiental) 413       426       463       326       179       376       637       2.820    5,2%

Fised (segurança pública) -        -        -        -        -        -        464       464       0,9%

Dívidas 2.160    2.306    2.822    1.650    1.037    1.012    915       11.902 21,9%

Rioprevidência 5.155    4.980    4.877    2.938    1.963    5.299    10.586 35.798 65,8%

Antecipações de receita -        -        956       1.735    1.853    4.130    2.483    11.157 20,5%

Total 8.236    8.222    8.711    5.298    3.499    7.138    13.340 54.444 100,0%



Aplicação dos royalties 2012 a 2019 

Nota: para 2019 valores da LOA.

Fonte: Siafem e Siafe-Rio



Críticas ao modelo de vinculação do ERJ 

• Alocação de royalties na previdência “maquia” a insustentabilidade 
de longo prazo do regime de previdência estadual.

• Proporção baixa dos recursos são alocados em investimentos (apenas 
ações pontuais em saneamento e mobilidade urbana por meio do 
FECAM).

• Ente não consegue fazer reserva para enfrentar uma eventual 
redução da receita de R&PE -> com a recessão econômica de 2014 e 
queda do brent em 2015 entra em colapso fiscal.

• Justiça intergeracional prejudicada.



Possíveis ideias a serem consideradas pela 
sociedade e gestores locais

• Vinculação a realização de investimentos?

• Vinculação integral dos recursos a saúde e educação?

• Fundo soberano?

• Vedação de aplicação em despesas “supérfluas”, shows, 
exposições?



Controle social

• Compromisso por transparência por parte dos governos

• Conscientização da população sobre a forma de uso

• Controle contábil por fonte de recurso

• Portal de transparência poderia conter uma seção exclusiva sobre a 
aplicação dos recursos







Considerações finais 

• Não esperar que os recursos resolverão todos os problemas dos 
municípios.

• Consciência de que recursos serão temporários (vide o declíneo da 
bacia de Campos).

• Foco em transparência sobre a aplicação do recursos.



Obrigado pela atenção.

henrique.diniz@mprj.mp.br
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