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OPINIÃO

De acordo com os dados da ANP, o pagamento de
royalties e participação especial alcançou R$ 20,8 bi-
lhões em 2010. Esse valor apresenta um aumento de
26,7% em relação aos R$ 16,4 bilhões arrecadados
em 2009. As razões para este aumento decorrem da
trajetória de crescimento da produção nacional de
petróleo e gás natural e da elevação dos preços inter-
nacionais do petróleo. Houve um incremento de
5,0% no volume da produção de petróleo e gás natu-
ral até novembro de 2010 em relação a 2009 e um au-
mento de 15% no preço médio do petróleo.

Do total de R$ 20,8 bilhões arrecadados em 2010,
R$ 11,6 bilhões, ou seja, 56,1% foram provenientes da
arrecadação de participações especiais e os R$ 9,2 bi-
lhões restantes dos royalties. O pagamento de royal-
ties e participações especiais apresentou um cresci-
mento médio anual de 41% entre 1999 e 2010, saltan-
do de R$ 1 bilhão em 1999 para R$ 20,8 bilhões em
2010. É interessante observar que o valor arrecadado
pelas participações especiais vem crescendo ano a
ano quando comparado com a dos royalties. Ou seja,
as participações governamentais são hoje uma fonte
de arrecadação mais importante para os estados e
municípios do que os royalties.

Com as modificações efetuadas no marco regula-
tório introduzindo o regime de partilha para os cam-
pos do pré-sal ainda não licitados, acabou-se com as
participações especiais, mantendo-se somente os
royalties. Isso significará uma maior concentração
dos recursos do pré-sal nas mãos da União em detri-
mento dos estados e municípios. Além do mais, ain-
da está pendente se no novo marco regulatório, esta-
dos e municípios produtores irão perder parte da sua
atual arrecadação para os demais estados e municí-
pios não produtores. Durante, toda a discussão do
novo marco regulatório, tanto na Câmara, quanto no
Senado, foram votadas e aprovadas emendas que
prejudicam os estados e municípios produtores. Pos-
teriormente, o presidente Lula vetou essas emendas e
a discussão ficou para o atual governo.

A divisão do total das participações governamen-
tais se deu da seguinte forma: 41% da arrecadação,
ou cerca de R$ 8,6 bilhões, destinou-se à União,
37%, cerca de R$ 7,7 bilhões, foi destinado aos esta-
dos e 22%, cerca de R$ 4,6 bilhões aos municípios.
Em 2011 diante do cenário de aumento da produção
nacional de petróleo e gás natural e de crescimento do
preço do barril, acentuado com a crise política no
Oriente Médio, a arrecadação de royalties e participa-
ções especiais deverá crescer significativamente em
relação a 2010. Os bônus de assinatura também pode-
riam se tornar uma fonte de arrecadação importante
em 2011 para o governo federal. Os recursos do bônus
de assinatura são ainda mais fundamentais diante da
necessidade do governo em cortar o orçamento. Esses
recursos não pressionariam o déficit público e pode-
riam ser aplicados em obras de infra estrutura. Para
que isso ocorra, basta que o governo realize este ano
leilões de áreas no pós-sal e no pré-sal. ■
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O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, faz
um elogio ao Brasil ao visitar a presidenta Dilma
Rousseff em março: o gesto referenda o sucesso do
nosso desenvolvimento e crescimento econômico,
reconhece o papel de player global da diplomacia
brasileira e marca a importância estratégica que te-
mos para o desenvolvimento da América Latina.

Preocupa, porém, a ausência de uma agenda con-
solidada para sua visita. O que, exatamente, Obama
vem fazer no Brasil? Notas na imprensa dão conta de
que ele pretende fazer um pronunciamento público
para uma multidão (provavelmente no Rio de Janei-
ro), visitar projetos sociais e reunir-se com lideran-
ças políticas. É, mais uma vez, um elogio ao país, mas
há mais que fazer no Brasil do que festejar nossa con-
dição de candidatos a potência mundial.

Sobretudo na área econômica, o governo terá
muito o que cobrar dos americanos, a começar pelas
barreiras comerciais. Os EUA são um país que investe
pesado nos subsídios ao agronegócio, o que gerou
atritos com nossos produtores de algodão, disputa
que se encerrou em acordo; e laranja, caso em que a
OMC (Organização Mundial do Comércio) penalizou
os Estados Unidos por suas políticas antidumping.

Além disso, há os subsídios à produção de milho
para o refino de biocombustível, mercado que o Brasil
buscou ocupar com o etanol retirado da cana-de-
açúcar – mais barato, mais eficiente, menos poluente
e que não inviabiliza a produção de alimentos com a
mesma matéria-prima. Nossos produtores de carne,
em especial a suína, também cobram maior abertura
de mercado para exportação de produtos in natura,
ponto que pode ser tratado em acordo bilateral.

Depende principalmente de os Estados Unidos re-
ver não apenas essas posições, mas todo o seu conjun-
to de barreiras comerciais para que possamos apro-
fundar os laços diplomáticos e trazer de volta o Brasil
e a Índia para as negociações da Rodada de Doha. Se os
estadunidenses aceitarem flexibilizar sua política de
subsídios, o comércio mundial só tem a ganhar.

Outro tema que não pode passar batido é a disputa
cambial e comercial entre Estados Unidos e China,
que tem causado grande prejuízo às economias
emergentes; entre elas, o Brasil. Para tentar recupe-
rar a economia americana dos efeitos da crise mun-
dial, os EUA têm injetado dólares no mercado para
forçar sua desvalorização e facilitar as exportações –
essa manipulação do câmbio é devastadora para nos-
sos produtores, porque afeta não só os mercados ex-
ternos, mas também o consumo interno.

Se formos capazes de avançar em qualquer uma
dessas discussões, estará justificada a festa pela pas-
sagem do presidente Obama em nosso país: o maior
sinal de respeito à nossa soberania que os Estados
Unidos podem fazer é atender às justas reivindica-
ções comerciais e macroeconômicas brasileiras. Essa
é a base do relacionamento entre duas nações desen-
volvidas, que se reconhecem como lideranças de um
mundo multipolarizado. ■
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No contexto da crise que assolou a economia mundial
em 2008, foi editada a Medida Provisória nº 449/2008,
depois convertida na Lei nº 11.941/2009, que insti-
tuiu amplo programa de pagamento e parcelamento
de débitos tributários e previdenciários com redu-
ções, conhecido como Refis da Crise.

Diversas empresas adeririam ao programa e es-
tavam aguardando a publicação das regras para a
consolidação dos débitos, ocasião em que poderão
confirmar o tamanho das suas dívidas e definir o
valor das parcelas que deverão pagar, nos casos em
que os débitos não foram quitados à vista. Entre a
adesão e a publicação das regras para consolidação,
muitas operações societárias ocorreram (por
exemplo, fusões, incorporações, cisões, etc.), al-
gumas vezes com a extinção de empresas que ha-
viam aderido ao Refis da Crise.

Para regular essas situações, o governo editou a
Portaria Conjunta nº 15/2010. Nos casos em que a ex-
tinção da pessoa jurídica ocorreu “antes” da adesão
ao Refis da Crise, seu requerimento de adesão será
cancelado. A única alternativa é a inclusão dos débi-
tos da empresa extinta na consolidação da empresa
sucessora (por exemplo, a incorporadora), caso esta
também tenha aderido ao programa em modalidade
compatível com os débitos da empresa extinta.

Por outro lado, a Portaria nº 15/10 garante a
consolidação dos débitos da pessoa jurídica que te-
nha sido extinta “depois” da sua adesão ao Refis da
Crise. Nesse caso, não importa se a empresa suces-
sora (por exemplo, a incorporadora) aderiu ao Refis
da Crise. Os débitos da empresa extinta serão con-
solidados de forma separada.

No último dia 4 de fevereiro foi publicada a Portaria
Conjunta nº 2/11, que introduziu as regras de consoli-
dação dos débitos no Refis da Crise. Nos casos de pes-
soas jurídicas extintas “após” a adesão ao Refis, a Por-
taria nº 2/11 determina que (i) a consolidação deve ser
feita de forma separada da empresa sucessora, contu-
do nos mesmos prazos da empresa sucessora e (ii) é
possível retificar as modalidades de parcelamento.

Dentre os pontos relevantes, vale notar que a Por-
taria Conjunta nº 2/11 autoriza a inclusão de novos
débitos no Refis da Crise, nas hipóteses em que a res-
ponsabilidade por esses débitos decorra de cisão. A
empresa que tenha responsabilidade tributária sobre
débitos de outra pessoa jurídica por cisão pode apre-
sentar pedido de revisão para incluir esses débitos na
consolidação. Nessa hipótese, a empresa sucessora
precisa comprovar que essa responsabilidade lhe ha-
via sido atribuída antes da adesão ao Refis da Crise.

Como conclusão, podemos notar que o governo fe-
deral foi sensível às operações societárias ocorridas
“antes” e “depois” da adesão das empresas ao Refis da
Crise, criando mecanismos bastante detalhados que
devem ser observados. Os contribuintes que se encon-
tram nessas situações devem estar bastante atentos às
regras e aos prazos estabelecidos, para evitar futuras
surpresas com eventual exclusão do programa. ■
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