
Acordo sobre royalties tem custo de R$ 2,4 bi 
Ruy Barata Neto  
 
Redução de 30% para 20% na participação dos ganhos com petróleo ampliará repasse aos 
estados e municípios não produtores  
 
A União, os estados e os municípios localizados em áreas de exploração de petróleo precisarão 
abrir mão de uma receita da ordem de R$ 2,455 bilhões, em 2012, em nome do restante dos 
estados e municípios do país atualmente com pequena participação na receita de tributação 
gerada pelas empresas petrolíferas que detém contratos de exploração. A renúncia é fruto de 
uma proposta apresentada ontem pelo Ministério da Fazenda para chegar a um consenso na 
disputa em torno da distribuição das receitas geradas pela produção de petróleo. 
 
Deste total, a União é quem mais perderá: R$ 972 milhões — o que significa redução de 10 
pontos percentuais na fatia de 30% que detém sobre a receita total gerada com o pagamento 
de royalties que deverá ser de R$ 9,726 bilhões no ano que vem. Os estados produtores — 
basicamente Rio de Janeiro e Espírito Santo — também terão que ceder, mas em proporção 
menor: terão sua participação reduzida dos atuais 26,25% para 25% já em 2012. Os 
municípios que estão em áreas de produção petrolífera serão os mais prejudicados, tendo 
queda de sua participação dos atuais 26,25% para 18% já em 2012, o que em números 
absolutos representará perda de R$ 802 milhões em arrecadação. A participação destes 
municípios, segundo a proposta, será reduzida gradativa- mente até chegar a 6% em 2020. 
 
Apesar do ganho expressivo, os parlamentares representantes dos estados e municípios não 
produtores não ficaram satisfeitos com a proposta. "Não adianta sairmos todos abraçados e 
satisfeitos com essa proposta porque não é essa a realidade", afirmou o líder do PMDB na 
Câmara, Henrique Eduardo Alves (RN), após reunião que contou com senadores e deputados 
da base aliada. Segundo ele, a proposta apresentada é insuficiente para contemplar os 24 
estados da federação e 5.300 municípios que hoje ainda reclamam da falta de participação das 
receitas do petróleo. 
  
Alves afirmou que a proposta apresentada não deverá alterar a intenção dos parlamentares de 
derrubar o veto do presidente Luis Inácio Lula da Silva à emenda, de autoria do deputado 
Ibsen Pinheiro (PMDB-RS), que estabelece uma divisão dos royalties de forma igualitária, 
dentro dos princípios normais de divisão do Fundo de Participação dos Estados e Municípios. 
O veto presidencial está marcado para ser analisado no próximo dia 5 de outubro, data 
definida pelo presidente do Senado, José Sarney. A derrubada do veto deverá comprometer as 
contas do governo e atrasar a licitação das novas áreas de exploração na camada pré-sal. 
 
Produtores 
 
Pará aplacar os ânimos dos parlamentares, os estados produtores — representados na reunião 
pelo senador Francisco Dorneles (PP-RJ) — insistiram na proposta de aumentar a arrecadação 
por meio do pagamento do tributo de participação especial que incide hoje em 18 campos de 
exploração do petróleo. A proposta, defendida também pelo Ministro de Minas e Energia, 
Edison Lobão, sofre resistências do governo porque pode ser interpretada como quebra dos 
atuais contratos. "Esta proposta será analisada juridicamente antes de ser definida", diz o 
senador Delcídio Amaral (PT-MS). 
 
Mas ele ressalta que a idéia procura afastar os riscos jurídicos da quebra de contratos. Para 
isso seria utilizado o mecanismo de passar a aplicar alíquota de participação especial em 
campos que hoje estão isentos — a maioria deles sob concessão da própria Petrobras. 
"Podemos aumentar o número de campos tributados para 40", afirma. A proposta geraria 
receita adicional de R$ 7 bilhões e não exigiria a revisão do decreto presidencial de 1998 que 
definiu o modelo de pagamento do tributo. O risco maior enfrentado pelo governo é o de 
comprometer os planos de investimentos da Petrobras que seria a empresa mais prejudicada 
com essa proposta.  
 
 
 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



Governo do Rio se preparava para ir à Justiça caso sofresse perdas 
Ricardo Rego Monteiro 
 
Havia até mesmo a possibilidade de paralisação da indústria sejudicialização fosse adotada. 
 
Além de bem vindo ao governo do Rio de Janeiro, o recuo da União na disputa travada com os 
estados pela cessão de uma parte arrecadada atualmente dos royalties do petróleo salvou a 
in-dústria do setor da paralisação.  
 
Até a noite de terça-feira, a disposição do governador fluminense, Sérgio Cabral, era recorrer 
ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra o que considerava quebra de contrato e supressão 
de direitos adquiridos e garantidos pela Constituição. Caso se consumasse, o recurso judicial 
poderia provocar não só a suspensão de decisões de investimento pelas companhias, como a 
prorrogação de novas licitações de blocos tão aguardadas pelo setor privado. 
 
Apesar do recuo, o governo federal manteve-se irredutível, até o último minuto, da disposição 
de não abrir mão da parcela que lhe cabia dos recursos arrecadados nos campos já 
concedidos. Já pintado para uma guerra jurídica, Cabral fora informado na terça-feira de que o 
ministro da Fazenda, Guido Mantega, já dispunha do rascunho de uma proposta que, na 
prática, contrariava os interesses dos estados produtores. Por ela, cerca de R$ 2 bilhões em 
royalties recolhidos dos campos já concedidos seriam transferidos dos produtores para as 
demais unidades federativas do país. 
 
Este seria, no entanto, o segundo desgaste de Cabral, em menos de uma semana, por conta 
do tema. Na semana passada, executivos das principais petrolíferas em operação no país — 
incluída a Petrobras — ameaçaram recorrer ao STF contra a proposta do governador de 
aumentar as alíquotas das Participações Especiais (PE), recolhidas das companhias, para 
compensar os estados não produtores com um maior quinhão da riqueza do petróleo. 
 
Por causa da proposta, o presidente do Instituto Brasileiro do Petróleo (IBP), João Carlos de 
Luca, se reuniu na última segunda-feira com representantes do Ministério da Fazenda, depois 
de já ter conversado com o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão. Dos dois recebera a 
sinalização de que a proposta de Cabral não vingaria, por mexer em direitos adquiridos e ferir 
o chamado regime jurídico perfeito. 
 
Independentemente da solução para o impasse, o economista Júlio Gomes de Almeida, da 
Unicamp, e consultor do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), 
lamentou o destino da discussão dos royalties, hoje considerados, para ele, uma panaceia para 
todos os males do país. Ao criticar o que classificou de politização do tema, advertiu para o 
risco de diluição dos recursos em várias destinações não necessariamente benéficas para o 
país. "Pulverizar recursos tão importantes para o desenvolvimen to do país é o risco que se 
corre quando a discussão perde o caráter técnico e ganha contornos políticos, como 
aconteceu". 
 
Ex-secretário estadual de Indústria, Comércio e Turismo do Rio de Janeiro, Márcio Fortes 
lembrou que a discussão dos royalties no âmbito do Congresso Nacional teria distorcido a 
natureza dos recursos. Previsto pela Lei do Petróleo (9.478/97) co¬mo uma compensação 
socioambiental às regiões atingidas direta ou indiretamente pela atividade exploratória, os 
royalties, na avaliação de Fortes, foram tratados como meros recursos tributários pelos 
parlamentares.  
 
Dilma aceitou solução por respeitar contratos 
 
Antes de acordo ser anunciado, presidente destacou importância de evitar judicialização. 
 
Antes mesmo de ser anunciada a decisão de que a União abriria mão de R$ 2 bilhões de 
arrecadação com royalties de exploração do petróleo na camada pré-sal, a presidente Dilma 
Rousseff já havia anunciado que qualquer acordo costurado para uma eventual mudança na 
divisão dos ganhos entre estados teria que respeitar os contratos existentes. Essa era A ut
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exatamente a exigência dos estados produtores. "Eu acho que a gente tem dois limites: de um 
lado tem de respeitar contratos existentes, porque quando você faz a licitação dos blocos, você 
coloca lá alguns limites que as empresas pagarão de royalties e participação especial, e 
aumentar isso não é uma questão que está na nossa mão. Agora, é possível repartir", disse a 
presidente.  
 
Segundo ela, é possível distribuir os royalties sem que se crie "conseqüências graves" para as 
partes envolvidas. "Uma pessoa não pode, nem um governo, nem uma empresa, partir da 
seguinte suposição: só imaginem esse caso, eu tinha uma renda... era de mil, e daí por 
qualquer coisa que aconteça a minha ren¬da vira de 200, obviamente eu vou ter problemas 
sérios de gestão. Então, isso não é correto." 
 
A tentativa brasileira de chegar a um acordo sobre a distribuição dos royalties tem por objetivo 
antecipar-se à votação, prevista para ocorrer em outubro no Congresso, do veto do ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva a um projeto que previa a divisão igualitária dos royalties 
entre estados produtores e não produtores. O temor do governo estaria calcado na 
possibilidade de o veto de Lula ser derrubado, o que levaria Estados produtores, que seriam os 
prejudicados, a contestarem a mudança na regra. 
 
De outro lado, uma proposta apresentada pelo governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, 
previa a correção da tabela das faixas de pagamento de Participação Especial para os 
contratos já em vigor, o que poderia levar empresas como a Petrobras a contestar a medida 
na Justiça. Dilma destacou, porém, que o fato de os recursos da exploração serem crescentes 
facilita um acordo. "Nós temos uma forma que pode possibilitar a repartição sem que ninguém 
perca e que as pessoas que não ganhavam passem a ganhar. As pessoas que eu falo são os 
governos. Isso é possível porque as rendas do petróleo são crescentes", afirmou a presi dente, 
dizendo que é preciso tranqüilidade porque um acordo não se obtém de um dia para outro. 
"Com esse cuidado de não romper o contrato, porque daí vai ter judicialização que não 
interessa a ninguém nem aos que pretendem receber, nem aos que recebiam." 
 
O ministro da Fazenda, Guido Mantega, já havia assumido o compromisso com governadores e 
líderes aliados do Congresso de apresentar até ontem uma proposta que permitisse a mudança 
na distribuição dos royalties. O resultado da negociação estava em linha, claro, com o discurso 
da presi¬dente Dilma.  
 
Decisão traz impasse ao governo 
Ruy Barata Neto 
 
A proposta que muda o modelo de arrecadação do imposto de participação especial que incide 
sobre os atuais contratos de con cessão de exploração do petróleo coloca o governo em uma 
verdadeira sinuca de bico. Antes da reunião com os parlamentares da base aliada do Senado e 
da Câmara, ontem, o Ministro da Fazenda, Guido Mantega, re¬cebeu o governador de 
Pernambuco, Eduardo Campos, que tem atuado como uma espécie de porta-voz das 
demandas dos estados não produtores. Campos havia garantido, ao fim do encontro, que não 
era intenção do Governo Federal mexer nas atuais regras de recolhimento da alíquota de 
participação especial. "A União não admite e nem nós estamos aqui para propor qualquer 
mudança que venha a rasgar contratos". 
 
Mas a proposta voltou a ser colocada na mesa por insistência dos senadores Franscisco 
Dòrnelles (PP-RJ) e do Ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, de maneira remodelada, a 
partir da idéia que havia sido defendida pelo governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. 
Agora, os estados produtores defendem que a cobrança se dê pela tributação de campos que 
estão isentos do pagamento da alíquota de participação especial. Hoje, 18 campos são 
tributados e a proposta seria aumentar a contribuição para 40 campos, o que geraria receita 
adicional de R$ 7 bilhões, segundo o senador Delcídio Amaral. 
 
Campos, ao sair da reunião com Mantega, havia dito que os estados e municípios não 
produtores estavam dispostos a aceitar ter seus ganhos reduzidos em nome de uma regra A ut
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escalonada de acesso a receitas do petróleo até o momento em que a exploração dos campos 
do pré- sal começar efetivamente. Mas ele não revelou o quanto estaria disposto a ceder. 
 
Pela proposta definida pelo governo, a fatia dos ganhos com royalties dos atuais contratos de 
concessão saltarão dos atuais 8,75% em 2011 para 34% em 2012 chegando a 46% em 2020. 
Mas, mesmo assim, os percentuais não foram suficientes para satisfazer os envolvidos nas 
negociações em ambos os lados.  
 
Pré-sal pode ser o pilar da nova política industrial do Brasil 
Ricardo Rego Monteiro 
 
Modelo ideal deveria trazer oportunidade de instalação de companhias com capacidade de 
produzir inovação  
 
Muito mais do que fonte de renda para estados, municípios e União, o pré-sal constitui um dos 
pilares potenciais de uma nova política industrial para o país, que venha a consumar um novo 
modelo de desenvolvimento econômico verde. A proposta, do ex-ministro do Planejamento 
João Paulo dos Reis Velloso, foi apresentada ontem na abertura da sessão especial do Fórum 
Nacional. Baseado no que classificou de new deal verde — em referência à série de programas 
adotados nos Estados Unidos entre 1933 e 1937, por Franklin Roosevelt, com o objetivo de 
recuperar a economia — o novo modelo teria, com os investimentos na nova província 
petrolífera, a oportunidade de implantar um complexo de setores industriais capaz de produzir 
conhecimento e inovação. 
 
O novo modelo, justificou Velloso, contribuiria não só para minimizar os efeitos da chamada 
Grande Recessão sobre o país, como também para convertê-la em oportunidade para um novo 
salto econômico brasileiro. Durante a apresentação, na abertura do Fórum, o ex-ministro 
lembrou que a proposta asseguraria ao Brasil condições de dar o mesmo salto alcançado 
durante a Grande Depressão que se seguiu à crise mundial de 1929. 
 
Nos anos 30, lembrou Velloso, a crise deflagrou a mudança definitiva do modelo econômico do 
país, até então agroexportador, para um novo patamar de industrialização. A partir de 1931, a 
indústria voltou a crescer de modo a permitir que se registrasse, já no ano seguinte, aumento 
do Produto Interno Bruto (PIB). Entre 1932 e 1939, comparou, a economia brasileira registrou 
uma média de 10% ao ano de crescimento. 
 
Câmbio 
 
Também presente ao evento, o ex-ministro da Fazenda Rubens Ricupero, diretor da Faculdade 
de Economia da Fundação Armando Álvares Penteado, identificou o câmbio sobrevalorizado 
como um dos obstáculos para qualquer novo ciclo de desenvolvimento do país. Embora 
reconheça a capacidade de revigoramento da economia brasileira nos anos 30, ele adverte que 
a grande contração vivida pelo país ocorreu nas décadas de 80 e 90, devido ao que classificou 
de superendividamento e hiperinflação. 
 
"Eu temo que o câmbio seja, no curtíssimo prazo, a grande, ameaça para a recuperação da 
economia brasileira. Com esse câmbio, as importações acabam por capturar as oportunidades 
abertas pelo crescimento do consumo no mercado interno", avaliou Ricupero, ao lembrar que o 
real valorizado contribuiu para o atual descompasso entre aumento do consumo e baixo 
crescimento de alguns setores da indústria, nos últimos anos. "Fica muito incerto para as 
indústrias investirem com o câmbio atual."  
 
Ao criticar o que classificou de anarquia cambial vivida hoje pela economia mundial, o ex-
ministro da Fazenda lembrou que a ausência de mecanismos legais, no âmbito da Organização 
Mundial do Comércio (OMC), para reduzir a volatilidade cambial, dificulta qualquer solução. 
Com relação à crise mundial, o ex ministro da Fazenda alerta para a semelhança entre a 
chamada Grande Recessão atual e a crise de 1929. Em comum, advertiu Ricupero, está a 
longa duração do atual ciclo de retração. "É bem plausível que estejamos em uma crise como a 
dos anos 30, que du-rou três, quatro, cinco, seis anos", alertou o embaixador. A ut
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Economista da Unicamp, Júlio Sérgio Gomes de Almeida sugere maior presença do Estado para 
estimular o desenvolvimento de uma economia de serviços no país. A medida, justifica Gomes 
de Almeida, contribuiria para minimizar os efeitos do câmbio sobre a economia.  
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 4 - 8. 

 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.




