EXTRAÇÃO DO PETRÓLEO

ENTENDA TODA A SITUAÇÃO

1) O que são royalties?
Os royalties são uma compensação financeira que as
empresas que exploram e produzem petróleo e gás
natural precisam pagar ao Estado.
 2) Por que os royalties são pagos?
Eles foram criados para remunerar a sociedade pela
exploração do petróleo e do gás natural, que são
recursos escassos e não-renováveis.
 3)Qual é o valor dos royalties atualmente?
Os royalties correspondem a até 10% do valor da
produção de petróleo e de gás natural, podendo, em
casos excepcionais (dependendo da dificuldade
geológica para exploração, por exemplo), ser
reduzidos até um mínimo de 5%.


4)Como é feito o pagamento?
Mensalmente. Os pagamentos são efetuados para a
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), até o último
dia do mês seguinte àquele em que ocorreu a
produção. A STN repassa os royalties aos
beneficiários, com base em cálculos efetuados pela
ANP.
 5) Como é definido o percentual cobrado em
royalties?
Para o cálculo dos royalties, cada campo de petróleo
e gás natural é tratado como uma unidade de
negócio separada. Cada campo tem uma alíquota de
royalties a receber, conforme os "desafios" de
produção oferecidos por cada área. Embora o preço
internacional do petróleo seja referência, o preço do
petróleo de cada campo também é definido
individualmente, conforme as especificidades do
produto.


6) Para onde vai o dinheiro dos
royalties?
Os royalties, recolhidos pelas empresas
à Secretaria do Tesouro Nacional, são
posteriormente creditados nas contas
correntes que os estados e municípios
beneficiários mantêm no Banco do
Brasil. Outros órgãos beneficiados
pelos valores, como a Marinha e o
Ministério da Ciência e Tecnologia,
recebem o dinheiro diretamente da
Secretaria do Tesouro Nacional.


7)Quais são os principais vetos de Dilma à lei?


A presidente vetou o artigo 3º, que reduz a parcela dos
recursos para os Estados produtores referentes a contratos
já em vigor.



Dilma vetou ainda o trecho que trata das formas de repasse
dos recursos do petróleo para estados e municípios não
produtores por meio dos fundos de participação.



Também vetou o estabelecimento de um teto para o
recebimento de recursos referentes aos royalties do petróleo
pelos municípios e a transferência de recursos excedentes
para um fundo especial.



Foi vetado ainda o trecho que considera instalações de
embarque e desembarque, para fins de pagamento de
royalties a municípios afetados, nos pontos de entrega de
gás natural produzido no país.

8)Por que há tanto interesse na lei dos royalties?


O interesse está no montante arrecadado com os recursos
provenientes da matéria-prima, que tendem a se multiplicar
nos próximos anos, sobretudo com a exploração do pré-sal,
considerado a nova fronteira energética do Brasil. No ano
passado, por exemplo, os royalties somaram R$ 25,6 bilhões.



A maior parte desse montante é direcionado atualmente ao
Rio de Janeiro, que responde por mais de 80% da exploração
do petróleo nacional.



Com a nova lei, segundo cálculos do governo fluminense, o
Estado pode perder até R$ 77 bilhões, o que colocaria em
xeque, diz o governo estadual, a viabilidade de projetos
esportivos, como a Copa do Mundo e a Olimpíada.



9) O que prevê a nova lei dos royalties?



O texto-base do projeto, oriundo do Senado, redistribuiu os
recursos provenientes da exploração do petróleo entre
União, Estados e municípios de forma escalonada até 2020,
diminuindo a parcela direcionada aos produtores e, em
contrapartida, aumentando o repasse aos não-produtores.



Até a aprovação da nova lei, os royalties eram divididos na
seguinte proporção: 30% para a União, 26,25% para Estados
e municípios produtores, 8,75% para municípios afetados, 7%
para Estados não produtores e 1,75% para municípios não
produtores.



Em 2020, segundo o que foi aprovado pelo Congresso, os
repasses serão: 20% para a União, 20% para Estados
produtores, 4% para municípios produtores, 2% para
municípios afetados, 27% para Estados produtores e 27%
para municípios não produtores.



10) Quais são os principais vetos de Dilma à lei?



A presidente vetou o artigo 3º, que reduz a parcela dos
recursos para os Estados produtores referentes a contratos
já em vigor.



Dilma vetou ainda o trecho que trata das formas de repasse
dos recursos do petróleo para estados e municípios não
produtores por meio dos fundos de participação.



Também vetou o estabelecimento de um teto para o
recebimento de recursos referentes aos royalties do petróleo
pelos municípios e a transferência de recursos excedentes
para um fundo especial.



Foi vetado ainda o trecho que considera instalações de
embarque e desembarque, para fins de pagamento de
royalties a municípios afetados, nos pontos de entrega de
gás natural produzido no país.



11) De onde que surgiu a vontade de mudar essa lei?



A partir de 2007, quando o Brasil anunciou a descoberta de grandes reservas
do chamado 'pré-sal', o governo Lula passou a defender novas regras para a
exploração de petróleo no país.



Em agosto de 2009, o presidente Lula apresentou quatro projetos para
mudanças no setor, sendo um deles a redistribuição dos royalties.



Na ocasião, o então presidente também propôs a mudança do modelo de
exploração do pré-sal, de concessão (quando o governo faz um leilão e ganha
o consórcio que der o maior lance) para o de partilha (por meio do qual a
Petrobras é operadora única e possui uma fatia de 30% de todos os blocos).



Inicialmente, Lula era favorável à redistribuição igualitária dos recursos do
petróleo, mas voltou atrás diante da pressão dos Estados produtores.



Só que os deputados dos Estados não produtores não aceitaram o recuo e
aprovaram uma emenda que redividia os dividendos do pré-sal para todos os
Estados da federação.



Posteriormente, o deputado Ibsen Pinheiro (PMDB-RS) incluiu áreas já
licitadas na redistribuição dos recursos do petróleo.

12)O que é participação especial?
Quando o volume de óleo em um campo é muito grande ou tem
perspectivas de grande rentabilidade, cobra-se a participação
especial em vez do royalty. Ao invés de serem cobradas sobre o
valor da produção, como os royalties, as participações
especiais são cobradas sobre o lucro líquido que a empresa
petrolífera tem na produção trimestral em determinado campo.


13)Quem recebe este dinheiro?
Quarenta por cento dos recursos da participação especial são
transferidos ao Ministério de Minas e Energia. Do total recebido
pelo ministério, 70% são destinados ao financiamento de
estudos e serviços de geologia e geofísica para a prospecção
de combustíveis fósseis; 15% vão para o custeio dos estudos de
planejamento da expansão do sistema energético; e 15% de
outras pesquisas geológicas no território nacional.
Dos recursos restantes, 10% são destinados ao Ministério do
Meio Ambiente; 40% aos ficam com os estados produtores ou
próximos à plataforma continental onde a produção ocorrer; e
10% aos municípios produtores ou localizados nas áreas
próximas à área de produção de petróleo.


REDISTRIBUIÇÃO







A nova proposta de redistribuição dos tributos do
petróleo – royalties e participação especial – entre
União, estados e municípios, aumentaria repasse
de dinheiro para estados e municípios não
produtores e diminuiria a parcela destinada aos
estados e municípios onde há extração.
Atualmente, a parte dos royalties destinada a
estados e municípios sem extração é de 7% e
1,75%, respectivamente. Agora, segundo a nova
lei, tanto estados como municípios passariam a
receber 21%. Em 2020, a parcela aumentaria para
27% do total arrecadado pela União.
Estados produtores de petróleo, que hoje recebem
26% do dinheiro, teriam a fatia reduzida para 20%
em 2013. Os municípios com extração passarão
dos atuais 26,25% para 15%, em 2013, chegando a
4%, em 2020.



A participação especial, atualmente
dividida entre União (50%), estado
produtor (40%) e município produtor
(10%), passaria a incluir estados e
municípios onde não existe extração.
Neste ano, tanto estados como
municípios receberiam 10%. Em 2020,
15%. A nova lei reduz a parcela atual
de 40% destinada a estados
produtores para 32%, em 2013, e para
20%, em 2020.

