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Po l í t i c a

Congresso Texto mais redistributivo aprovado no Senado foi referendado no lugar do substitutivo de Zarattini

Câmara derrota governo nos royalties
Raquel Ulhôa e Daniela Martins
De Brasília

Em mais um caso de negociação
mal conduzida pelo Palácio do Pla-
nalto, a Câmara dos Deputados
aprovou, ontem à noite, projeto de
lei do Senado que redistribui a ren-
da do petróleo — royalties e partici-
pação especial (PE) — extraído dos
campos já licitados. As concessões
feitas pelo deputado Carlos Zarat-
tini (PT-SP), relator do projeto na
Câmara, não foram suficientes pa-
ra garantir apoio ao seu substituti-
vo. Numa votação surpreendente,
o plenário da Câmara acabou apro-
vando o texto base do Senado, por
286 votos a favor e 124 contra. O
projeto vai agora à sanção e cabe à
presidente Dilma Rousseff decidir
vetar ou não. Logo após a sessão,
deputados fluminenses iniciaram
pedidos de veto.

Foi mais uma vitória dos repre-
sentantes de Estados e municípios
não produtores de petróleo, que
querem aumentar de forma ime-
diata sua parcela na riqueza do
produto e não aceitam que o di-
nheiro seja carimbado para a edu-
cação, como defende a presidente.

Durante as negociações em tor-
no do projeto, houve enfrentamen-
to entre o presidente da Casa, Mar-
co Maia (PT-RS), e o Palácio do Pla-
nalto. O deputado criticou a inter-
ferência do governo nas articula-
ções. “Foi uma demonstração da vi-
talidade do Parlamento brasileiro”,
afirmou Maia, depois da sessão.

A primeira reação vinda do Palá-
cio do Planalto é que não há como
fazer veto parcial e que o Congres-

so terá que arcar com o ônus de ti-
rar dinheiro da educação e dos Es-
tados produtores.

Nos últimos dias, o ministro da
Educação, Aloizio Mercadante, foi
eleito o principal interlocutor do
Planalto em defesa de uma pro-
posta que destinasse todo o recur-
so dos royalties para a educação e
não alterasse a distribuição dos
campos já licitados.

Zarattini não aceitou o pedido
do governo para mexer apenas nos
recursos futuros, dos campos a se-
rem licitados. Mas, para atender
em parte ao Planalto, aumentou os
recursos para o setor da educação
em cerca de R$ 15 bilhões, já a par-
tir do ano que vem. Toda a verba da
participação especial da União iria
para a educação (a parte de royal-
ties seria destinada à defesa e à
ciência e tecnologia), assim como
todo o recurso destinado a Estados
e municípios (royalties e participa-
ção especial), por meio dos fundos
especiais, distribuídos pelos crité-
rios dos fundos de participação dos
Estados (FPE) e dos municípios
(FPM). O petista também negociou
com o governador de São Paulo,
Geraldo Alckmin, e concordou em
aumentar os recursos para os Esta-
dos produtores, reduzindo os dos
municípios.

Um dos principais defensores,
no plenário, da preferência ao pro-
jeto do Senado foi Sílvio Costa
(PTB-PE). “Esse projeto [do Zaratti-
ni] não agrada ninguém”, disse. O
texto do Senado foi aprovado em
outubro de 2011. É de autoria do
senador Wellington Dias (PT-PI) e
o relator foi o senador Vital do Rê-

go (PMDB-PB). Assim como o subs-
titutivo de Zarattini, ele altera a
distribuição de royalties e PE de to-
do o petróleo localizado no mar,
inclusive dos campos já licitados.

Pelo texto, a União tem sua fatia
nos royalties reduzida de 30% para
20% já em 2012. A arrecadação dos
Estados produtores — ou confron-
tantes, ou seja, cujo litoral está dian-
te de campos de petróleo — cai de
26,25% para 20%. Os municípios
confrontantes têm a maior redução:
de 26,25% passam para 17% em 2012
e chegam a 4% em 2020. Os municí-
pios afetados pelas operações de
embarque e desembarque também
sofrem cortes: de 8,75% para 2%. Em
contrapartida, os Estados e municí-
pios não produtores saltam de 8,75%
para 40% até 2020.

O substitutivo prevê também a
redistribuição da participação es-
pecial. Neste caso, a União, mais
uma vez, abre mão de parte de seus
recursos. Os 50% aos quais tem di-
reito hoje passam a ser 42% em
2012. A partir daí, com a expectati-
va de aumento das receitas, a União
volta a ter sua alíquota ampliada
ano a ano, até chegar aos 46% pro-
postos inicialmente pelo governo.

O projeto traz perdas para os Esta-
dos produtores, que terão parcela de
royalties reduzida de 26,25% para
20%. A participação especial destina-
da aos produtores passa, segundo o
relatório, de 40% para 20%. Em 2010
o fundo especial destinou a todos os
Estados R$ 160 milhões. A previsão
no relatório é que até 2020 o fundo
especial esteja distribuindo cerca de
R$ 16 bilhões para Estados e outros
R$ 16 bilhões para os municípios.

SÉRGIO LIMA/FOLHAPRESS

Câmara vota: texto base do Senado que muda distribuição dos royalties foi aprovado por 286 votos a favor e 124 contra
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A CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista
nº 1.111, 2º andar (parte), Bela Vista, CEP 01311-920, inscrita no CNPJ sob o nº 33.868.597/0001-40, devidamente autorizada pela Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) a administrar e gerir carteiras de valores mobiliários pelo Ato Declaratório CVM nº 1.223, de 08/01/1990, na qualidade de instituição
prestadora dos serviços de administração, custódia qualificada, controladoria, escrituração de quotas (“Administrador”) do TRX EDIFÍCIOS CORPORATIVOS
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, constituído sob a forma de condomínio fechado, inscrito no CNPJ sob o nº 15.006.267/0001-63,
sendo que o Regulamento encontra-se registrado sob nº 1971679 perante o 10º Cartório de Registro de Títulos e Documentos Civil de Pessoa Jurídica
da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, cujas alterações encontram-se averbadas à margem do registro inicial (“Fundo”), em conjunto com a
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
na Avenida das Américas nº 3.434, bloco 7, 2º andar, salas 201 a 208, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0001-04 (“Coordenador Líder”)
e o BANIF BANCO DE INVESTIMENTO (BRASIL) S.A., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Minas de Prata, nº 30, 15º Andar,
Vila Olímpia, CEP 04552-080, inscrito no CNPJ sob o nº 33.753.740/0001-58 (“Coordenador Estruturador”), na qualidade de coordenador líder e
coordenador estruturador, respectivamente, da oferta de distribuição pública de quotas da primeira emissão do Fundo (“Oferta”), nos termos da Instrução
CVM nº 400, de 29/12/2003, conforme alterada, e da Instrução da CVM nº 472, de 31/10/2008, conforme alterada, comunicam ao público que foram subscritas
e integralizadas 1.467.000 (um milhão, quatrocentas e sessenta e sete mil) quotas da primeira emissão do Fundo. A distribuição pública das quotas da
primeira emissão do Fundo foi deliberada pelo Administrador em 25/06/2012 e alterada em 08/10/2012. O encerramento da Oferta ocorreu em 07/11/2012,
tendo as quotas da primeira emissão colocadas no âmbito da Oferta, o preço unitário de emissão de R$ 100,00 (cem reais) cada, perfazendo o montante total de:

R$ 146.700.000,00
(cento e quarenta e seis milhões e setecentos mil reais)

Registro de Distribuição Pública da Oferta na CVM em 31/10/2012, sob o nº CVM/SRE/RFI/2012/035
Código ISIN das quotas: BRXTEDCTF006

Coordenador Líder:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 7, sl. 201 a 208, CEP 22640-102, Rio de Janeiro - RJ

Endereço Eletrônico: www.xpi.com.br

Coordenador Estruturador:
BANIF BANCO DE INVESTIMENTO (BRASIL) S.A.

Rua Minas de Prata, nº 30, 15º Andar, CEP 04552-080, São Paulo - SP
Endereço Eletrônico: www.banifib.com.br

Administrador:
CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Avenida Paulista, nº 1.111, 2º andar (parte), CEP 01311-920, São Paulo - SP

Endereço eletrônico: www.citibank.com.br

Os dados finais de distribuição da Oferta estão indicados no quadro abaixo:

Tipo de Investidor Número de
Adquirentes

Quantidade de
Adquiridas

Pessoas Físicas 8.696 1.351.142
Fundos de Investimento 7 18.510
Fundo de Previdência Privada 2 20.210
Companhias Seguradoras – –
Investidores Estrangeiros – –
Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio de Distribuição – –
Instituições Financeiras Ligadas ao Fundo e/ou aos Participantes do Consórcio de Distribuição – –
Demais Instituições Financeiras – –
Demais Pessoas Jurídicas ligadas ao Fundo e/ou aos Participantes do Consórcio de Distribuição – –
Demais Pessoas Jurídicas 95 77.138
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas ao Fundo e/ou aos Participantes
do Consórcio de Distribuição

– –

Outros – –
TOTAL 8.800 1.467.000

Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador, do gestor da carteira, de suas respectivas partes relacionadas,
de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC.

A Rentabilidade-Alvo não representa e nem deve ser considerada, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa,
garantia ou sugestão de rentabilidade futura.

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE QUOTAS DA PRIMEIRA EMISSÃO DO

TRX EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ nº 15.006.267/0001-63

“Este Anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de quotas”
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