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Campo de Mero: os primeiros royalties do regime de partilha
     Depois de um ano sendo retidos no Tesouro Nacional, foram repassados pela primeira vez em 
27/11/18 os royalties gerados pelo campo de Mero, confrontante com Arraial do Cabo, Araruama e 
Saquarema. Trata-se do primeiro campo a produzir sob o regime de partilha, implantado pela Lei  
12.351/2010. Por este regime, obrigatório para novos contratos no pré-sal ou  em outras áreas conside-
radas estratégicas, a produção é partilhada entre a empresa ou consórcio e o poder público.
         No que se refere às rendas petrolíferas geradas, há três detalhes importantes:
         (a) o percentual de royalties é de 15% sobre o valor da produção, e não de 10%;
         (b) não há participações especiais; e
         (c) toda a receita tem que ser aplicada exclusivamente em educação e saúde.
         No repasse acumulado, referente à produção de outubro de 2017 a setembro de 2018, Arraial do 
Cabo recebeu R$ 16,4 milhões. Na parcela até 5% (repartida entre municípios produtores, cortados por 
dutos e limítrofes), foram R$ 672,9 mil. Na parcela acima de 5%, que concentra o repasse nos municí-
pios confrontantes com o campo, foram R$ 15,8 milhões. 
           De acordo com a Lei 12.858/2013, 75% do valor recebido (R$ 12,3 milhões) tem que ser aplicado 
na área da educação, prioritariamente na educação básica. Os outros 25% (R$ 4,1 milhões) têm que ser 
aplicados na saúde. A regra vale para qualquer renda de royalties ou participações especiais resultante 
de campo marítimo cujo contrato tenha sido assinado após 03/12/12 — não importa o regime (partilha, 
concessão ou cessão onerosa) ou ainda o perfil da produção (pré-sal ou pós-sal).
         A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) é a responsável pelo cálculo 
dos valores a serem repassados aos beneficiários. Por conta da indefinição jurídica envolvendo o rateio 
das verbas, em função da contestação — junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) — das regras previs-
tas pela Lei 12.734/2012 , os valores pagos pelo consórcio estavam sendo retidos no Tesouro Nacional. 
Em 27/07/18, a ANP decidiu municiar o Tesouro dos dados para a distribuição, que só foi consumada em 
27/11/18.
         Como se informar -  Na edição 03 (junho 2018), o boletim Rede Territórios do Petróleo – Arraial do 
Cabo publicou a relação dos campos confrontantes com Arraial do Cabo: Atlanta, Espadarte, Peregrino, 
Tartaruga Verde e Tubarão Azul. O campo de Mero, também confrontante, já produzia, mas não havia 
informações a respeito de suas confrontações.  
         Mesmo agora as planilhas de confrontação publicadas mensalmente pela ANP não trazem, sobre 
o campo de Mero, as informações habituais de confrontação, produção e royalties gerados. Os dados 
sobre Mero estão em relatórios específicos publicados no tópico Relatório de royalties de partilha.
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http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12858.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12734.htm
http://territoriosdopetroleo.eco.br/wp-content/uploads/2018/11/1-Boletim-03-Arraial-envio-a-Petrobras-13-02-19.pdf
http://territoriosdopetroleo.eco.br/wp-content/uploads/2018/11/1-Boletim-03-Arraial-envio-a-Petrobras-13-02-19.pdf
http://www.anp.gov.br/noticias/anp-e-p/4643-anp-distribui-royalties-de-mero-partilha-da-producao
http://www.anp.gov.br/royalties-e-outras-participacoes/royalties
http://territoriosdopetroleo.eco.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12351.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12351.htm
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O boletim Rede Territórios do Petróleo – Arraial do Cabo é uma produção coletiva do Núcleo 
de Vigília Cidadã do município, com o auxílio e moderação da equipe técnica e da Petrobras.
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           O relatório da ANP referente ao rateio dos valores acumulados não detalha os percentuais médios 
de confrontação municipal do campo. Mas, pela proporção dos valores de royalties excedentes a 5% 
distribuídos, é possível perceber que aproximadamente 29% da extensão do campo são confrontantes 
com a costa de Arraial, conforme tabela 1.

Tabela 1: Percentuais médios de confrontação municipal do campo de Mero, Bacia de Santos.

     O boletim Rede Territórios do Petróleo - Arraial do Cabo 
é uma produção coletiva do Núcleo de Vigília Cidadã do 
município, com o auxílio e a moderação da equipe técnica 
do projeto e da Petrobras.
     Endereço: Praça da Independência, 03 - salas 1, 2, 3 e 4 -  
Centro - CEP: 28930-000 - Arraial do Cabo/RJ (22) 
99600-2422

     www.territoriosdopetroleo.eco.br 

Fonte: Equipe de pesquisa do projeto Territórios do Petróleo (Gustavo Smiderle / 
Keila de Almeida Ribeiro), com base em dados da ANP.

O regime de partilha foi instituído em vista da descoberta de grandes reservatórios no pré-sal.
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http://diariodopresal.wordpress.com/o-que-e-o-pre-sal/
http://territoriosdopetroleo.eco.br/

