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1. INTRODUÇÃO 

A Lei nº 12.276, de 30 de junho de 2010, autorizou a União a 

ceder onerosamente à Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás o direito de produzir 

o volume máximo de 5 bilhões de barris equivalentes de petróleo em 

determinadas áreas do Pré-Sal. Verificou-se, contudo, que essas áreas têm 

potencial para produzir muito mais que esse volume máximo, daí da 

denominação “excedentes da cessão onerosa”.  

Esses excedentes estão localizados na região mais promissora 

da província petrolífera do Pré-Sal e poderiam gerar uma extraordinária renda 

para a União e todos os Estados e Municípios brasileiros, caso explorados em 

parceria entre o Estado brasileiro e a Petrobrás. 

Entretanto, está sendo proposto pelo governo que a exploração 

econômica dos excedentes da cessão onerosa seja realizada a partir de 

licitações que não garantem essa renda. A Rodada de Licitações de Partilha de 

Produção para os Volumes Excedentes aos contratados sob o Regime de 

Cessão Onerosa está prevista para o dia 6 de novembro de 2019.  

Até o momento, foram realizadas cinco rodadas na província 

petrolífera do Pré-Sal sob esse regime. Na 1ª Rodada de Partilha de Produção 

dessa província, realizada em outubro de 2013, foi contratada a área de Libra; 

nas 2ª e 3ª Rodadas, realizadas no dia 27 de outubro de 2017, dos oito blocos 

licitados, seis foram contratados: Norte de Carcará, Sul de Gato do Mato, 

Entorno de Sapinhoá, Peroba, Alto de Cabo Frio Oeste e Alto de Cabo Frio 

Central; na 4ª Rodada, realizada no dia 7 de junho de 2018, três áreas foram 

arrematadas: Uirapuru, Três Marias e Dois Irmãos; na 5ª Rodada, realizada em 

28 de setembro de 2018,  quatro foram os blocos oferecidos e arrematados: 

Saturno, Titã, Pau-Brasil e Sudoeste de Tartaruga Verde. 

A Figura 1.1 mostra o polígono do Pré-Sal, com os campos em 

produção, os blocos já contratados, além dos quatro blocos que serão 

ofertados na Rodada dos Volumes Excedentes aos do Contrato de Cessão 

Onerosa: Búzios, Itapu, Atapu e Sépia. 
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Figura 1.1: Polígono do Pré-Sal e áreas com excedentes da cessão onerosa 

 

 

         Fonte: ANP 

Lula 

Libra 
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Nos termos da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, 

partilha de produção é o regime de exploração e produção de petróleo e gás 

natural no qual o contratado exerce, por sua conta e risco, as atividades de 

exploração, avaliação, desenvolvimento e produção e, em caso de descoberta 

comercial, adquire o direito à apropriação do custo em óleo, do volume da 

produção correspondente aos royalties devidos, bem como de parcela do 

excedente em óleo, na proporção, condições e prazos estabelecidos em 

contrato. No regime de partilha de produção, a alíquota de royalties é de 15%. 

O art. 42-B da Lei nº 12.351/2010, introduzido pela Lei nº 

12.734/2012, estabelece a forma como os royalties devidos em função da 

produção sob o regime de partilha de produção devem ser distribuídos. 

No entanto, em razão de medida cautelar na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade – ADI nº 4917/2013, requerida pelo então Governador do 

Estado do Rio de Janeiro, em 2013, a Ministra do Supremo Tribunal Federal 

Cármen Lúcia, como Relatora, encaminhou o Ofício nº 3206, de 18 de março 

de 2013, à então Presidente da República para comunicar que deferiu a 

medida cautelar, determinando a suspensão, dentre outros, do art. 42-B da Lei 

nº 12.351/2010. 

Como ainda não houve o julgamento final da ação, está 

suspenso o art. 42-B da Lei nº 12.351/2010 e, dessa forma, o critério legal para 

distribuição dos royalties devidos sob o regime de partilha de produção. 

Todavia, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis – ANP, por meio da Resolução de Diretoria ANP 454/2018, 

decidiu distribuir aos beneficiários os valores das parcelas de 5% e acima de 

5% (15%), referentes ao regime de partilha de produção, nos termos dos 

artigos 48 e 49 da Lei nº 9.478/1997, referentes ao regime de concessão, 

enquanto estiver vigente a medida cautelar na ADI nº 4.917/2013. 

Dessa forma, os royalties gerados pelo regime de partilha de 

produção estão sendo distribuído com se fossem gerados pelo regime de 

concessão. Portanto, esse sistema de distribuição decidido por Resolução pela 

ANP não encontra respaldo em nenhuma lei em vigor no País. 
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Outra receita governamental do regime de partilha é o 

excedente em óleo, que, conforme definição estabelecida pela Lei nº 

12.351/2010, é a parcela da produção a ser repartida entre a União e o 

contratado, segundo critérios definidos em contrato, resultante da diferença 

entre o volume total da produção e as parcelas relativas ao custo em óleo, aos 

royalties devidos e, quando exigível, à participação do superficiário1. 

Essa Lei estabelece, ainda, que o custo em óleo é a parcela da 

produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, 

exigível unicamente em caso de descoberta comercial, correspondente aos 

custos e aos investimentos realizados pelo contratado na execução das 

atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento, produção e desativação 

das instalações, sujeita a limites, prazos e condições estabelecidos em 

contrato. 

Este estudo tem o objetivo de fornecer informações sobre a 

província petrolífera do Pré-Sal, de apresentar a potencial receita dos 

excedentes da cessão onerosa e analisar as condições e perspectivas para o 

aproveitamento dos excedentes da cessão onerosa e para a distribuição da 

receita governamental proveniente da sua exploração.  

                                            
1 O proprietário do solo (terreno, fazenda, sítio, etc.), também chamado de superficiário, não é 
dono dos recursos minerais, inclusive os do subsolo. 

Entorno  

Peroba  
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2. PROVÍNCIA PETROLÍFERA DO PRÉ-SAL 

As descobertas na província petrolífera do Pré-Sal estão entre 

as mais importantes em todo o mundo nas últimas décadas. Essa província é 

composta por grandes acumulações de óleo leve, de excelente qualidade e de 

altíssima produtividade, o que coloca o Brasil em posição estratégica frente à 

demanda mundial por petróleo e gás natural.  

A área do Pré-Sal foi estabelecida como sendo a região do 

subsolo formada por um prisma vertical de profundidade indeterminada, com 

superfície poligonal definida pelas coordenadas geográficas de seus vértices 

estabelecidas em Anexo à Lei nº 12.351/2010, bem como outras regiões que 

venham a ser delimitadas em ato do Poder Executivo, de acordo com a 

evolução do conhecimento geológico. 

Até o momento, as áreas de Lula, Sapinhoá, Parque das 

Baleias, Búzios e Libra são os grandes destaques da nova província petrolífera, 

com volumes recuperáveis da ordem de 35 bilhões de barris de petróleo. A 

descoberta dessa província pode representar a agregação de reservas de 176 

bilhões de barris de petróleo (Jones e Chaves, 2015), volume 

significativamente maior que as reservas nacionais provadas (1P) de petróleo 

de 13,238 bilhões de barris, em 31 de dezembro de 20162. 

A competência técnica da Petrobrás, a atuação da Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP e a exigência 

contratual do programa exploratório mínimo nos vários blocos da Bacia de 

Santos foram decisivas para a descoberta do Pré-Sal em 2006.  

É importante destacar que, em 1992, a Petrobrás recebeu o 

prêmio OTC Distinguished Achievement Award por conquistas técnicas 

notáveis relacionadas ao desenvolvimento de sistemas de produção em águas 

profundas relativas ao campo de Marlim e, em 2001, por avanços nas 

tecnologias e na economicidade de projetos de águas profundas, no 

desenvolvimento do campo de Roncador. Em maio de 2015, a Petrobrás 

recebeu pela terceira vez o prêmio OTC. Esse prêmio é o maior 

reconhecimento que uma empresa de petróleo pode receber na condição de 

                                            
2 Disponível em http://www.anp.gov.br/wwwanp/dados-estatisticos/reservas-nacionais-de-
petroleo-e-gas-natural. Acesso em 12 de março de 2019. 
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operadora offshore.  

De acordo com o Boletim da Produção de Petróleo e Gás 

Natural da ANP, em maio de 2019, a produção do Pré-Sal, oriunda de 97 

poços, foi de 1,674 milhões de barris (MMbbl) de petróleo por dia e 68,7 MMm³ 

(milhões de metros cúbicos) de gás natural, totalizando 2,106 milhões de barris 

de óleo equivalente (MMboe) por dia, o que correspondeu a 60,7% do total 

produzido no Brasil. A Figura 2.1 mostra a evolução da produção petrolífera 

nacional no Pré-Sal, no Pós-Sal Mar e em terra no período de maio de 2018 a 

maio de 2019. 

 

Figura 2.1: Evolução da produção petrolífera no Pré-Sal e no Pós-Sal. 

 

  

Conforme mostrado na Figura 2.1, a produção de 2,106 

MMboe por dia no Pré-Sal já é bem maior que a produção no Pós-Sal Mar que, 

em maio de 2019, foi de apenas 1,145 MMboe por dia. 
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O campo de Lula, no Polo Pré-Sal da Bacia de Santos, foi o 

maior produtor de petróleo e gás natural no Brasil. Esse campo produziu no 

mês de maio de 2019, em média, 910 mil barris de petróleo por dia e 39,1 

milhões de metros cúbicos por dia de gás natural. Dessa forma, o campo de 

Lula produziu 1,156 MMboe por dia. Lula é o primeiro campo brasileiro a 

superar a marca de 1 milhão de barris por dia.  

A Figura 2.2 mostra os 16 campos com maior produção de 

petróleo, com dados de maio de 2019. O segundo campo de maior produção 

no Brasil é Sapinhoá, com 306 MMboe por dia; o terceiro, já é o campo de 

Búzios, principal área da cessão onerosa. Os três campos de maior produção 

no Brasil estão localizados no Polo Pré-Sal da Bacia de Santos. 

  

Figura 2.2: Campos com maior produção petrolífera no Brasil 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Os 31 poços de maior produção total estão todos localizados 

no Pré-Sal, conforme mostrado na Figura 2.3. Dentre os cinco poços com 

maior produção total, três estão localizados no campo de Búzios, que opera 
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sob o Regime de Cessão Onerosa.  

 
 
 

Figura 2.3: Poços com maior produção total 
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Fonte: ANP 
 

 

A alta produtividade dos poços de Búzios, cuja produção 
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ultrapassa 40 mil barris de óleo equivalente por dia, mostra o extraordinário 

potencial da província petrolífera do Pré-Sal e dos excedentes da cessão 

onerosa. São poços com produtividades superiores às da Arábia Saudita, onde 

há monopólio estatal do petróleo. 

Segundo Guedes (2016), a competitividade dos projetos do 

Pré-Sal assume outro patamar numa região onde há resultados materiais 

entregues e infraestrutura disponível. 

Foram mais de 170 poços perfurados no Pré-Sal da Bacia de 

Santos em 10 anos após sua descoberta. Vale destacar, ainda, que, de 2010 a 

2015, houve grande redução no tempo de perfuração e completação dos 

poços, conforme mostrado na Figura 2.4. 

 

Figura 2.4: Tempo de construção, em dias, dos poços em Lula e Sapinhoá 

   Fonte: Guedes (2016) 

 

O primeiro poço do Pré-Sal, iniciado em 2006, demorou mais 

de um ano para ser perfurado e custou cerca de US$ 240 milhões. Com o 

passar do tempo, um poço equivalente passou a ser perfurado em 60 dias, a 

um custo de US$ 60 milhões3.  

No primeiro semestre de 2017, a então Diretora de Exploração 

e Produção da Petrobrás, Sra. Solange Guedes, informou à imprensa que o 

custo de extração do Pré-Sal foi inferior a US$ 7 dólares por barril, cerca de 

                                            
3 Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_petrolifero_de_Lula. Acesso em 8 de março 
de 2018. 
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metade do visto há cerca de três anos, devido à alta produtividade da região e 

também à melhoria da eficiência4. 

A Figura 2.5 mostra a evolução da produção de petróleo de 

várias empresas ao longo dos últimos anos. A descoberta e o desenvolvimento 

do Pré-Sal foram fundamentais para que a Petrobrás apresentasse o aumento 

da produção mostrado nessa figura. As outras empresas, ExxonMobil, BP, 

Chevron e Shell, apresentaram queda de produção. 

 

 Figura 2.5: Evolução da produção de petróleo de várias empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Evaluate Energy 

Diante desse cenário de queda de produção por parte das 

empresas petrolíferas internacionais, tornou-se evidente que tais empresas têm 

grande interesse em adquirir direitos de exploração e produção no Brasil a 

partir da participação nas rodadas de licitação do Pré-Sal. O resultado das 

licitações já ocorridas comprova tal interesse.  

Segundo Oddone (2017), a região do Pré-Sal deve ser 

responsável pela maior contribuição na produção fora da Organização dos 

Países Exportadores de Petróleo – OPEP na próxima década. Ele apresentou 

uma estimativa de crescimento da produção no Brasil até 2026, conforme 

                                            
4 Disponível em http://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN1AQ2PQ-OBRTP. Acesso em 8 
de março de 2018. 
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mostrado na Figura 2.6. De acordo com tal estimativa, o Brasil estará 

produzindo mais de 5 milhões de barris por dia em 2025. 

 

Figura 2.6: Crescimento da produção de petróleo no Brasil até 2026 

 

Fonte: ANP 
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3. OS EXCEDENTES DA CESSÃO ONEROSA 

A Lei nº 12.276/2010 autorizou a União a ceder onerosamente 

à Petrobrás o exercício das atividades de pesquisa e lavra de petróleo e gás 

natural em áreas não concedidas localizadas no Pré-Sal. A cessão foi limitada 

ao volume máximo de 5 bilhões de barris equivalentes de petróleo.  

Segundo dispõe essa Lei, a Petrobrás tem a titularidade dos 

volumes de petróleo e gás natural cedidos pela União. O exercício das 

atividades de pesquisa e lavra de petróleo, de gás natural e de outros 

hidrocarbonetos fluidos de que trata a Lei nº 12.276/2010 será realizado 

apenas pela Petrobrás, por sua exclusiva conta e risco. 

Em decorrência dessa Lei, foi celebrado entre a União e a 

Petrobrás, em 3 de setembro de 2010, o Contrato de Cessão Onerosa. Os 

volumes de barris equivalentes de petróleo, bem como os seus respectivos 

valores econômicos, foram determinados a partir de laudos técnicos 

elaborados por entidades certificadoras. Coube à ANP obter o laudo técnico de 

avaliação das áreas, que subsidiou a União nas negociações com a Petrobrás. 

No regime de cessão onerosa, são devidos royalties de 10% 

sobre o produto da lavra de que trata a Lei nº 12.276/2010, nos termos do art. 

47 da Lei nº 9.478/1997. No entanto, não haverá o pagamento da participação 

especial, de que trata o art. 50 da Lei nº 9.478/1997. 

Como os campos da cessão onerosa estão todos localizados 

na plataforma continental, 40% da participação especial seriam destinados aos 

Estados confrontantes e 10% aos Municípios confrontantes. À exceção de Sul 

de Sapinhoá, onde não há excedentes da cessão onerosa, todos os outros são 

confrontantes com o Estado do Rio de Janeiro e seus Municípios.  

A ANP contratou estudos da certificadora independente 

Gaffney, Cline & Associates para avaliar os volumes excedentes ao Contrato 

de Cessão Onerosa. Segundo esses estudos, esses volumes variam entre 6 e 

15 bilhões de barris de óleo equivalente5. Considerando que são recursos já 

descobertos e comerciais, a oferta desses volumes demandará a contratação 
                                            
5 Disponível em http://www.anp.gov.br/images/publicacoes/Livreto_Upstream_2018-P.pdf. 
Acesso em 16 de junho de 2018. 
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de inúmeras unidades de produção no curto prazo, que podem gerar 

importante retorno para os cofres públicos. 

A Tabela 3.1 detalha, além do volume contratado na cessão 

onerosa, as estimativas de volumes recuperáveis adicionais presentes em cada 

área, denominados excedentes da cessão onerosa. Conforme mostrado nessa 

Tabela, o Contrato de Cessão Onerosa previa um volume recuperável de 4,997 

bilhões de barris equivalentes, mas o volume recuperável total pode ultrapassar 

20 bilhões de barris equivalentes. 

Tabela 3.1: Volumes contratados e adicionais ao Contrato de Cessão Onerosa 

Campo Volume da 
Cessão 
Onerosa 

(milhões de 
barris 

equivalentes)  

Volume 
excedente 

mínimo 
 

(milhões de 
barris 

equivalentes)  

Volume 
excedente 

máximo 
 (milhões de 

barris 
equivalentes) 

Volume total 
máximo 

(milhões de 
barris 

equivalentes) 
 

Itapu (Ex-
Florim) 466,968 300 500 966,968 

Sépia ( Ex-
Nordeste de 
Tupi) 427,784 500 700 1127,784 

Búzios (Ex-
Franco) 3056,000 6500 10000 13056,000 

Atapu, 
Berbigão e 
Sururu (Ex-
Entorno de 
Iara) 599,560 2500 4000 4599,560 

Sul de Lula 
(Ex-Sul de 
Tupi) 128,051 - - - 

Sul de 
Sapinhoá 
(Ex-Sul de 
Guará) 319,107 - - - 

TOTAL 4997,469 9300 15200 20197,469 

Fonte: Resolução CNPE nº 1, de 24 de junho de 2014 
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Conforme mostrado na Tabela 3.1, apenas a área de Búzios 

(ex-Franco) apresenta volumes recuperáveis de 9,056 a 13,056 bilhões de 

barris. Dessa forma, apenas Búzios teria sido mais que suficiente para o 

atendimento do Contrato de Cessão Onerosa, que prevê a produção de cinco 

bilhões de barris equivalentes. 
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4. POTENCIAL RECEITA DOS EXCEDENTES 

Em 2018, a Petrobrás produziu, no Brasil, 834,9 milhões de 

óleo equivalente. Como o custo dos produtos e serviços vendidos pelo 

segmento de Exploração e Produção foi de US$ 28,968 bilhões, o custo médio 

desse segmento foi de US$ 34,696 por barril, incluído o pagamento de royalties 

e participação especial. 

Nesse ano, a Petrobrás pagou US$ 4,898 bilhões a título de 

royalties e US$ 5,923 bilhões a título de participação especial. Dessa forma, 

excluída a participação governamental direta, o custo médio foi de US$ 21,736 

por barril. 

Admitindo-se um valor do Brent de US$ 65 por barril e um 

custo de produção de US$ 22 por barril, a receita líquida dos excedentes da 

cessão onerosa seria de US$ 43 por barril. 

Em áreas como Búzios, é muito provável que, em razão da alta 

produtividade dos poços, que o custo de produção seja inferior a US$ 22 por 

barril. 

A Figura 4.1 mostra uma possível curva de produção para os 

excedentes da cessão onerosa. A partir da curva de produção mostrada nessa 

Figura, receita líquida por barril de US$ 43 por barril e taxa de câmbio de 4 

Reais por Dólar, chega-se a uma receita líquida potencial para os excedentes 

da cessão onerosa de R$ 2,578 trilhões, sem atualização a valor presente. 

Utilizando uma taxa de desconto de 5% ao ano, o valor 

presente líquido (VPL) dos excedentes da cessão onerosa seria de R$ 1,106 

trilhão. 

A Petrobrás poderia ser contratada pela União sob o regime de 

partilha de produção ou como prestadora de serviço de exploração e produção 

dos excedentes da cessão onerosa. Por esse serviço, a estatal poderia 

receber, a valor presente, R$ 206 bilhões. Nesse caso, a receita líquida do 

Estado brasileiro seria de R$ 900 bilhões. 
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Figura 4.1: Potencial curva de produção dos excedentes da cessão onerosa 

 

Fonte: Elaboração própria 

Como 42,7% do capital social da Petrobrás é da União e de 

entes federais, à receita de R$ 900 bilhões deve ser somada a receita de R$ 

87,962 bilhões, correspondente a 42,7% de R$ 206 bilhões. Assim sendo, a 

receita governamental efetiva seria de R$ 987,962 bilhões. 

A receita líquida de R$ 900 bilhões, sem considerar a parcela 

da Petrobrás, poderia ser dividida entre os entes federativos, de modo que 

todos os Estados e Municípios recebessem 30% desse valor, o que 

corresponde a R$ 270 bilhões. Haveria, ainda, espaço para pagamento 

específico para Estado do Rio de Janeiro e seus Municípios, por serem 

confrontantes e impactados pela produção dos excedentes da cessão onerosa. 
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5. RODADA DOS EXCEDENTES DA CESSÃO ONEROSA 

De acordo com a Lei 12.276/2010, a Cessão Onerosa é um 

regime de contratação direta de áreas específicas de petróleo da União com a 

Petrobrás. A lei concedeu à Petrobrás o direito de extrair até cinco bilhões de 

barris de petróleo equivalente de áreas não concedidas localizadas na 

província petrolífera do Pré-Sal, conforme detalhado no Contrato de Cessão 

Onerosa, firmado entre a União e a Petrobrás. 

Considerando a limitação legal quanto ao volume máximo a ser 

extraído sob o Contrato de Cessão Onerosa e a existência de volumes 

excedentes aos contratados, o CNPE, por meio da Resolução nº 6, de 18 de 

abril de 2019, autorizou a ANP a realizar a Rodada de Licitações de Partilha de 

Produção para os Volumes Excedentes aos contratados sob o regime de 

Cessão Onerosa em áreas do Pré-Sal, doravante denominada Rodada dos 

Excedentes da Cessão Onerosa. No mesmo ato normativo, o CNPE aprovou 

os parâmetros técnicos e econômicos das áreas ofertadas, os quais foram 

retificados pela Resolução CNPE nº 8/2019, de 10 de maio de 2019. 

Nos termos do art. 4º, § 1º, da Lei nº 12.351/2010 e do Decreto 

9.041, de 2 de maio de 2017, a Petrobrás foi notificada a se manifestar em um 

prazo máximo de trinta dias, contados da publicação da Resolução CNPE nº 

06/2019, sobre o direito de preferência que lhe assiste em relação às áreas 

ofertadas na Rodada dos Excedentes da Cessão Onerosa.  

Em 21 de maio de 2019, a Petrobrás manifestou interesse nas 

áreas de Búzios e Itapu, conforme carta da empresa ao Ministério de Minas e 

Energia – MME. Assim, em 22 de maio de 2019, o CNPE publicou a Resolução 

nº 10/2019, para estabelecer que o Edital da Rodada dos Excedentes da 

Cessão Onerosa deverá indicar a participação obrigatória da Petrobrás, como 

operador e com a participação de, no mínimo, 30% em cada uma das áreas de 

Búzios e Itapu. 

A Resolução CNPE nº 2, de 7 de março de 2019, estabelece as 

diretrizes para a realização da Rodada dos Excedente da Cessão Onerosa e 

“cria”, sem base legal, a figura do “Acordo de Coparticipação”. Em 13 de junho 
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de 2019, foi publicada a Resolução CNPE nº 13, que alterou os incisos II, III, IV 

e V do artigo 1º da Resolução CNPE nº 2/2019. 

A Portaria MME nº 213, de 23 de abril de 2019, estabelece as 

diretrizes para o cálculo da compensação devida à Petrobrás pelos 

investimentos realizados nos Campos de Búzios, Atapu, Itapu e Sépia, em 

decorrência da licitação dos volumes excedentes ao contratado no âmbito da 

Cessão Onerosa. Em 14 de junho de 2019, foi publicada a Portaria MME nº 

251, que alterou os artigos 1º e 2º da Portaria MME nº 213/2019. 

Poderão ser recuperados como custo em óleo os valores 

pagos pelo(s) contratado(s) em regime de Partilha de Produção a título da 

compensação à Petrobrás pelos investimentos realizados nas áreas licitadas 

até a data de assinatura do(s) Contrato(s) de Partilha de Produção, conforme 

art. 1º, inciso II, da Resolução CNPE nº 2/2019.  

Por sua vez, a Portaria MME nº 265, de 27 de junho de 2019, 

disciplina o Acordo de Coparticipação, arbitrariamente “criado” pela Resolução 

CNPE nº 2/2019, entre a Cessionária do Contrato de Cessão Onerosa e o 

Contratado do Contrato de Partilha de Produção dos Volumes Excedentes da 

Cessão Onerosa nas Áreas de Desenvolvimento de Atapu, Búzios, Itapu e 

Sépia, na Bacia de Santos. 

Nos termos do Pré-Edital, na Rodada dos Excedentes da 

Cessão Onerosa serão ofertados os blocos que contém áreas em 

desenvolvimento de Atapu, Búzios, Itapu e Sépia. Esses blocos foram 

selecionados em bacias de elevado potencial, no polígono do Pré-Sal, com os 

objetivos de ampliar a produção de petróleo e gás natural, ampliar o 

conhecimento sobre esse polígono e propiciar o aproveitamento racional dos 

recursos energéticos. 

 

5.1 Dados dos blocos em oferta 

Os blocos correspondem a prismas verticais com 

profundidades indeterminadas, delimitados pelas coordenadas geográficas 
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indicadas nos termos do ANEXO I do Pré-Edital da Rodada dos Excedentes da 

Cessão Onerosa. 

A Tabela 5.1 apresenta os blocos em oferta e a qualificação 

mínima requerida para as licitantes. 

 

Tabela 5.1: Descrição geral dos blocos 

Bacia Setor Modelo 
exploratório Bloco 

Área em 
oferta 
(km²) 

Qualificação 
mínima 

requerida 

Santos 

SS-
AUP1 

Elevado 
Potencial Atapu 228,89 A 

SS-AP1 
Elevado 
Potencial Búzios 852,21 A 

SS-AP1 
Elevado 
Potencial Itapu 146,71 A 

SS-
AUP1 

Elevado 
Potencial 

Sépia 157,25 A 

 

 

5.2 Direitos de preferência da Petrobrás 

A Tabela 5.2 consolida informações sobre o direito de 

preferência da Petrobrás, bem como seu percentual de participação como 

operadora e a participação a ser ofertada para os blocos da Rodada dos 

Excedentes da Cessão Onerosa. 
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Tabela 5.2: Manifestação da Petrobrás sobre direito de preferência de atuar 

como operadora 

Bacia  Setor Bloco 

Petrobrás 
manifestou 

interesse em 
atuar como 
operadora 

Participação 
da 

Petrobrás 
como 

operadora 
(%) 

Participação 
a ser 

ofertada (%)  

Santos 

SS-AUP1 Atapu Não 0 100 

SS-AP1 Búzios Sim 30 70 

SS-AP1 Itapu Sim 30 70 

SS-AUP1 Sépia Não 0 100 

 

5.3 Bônus de assinatura 

O bônus de assinatura corresponde ao montante, em reais 

(R$), a ser pago pela licitante vencedora, em parcela única, no prazo 

estabelecido pela ANP, como condição para assinatura do contrato de partilha 

de produção do bloco objeto da oferta. 

O bônus de assinatura não integrará o custo em óleo e 

corresponde ao valor fixo devido à União pela contratada, sendo vedado, em 

qualquer hipótese, seu ressarcimento. 

O bônus de assinatura deverá ser igual ao valor estabelecido 

para o bloco em oferta, conforme relacionado na Tabela 5.3. 
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Tabela 5.3: Bônus de assinatura 

Bacia Setor Bloco Bônus de 
Assinatura (R$) 

Santos 

SS-AUP1 Atapu 13.742.000.000,00 

SS-AP1 Búzios 68.194.000.000,00 

SS-AP1 Itapu 1.766.000.000,00 

SS-AUP1 Sépia 22.859.000.000,00 

Total 106.561.000.000,00 

 

 

A partir do resultado da Rodada dos Excedentes da Cessão 

Onerosa, a parcela do bônus de assinatura destinada à Pré-Sal Petróleo S.A. -

PPSA será de R$ 29.250.000,00 (vinte e nove milhões, duzentos e cinquenta 

mil reais), conforme estabelecido na Resolução CNPE nº 6/2019. 

 

 

5.4 Conteúdo local 

O contrato de partilha de produção conterá as condições para o 

cumprimento do conteúdo local de cada bloco em oferta. 

Os percentuais mínimos de conteúdo local global e dos 

macrogrupos a serem cumpridos na fase de exploração e na etapa de 

desenvolvimento da produção encontram-se sintetizados na Tabela 5.4 e no 

contrato de partilha de produção, não sendo passíveis de mecanismos de 

isenção de cumprimento dos compromissos assumidos, seguindo as diretrizes 

da Resolução CNPE nº 6/2019. 

Os percentuais mínimos de conteúdo local para o bloco de 

Atapu deverão atender às condições exigidas a este título no contrato de 

concessão de Oeste de Atapu, quais sejam: 35% (trinta e cinco por cento) na 

fase de exploração e 30% (trinta por cento) na etapa de desenvolvimento da 

produção, conforme as diretrizes da Resolução CNPE nº 6/2019. 
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Tabela 5.4: Percentuais mínimos de conteúdo local global  

 

5.5 Acordo de Coparticipação 

 

Os blocos em oferta na Rodada dos Excedentes da Cessão 

Onerosa contêm reservatórios coincidentes aos que se submetem ao Contrato 

de Cessão Onerosa, doravante denominada Área Coparticipada. 

Sem nenhuma base legal, o Pré-Edital dessa Rodada impõe a 

adoção de Acordo de Coparticipação para o desenvolvimento e a produção de 

petróleo e gás natural, nos termos da legislação aplicável, no que couber, e nos 

procedimentos dispostos na Portaria MME nº 265/2019, que disciplina o Acordo 

de Coparticipação entre a Cessionária do Contrato de Cessão Onerosa e o 

Contratado do Contrato de Partilha de Produção dos Volumes Excedentes da 

Cessão Onerosa. 

O Acordo de Coparticipação deverá ser celebrado entre a 

cessionária e as licitantes vencedoras que assinarem o contrato de partilha de 

produção, sendo a PPSA signatária na qualidade de interveniente anuente. 

O Acordo de Coparticipação deverá ter o conteúdo no mínimo 

estabelecido na Portaria MME nº 265/2019, o qual deverá ser submetido à 

aprovação da ANP em prazo máximo de dezoito meses contados a partir da 

celebração do contrato de partilha de produção do volume excedente da 

cessão onerosa. 

Para a definição da proporção que assiste à Cessionária e aos 

futuros Contratados nos direitos e obrigações indivisos advindos do Acordo de 

Bloco 

% CL Mínimo  
Etapa de Desenvolvimento 

Construção de 
Poço 

Sistema de 
Coleta e 

Escoamento 

Unidade 
Estacionária de 

Produção 

Búzios 

25 40 25 Itapu 

Sépia 
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Coparticipação, deverá ser utilizada a proporção do volume recuperável de 

petróleo existente sob cada Contrato na área do Contrato de Cessão Onerosa 

coincidente com a área do Contrato de Partilha de Produção do Volume 

Excedente da Cessão Onerosa (Área Coparticipada). 

Nos termos da Portaria MME nº 265/2019, as licitantes 

vencedoras signatárias do contrato de partilha de produção poderão optar pela 

predeterminação da divisão da produção da Área Coparticipada, que 

prevalecerá até a data efetiva de assinatura do Acordo de Coparticipação. 

A Petrobrás deverá ser compensada pelos investimentos 

realizados nos blocos de Búzios, Atapu, Itapu e Sépia, conforme art. 1º, II, da 

Resolução CNPE nº 2/2019. Tal compensação deverá ser calculada conforme 

diretrizes estabelecidas pela Portaria MME nº 213/2019. 

Em contrapartida pelo pagamento, as licitantes vencedoras 

signatárias do contrato de partilha de produção se tornarão proprietária de 

percentual dos ativos existentes no respectivo bloco em oferta na data de 

assinatura do contrato de partilha de produção, de modo proporcional à sua 

participação, nos termos do Acordo de Coparticipação a ser celebrado com a 

cessionária e a PPSA, na qualidade de interveniente anuente. 

Entre a assinatura do contrato de partilha de produção e a data 

efetiva do Acordo de Coparticipação prevalecem as regras do Contrato de 

Cessão Onerosa, especialmente no que se relaciona à contratação de bens e 

serviços e à aquisição originária da produção. 

Caso as licitantes vencedoras que assinarem o contrato de 

partilha de produção optem pela pré-determinação da divisão da produção 

entre o contrato de partilha de produção do excedente de cessão onerosa e o 

Contrato de Cessão Onerosa, estas devem atender às regras previstas na 

Portaria MME nº 265/2019, no que tange as questões relacionadas à 

compensação devida à cessionária. 

5.6 Individualização da produção 

Os blocos de Atapu, Sépia e Búzios contém reservatório que 

se estende para áreas adjacentes que se encontram sob contrato de 

concessão e áreas não contratadas, conforme o caso. Com isso, foram 
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celebrados procedimentos de individualização da produção (unitização) de 

petróleo e gás natural, nos termos da legislação aplicável, especialmente a 

Resolução ANP nº 25/2013 e a Resolução CNPE nº 8/2016. 

A individualização da produção repercute sob variados 

aspectos no exercício das atividades de exploração e produção de petróleo e 

gás natural nesses blocos: celebração de acordo de individualização de 

produção, obrigações contratuais referentes a conteúdo local, gastos 

eventualmente incorridos por concessionárias da área adjacente caso 

executem atividades de exploração e produção na jazida compartilhada antes 

da celebração do contrato de partilha de produção e eventual produção 

apropriada, entre outros. 

As licitantes vencedoras signatárias dos contratos de partilha 

de produção referentes às Áreas Coparticipadas que contém tais reservatórios 

devem sujeitar-se aos termos dos respectivos Acordo de Individualização da 

Produção ou Compromisso de Individualização da Produção aprovados pela 

ANP, conforme o caso. Nesse sentido, na hipótese de áreas em oferta com 

Acordo ou Compromisso de Individualização da Produção, os referidos 

instrumentos deverão ser aditivados para contemplar o Plano de 

Desenvolvimento global. 

As licitantes vencedoras signatárias dos contratos de partilha 

de produção deverão apresentar à ANP Termo de Compromisso de Adesão ao 

Acordo de Individualização da Produção ou de Compromisso de 

Individualização da Produção, nos termos do Acordo/Compromisso de 

Individualização da Produção vigente, conforme modelo do ANEXO XXIII do 

Pré-Edital. 

Adicionalmente, deverão assinar Termo Aditivo ao Acordo de 

Individualização da Produção vigente, conforme modelo constante do ANEXO 

XXIV do Pré-Edital no mesmo dia da assinatura do contrato de partilha de 

produção, sendo este válido até que seja revisto e aditivado por todas as 

Partes, após a aprovação do Acordo de Coparticipação. 
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5.7 Excedente em óleo da União 

As ofertas serão compostas exclusivamente com a indicação 

do percentual de excedente em óleo para a União, respeitado o percentual 

mínimo para o bloco definido na Tabela 5.5. 

 

Tabela 5.5: Percentual mínimo de excedente em óleo (%) 

Bacia  Bloco  Percentual mínimo de 
excedente em óleo (%)  

Santos 

 

Atapu 26,23 

Búzios 23,24 

Itapu 18,15 

Sépia 27,88 

Média ponderada  24,00 

 

 

O percentual do excedente em óleo para a União, a ser 

ofertado pelas licitantes, deverá referir-se ao preço de barril de petróleo tipo 

Brent de US$ 76,18 e à produção diária média de 12 mil barris de petróleo por 

poço produtor ativo. 

O preço do petróleo será a média mensal dos preços diários do 

Brent Dated, de acordo com a cotação publicada diariamente pela Platt´s 

Crude Oil Marketwire. 

O volume de gás natural produzido será partilhado com o 

mesmo percentual aplicado à partilha do volume de petróleo. 

Não serão considerados para cálculo da média os poços com 

produção de petróleo restringida por questões técnicas e operacionais e que 

estejam computando perda, a critério da PPSA. 

Durante a fase de produção, a contratada, a cada mês, 

apropriar-se-á da parcela de produção correspondente ao custo em óleo, 

respeitado o limite de 80% do valor bruto da produção em cada um dos blocos 
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ofertados. Os custos que ultrapassem estes limites serão acumulados para 

apropriação nos anos subsequentes. 

Os prazos, critérios e condições para o cálculo e apropriação 

pela contratada do custo em óleo e do volume da produção correspondentes 

aos royalties devidos estão estabelecidos nas Cláusulas Quinta e Nona das 

minutas do contrato de partilha de produção constantes no ANEXO XXV do 

Pré-Edital. 

A Tabela 5.6 apresenta o percentual de excedente em óleo 

para a União em função da oferta, produtividade e preço do petróleo, para a 

Rodada dos Excedentes da Cessão Onerosa. 
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T
abela 5.6: P

ercentual de excedente em
 óleo para a U

nião em
 função da 

oferta, produtividade e preço do petróleo 

 

 

De 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000 8.500

até 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000 8.500 9.000

0 5,00 1% 1% 1% 1% -93,1028pp -84,8804pp -77,3468pp -70,4444pp -64,1203pp -58,3261pp -53,0173pp -48,1533pp -43,6967pp -39,6136pp -35,8725pp -32,4449pp -29,3045pp -26,4271pp

5,01 10,00 1% 1% 1% -98,7347pp -89,8030pp -81,6401pp -74,1797pp -67,3614pp -61,1300pp -55,4349pp -50,2300pp -45,4730pp -41,1255pp -37,1522pp -33,5208pp -30,2020pp -27,1689pp -24,3968pp

10,01 15,00 1% 1% 1% -95,4363pp -86,5592pp -78,4664pp -71,0886pp -64,3627pp -58,2310pp -52,6410pp -47,5449pp -42,8991pp -38,6637pp -34,8025pp -31,2825pp -28,0735pp -25,1479pp -22,4809pp

15,01 20,00 1% 1% 1% -92,1813pp -83,3705pp -75,3582pp -68,0720pp -61,4462pp -55,4208pp -49,9415pp -44,9588pp -40,4276pp -36,3071pp -32,5600pp -29,1525pp -26,0538pp -23,2360pp -20,6735pp

20,01 25,00 1% 1% -98,5969pp -88,9694pp -80,2362pp -72,3143pp -65,1284pp -58,6100pp -52,6971pp -47,3336pp -42,4683pp -38,0550pp -34,0516pp -30,4202pp -27,1261pp -24,1380pp -21,4275pp -18,9689pp

25,01 30,00 1% 1% -95,3537pp -85,8000pp -77,1556pp -69,3337pp -62,2562pp -55,8522pp -50,0576pp -44,8145pp -40,0703pp -35,7776pp -31,8933pp -28,3788pp -25,1986pp -22,3211pp -19,7175pp -17,3616pp

30,01 35,00 1% 1% -92,1402pp -82,6728pp -74,1277pp -66,4152pp -59,4540pp -53,1709pp -47,5000pp -42,3815pp -37,7617pp -33,5920pp -29,8285pp -26,4316pp -23,3657pp -20,5984pp -18,1008pp -15,8465pp

35,01 40,00 1% -99,3625pp -88,9563pp -79,5872pp -71,1521pp -63,5577pp -56,7203pp -50,5644pp -45,0221pp -40,0322pp -35,5397pp -31,4950pp -27,8534pp -24,5749pp -21,6231pp -18,9655pp -16,5728pp -14,4187pp

40,01 45,00 1% -96,1113pp -85,8017pp -76,5429pp -68,2277pp -60,7601pp -54,0537pp -48,0307pp -42,6217pp -37,7639pp -33,4013pp -29,4833pp -25,9647pp -22,8046pp -19,9667pp -17,4180pp -15,1291pp -13,0735pp

45,01 50,00 1% -92,8756pp -82,6762pp -73,5393pp -65,3541pp -58,0215pp -51,4528pp -45,5682pp -40,2967pp -35,5742pp -31,3437pp -27,5539pp -24,1588pp -21,1174pp -18,3928pp -15,9520pp -13,7654pp -11,8066pp

50,01 55,00 1% -89,6554pp -79,5797pp -70,5760pp -62,5304pp -55,3408pp -48,9162pp -43,1752pp -38,0451pp -33,4608pp -29,3643pp -25,7037pp -22,4326pp -19,5095pp -16,8975pp -14,5634pp -12,4776pp -10,6138pp

55,01 60,00 -97,6009pp -86,4507pp -76,5118pp -67,6526pp -59,7559pp -52,7169pp -46,4427pp -40,8500pp -35,8649pp -31,4213pp -27,4605pp -23,9300pp -20,7829pp -17,9778pp -15,4774pp -13,2486pp -11,2619pp -9,4911pp

60,01 65,00 -94,2709pp -83,2615pp -73,4725pp -64,7687pp -57,0299pp -50,1490pp -44,0308pp -38,5910pp -33,7542pp -29,4536pp -25,6297pp -22,2298pp -19,2068pp -16,5189pp -14,1290pp -12,0040pp -10,1146pp -8,4347pp

65,01 70,00 -90,9409pp -80,0875pp -70,4615pp -61,9239pp -54,3517pp -47,6359pp -41,6794pp -36,3965pp -31,7110pp -27,5553pp -23,8695pp -20,6006pp -17,7012pp -15,1298pp -12,8491pp -10,8263pp -9,0322pp -7,4411pp

70,01 75,00 -87,6109pp -76,9289pp -67,4785pp -59,1176pp -51,7207pp -45,1767pp -39,3871pp -34,2650pp -29,7335pp -25,7244pp -22,1776pp -19,0396pp -16,2635pp -13,8074pp -11,6345pp -9,7122pp -8,0114pp -6,5068pp

75,01 80,00 -84,2809pp -73,7855pp -64,5234pp -56,3496pp -49,1362pp -42,7705pp -37,1527pp -32,1950pp -27,8199pp -23,9589pp -20,5515pp -17,5445pp -14,8909pp -12,5491pp -10,4824pp -8,6586pp -7,0491pp -5,6287pp

80,01 85,00 -80,9509pp -70,6573pp -61,5960pp -53,6193pp -46,5975pp -40,4163pp -34,9750pp -30,1850pp -25,9685pp -22,2567pp -18,9892pp -16,1128pp -13,5808pp -11,3519pp -9,3898pp -7,6625pp -6,1421pp -4,8036pp

85,01 90,00 -77,6209pp -67,5443pp -58,6960pp -50,9264pp -44,1040pp -38,1132pp -32,8528pp -28,2336pp -24,1775pp -20,6158pp -17,4884pp -14,7422pp -12,3308pp -10,2133pp -8,3540pp -6,7213pp -5,2876pp -4,0288pp

90,01 95,00 -74,2909pp -64,4463pp -55,8234pp -48,2705pp -41,6549pp -35,8604pp -30,7848pp -26,3392pp -22,4452pp -19,0345pp -16,0471pp -13,4303pp -11,1383pp -9,1308pp -7,3723pp -5,8321pp -4,4830pp -3,3014pp

95,01 100,00 -70,9609pp -61,3633pp -52,9778pp -45,6511pp -39,2498pp -33,6568pp -28,7701pp -24,5006pp -20,7702pp -17,5109pp -14,6632pp -12,1751pp -10,0012pp -8,1019pp -6,4424pp -4,9924pp -3,7256pp -2,6188pp

100,01 105,00 -67,6309pp -58,2953pp -50,1590pp -43,0680pp -36,8879pp -31,5017pp -26,8074pp -22,7163pp -19,1507pp -16,0431pp -13,3348pp -10,9744pp -8,9172pp -7,1243pp -5,5617pp -4,1999pp -3,0130pp -1,9786pp

105,01 110,00 -64,3009pp -55,2422pp -47,3670pp -40,5205pp -34,5685pp -29,3941pp -24,8957pp -20,9850pp -17,5852pp -14,6295pp -12,0599pp -9,8261pp -7,8841pp -6,1958pp -4,7280pp -3,4520pp -2,3427pp -1,3784pp

110,01 115,00 -60,9709pp -52,2040pp -44,6014pp -38,0085pp -32,2912pp -27,3333pp -23,0339pp -19,3054pp -16,0722pp -13,2683pp -10,8369pp -8,7283pp -6,8999pp -5,3142pp -3,9392pp -2,7467pp -1,7127pp -0,8160pp

115,01 120,00 -57,6409pp -49,1805pp -41,8621pp -35,5315pp -30,0553pp -25,3184pp -21,2208pp -17,6763pp -14,6102pp -11,9580pp -9,6638pp -7,6792pp -5,9625pp -4,4776pp -3,1930pp -2,0819pp -1,1207pp -0,2893pp

120,01 125,00 -54,3109pp -46,1718pp -39,1489pp -33,0890pp -27,8602pp -23,3485pp -19,4555pp -16,0964pp -13,1979pp -10,6969pp -8,5389pp -6,6769pp -5,0702pp -3,6838pp -2,4876pp -1,4554pp -0,5648pp +0,2037pp

125,01 130,00 -50,9809pp -43,1778pp -36,4615pp -30,6808pp -25,7053pp -21,4229pp -17,7369pp -14,5644pp -11,8338pp -9,4835pp -7,4607pp -5,7195pp -4,2210pp -2,9311pp -1,8209pp -0,8654pp -0,0429pp +0,6650pp

130,01 135,00 -47,6509pp -40,1984pp -33,7999pp -28,3065pp -23,5901pp -19,5407pp -16,0641pp -13,0793pp -10,5166pp -8,3164pp -6,4274pp -4,8055pp -3,4131pp -2,2176pp -1,1912pp -0,3100pp +0,4466pp +1,0962pp

135,01 140,00 -44,3209pp -37,2336pp -31,1639pp -25,9657pp -21,5138pp -17,7012pp -14,4361pp -11,6397pp -9,2449pp -7,1939pp -5,4375pp -3,9332pp -2,6449pp -1,5416pp -0,5967pp +0,2125pp +0,9055pp +1,4990pp

140,01 145,00 -40,9909pp -34,2833pp -28,5531pp -23,6579pp -19,4761pp -15,9037pp -12,8518pp -10,2447pp -8,0175pp -6,1149pp -4,4895pp -3,1009pp -1,9147pp -0,9014pp -0,0357pp +0,7038pp +1,3355pp +1,8752pp

145,01 150,00 -37,6609pp -31,3475pp -25,9675pp -21,3830pp -17,4763pp -14,1473pp -11,3104pp -8,8931pp -6,8331pp -5,0777pp -3,5819pp -2,3072pp -1,2210pp -0,2954pp +0,4933pp +1,1654pp +1,7382pp +2,2262pp

150,01 155,00 -34,3309pp -28,4260pp -23,4068pp -19,1404pp -15,5139pp -12,4312pp -9,8110pp -7,5837pp -5,6905pp -4,0812pp -2,7133pp -1,5506pp -0,5622pp +0,2779pp +0,9920pp +1,5990pp +2,1149pp +2,5535pp

155,01 160,00 -31,0009pp -25,5190pp -20,8709pp -16,9298pp -13,5882pp -10,7549pp -8,3525pp -6,3156pp -4,5885pp -3,1241pp -1,8824pp -0,8296pp +0,0631pp +0,8200pp +1,4617pp +2,0059pp +2,4672pp +2,8584pp

160,01 165,00 -27,6709pp -22,6263pp -18,3596pp -14,7510pp -11,6989pp -9,1175pp -6,9342pp -5,0877pp -3,5259pp -2,2050pp -1,0878pp -0,1429pp +0,6563pp +1,3322pp +1,9039pp +2,3874pp +2,7964pp +3,1423pp

165,01 170,00 -24,3409pp -19,7478pp -15,8727pp -12,6035pp -9,8453pp -7,5184pp -5,5552pp -3,8989pp -2,5016pp -1,3227pp -0,3282pp +0,5109pp +1,2188pp +1,8161pp +2,3200pp +2,7451pp +3,1037pp +3,4063pp

170,01 175,00 -21,0109pp -16,8835pp -13,4101pp -10,4869pp -8,0270pp -5,9568pp -4,2146pp -2,7484pp -1,5145pp -0,4762pp +0,3977pp +1,1331pp +1,7519pp +2,2728pp +2,7111pp +3,0799pp +3,3903pp +3,6516pp

175,01 180,00 -17,6809pp -14,0334pp -10,9714pp -8,4010pp -6,2433pp -4,4320pp -2,9115pp -1,6351pp -0,5636pp +0,3359pp +1,0909pp +1,7248pp +2,2569pp +2,7035pp +3,0785pp +3,3933pp +3,6575pp +3,8793pp

180,01 185,00 -14,3509pp -11,1973pp -8,5567pp -6,3455pp -4,4939pp -2,9435pp -1,6452pp -0,5581pp +0,3523pp +1,1145pp +1,7528pp +2,2873pp +2,7348pp +3,1096pp +3,4234pp +3,6862pp +3,9062pp +4,0905pp

185,01 190,00 -11,0209pp -8,3754pp -6,1656pp -4,3198pp -2,7782pp -1,4904pp -0,4148pp +0,4836pp +1,2340pp +1,8608pp +2,3844pp +2,8217pp +3,1870pp +3,4921pp +3,7469pp +3,9598pp +4,1376pp +4,2861pp

190,01 195,00 -7,6909pp -5,5674pp -3,7980pp -2,3239pp -1,0956pp -0,0722pp +0,7804pp +1,4908pp +2,0827pp +2,5759pp +2,9868pp +3,3291pp +3,6144pp +3,8521pp +4,0501pp +4,2151pp +4,3525pp +4,4670pp

195,01 200,00 -4,3609pp -2,7733pp -1,4538pp -0,3572pp +0,5542pp +1,3117pp +1,9412pp +2,4644pp +2,8993pp +3,2607pp +3,5611pp +3,8107pp +4,0182pp +4,1906pp +4,3339pp +4,4530pp +4,5520pp +4,6343pp

-1,0309pp +0,0069pp +0,8672pp +1,5805pp +2,1718pp +2,6620pp +3,0684pp +3,4054pp +3,6847pp +3,9163pp +4,1082pp +4,2674pp +4,3993pp +4,5087pp +4,5994pp +4,6746pp +4,7369pp +4,7886pp
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T
abela 5.6 (continuação) 

 

 

De 9.000 9.500 10.000 10.500 11.000 11.500 12.000,10 12.500 13.000 13.500 14.000 14.500 15.000 15.500 16.000 16.500 17.000

até 9.500 10.000 10.500 11.000 11.500 12.000 12.500,00 13.000 13.500 14.000 14.500 15.000 15.500 16.000 16.500 17.000 17.500

0 5,00 -23,7909pp -21,3754pp -19,1624pp -17,1348pp -15,2770pp -13,5749pp -12,0154pp -10,5866pp -9,2774pp -8,0780pp -6,9790pp -5,9721pp -5,0496pp -4,2044pp -3,4299pp -2,7204pp -2,0703pp

5,01 10,00 -21,8633pp -19,5478pp -17,4316pp -15,4976pp -13,7300pp -12,1146pp -10,6382pp -9,2889pp -8,0557pp -6,9286pp -5,8986pp -4,9572pp -4,0968pp -3,3105pp -2,5919pp -1,9351pp -1,3348pp

10,01 15,00 -20,0495pp -17,8329pp -15,8121pp -13,9699pp -12,2904pp -10,7594pp -9,3636pp -8,0911pp -6,9310pp -5,8734pp -4,9093pp -4,0304pp -3,2291pp -2,4986pp -1,8326pp -1,2255pp -0,6720pp

15,01 20,00 -18,3432pp -16,2242pp -14,2971pp -12,5448pp -10,9512pp -9,5020pp -8,1842pp -6,9858pp -5,8960pp -4,9050pp -4,0038pp -3,1843pp -2,4390pp -1,7613pp -1,1450pp -0,5846pp -0,0749pp

20,01 25,00 -16,7386pp -14,7155pp -12,8803pp -11,2157pp -9,7056pp -8,3359pp -7,0934pp -5,9663pp -4,9439pp -4,0165pp -3,1753pp -2,4122pp -1,7200pp -1,0921pp -0,5225pp -0,0058pp +0,4628pp

25,01 30,00 -15,2299pp -13,3010pp -11,5557pp -9,9765pp -8,5476pp -7,2546pp -6,0847pp -5,0262pp -4,0683pp -3,2017pp -2,4174pp -1,7079pp -1,0658pp -0,4848pp +0,0408pp +0,5165pp +0,9469pp

30,01 35,00 -13,8118pp -11,9753pp -10,3177pp -8,8216pp -7,4713pp -6,2525pp -5,1524pp -4,1596pp -3,2634pp -2,4546pp -1,7245pp -1,0656pp -0,4709pp +0,0659pp +0,5504pp +0,9877pp +1,3824pp

35,01 40,00 -12,4792pp -10,7331pp -9,1610pp -7,7456pp -6,4712pp -5,3239pp -4,2910pp -3,3610pp -2,5237pp -1,7699pp -1,0912pp -0,4802pp +0,0700pp +0,5653pp +1,0112pp +1,4127pp +1,7741pp

40,01 45,00 -11,2274pp -9,5695pp -8,0805pp -6,7433pp -5,5424pp -4,4639pp -3,4953pp -2,6255pp -1,8443pp -1,1427pp -0,5126pp +0,0532pp +0,5614pp +1,0178pp +1,4276pp +1,7957pp +2,1263pp

45,01 50,00 -10,0519pp -8,4799pp -7,0717pp -5,8102pp -4,6800pp -3,6676pp -2,7607pp -1,9482pp -1,2204pp -0,5684pp +0,0157pp +0,5390pp +1,0078pp +1,4277pp +1,8039pp +2,1409pp +2,4428pp

50,01 55,00 -8,9483pp -7,4600pp -6,1301pp -4,9416pp -3,8797pp -2,9307pp -2,0827pp -1,3249pp -0,6478pp -0,0427pp +0,4980pp +0,9812pp +1,4130pp +1,7988pp +2,1436pp +2,4517pp +2,7270pp

55,01 60,00 -7,9126pp -6,5056pp -5,2515pp -4,1336pp -3,1371pp -2,2489pp -1,4572pp -0,7515pp -0,1224pp +0,4383pp +0,9381pp +1,3836pp +1,7807pp +2,1347pp +2,4502pp +2,7314pp +2,9821pp

60,01 65,00 -6,9410pp -5,6129pp -4,4320pp -3,3821pp -2,4485pp -1,6184pp -0,8804pp -0,2241pp +0,3593pp +0,8781pp +1,3394pp +1,7496pp +2,1142pp +2,4385pp +2,7268pp +2,9831pp +3,2110pp

65,01 70,00 -6,0298pp -4,7781pp -3,6680pp -2,6834pp -1,8102pp -1,0357pp -0,3487pp +0,2605pp +0,8009pp +1,2801pp +1,7052pp +2,0822pp +2,4166pp +2,7131pp +2,9761pp +3,2094pp +3,4163pp

70,01 75,00 -5,1756pp -3,9979pp -2,9560pp -2,0342pp -1,2187pp -0,4972pp +0,1411pp +0,7058pp +1,2054pp +1,6474pp +2,0384pp +2,3844pp +2,6905pp +2,9612pp +3,2008pp +3,4128pp +3,6003pp

75,01 80,00 -4,3752pp -3,2690pp -2,2927pp -1,4312pp -0,6709pp OFERTA +0,5921pp +1,1146pp +1,5758pp +1,9827pp +2,3419pp +2,6588pp +2,9385pp +3,1853pp +3,4031pp +3,5954pp +3,7650pp

80,01 85,00 -3,6254pp -2,5882pp -1,6752pp -0,8714pp -0,1639pp +0,4589pp +1,0072pp +1,4899pp +1,9147pp +2,2887pp +2,6180pp +2,9078pp +3,1629pp +3,3875pp +3,5852pp +3,7593pp +3,9125pp

85,01 90,00 -2,9234pp -1,9527pp -1,1004pp -0,3519pp +0,3053pp +0,8823pp +1,3891pp +1,8340pp +2,2247pp +2,5678pp +2,8691pp +3,1336pp +3,3659pp +3,5699pp +3,7490pp +3,9062pp +4,0443pp

90,01 95,00 -2,2663pp -1,3597pp -0,5657pp +0,1299pp +0,7391pp +1,2727pp +1,7401pp +2,1495pp +2,5081pp +2,8222pp +3,0973pp +3,3383pp +3,5493pp +3,7342pp +3,8961pp +4,0380pp +4,1622pp

95,01 100,00 -1,6517pp -0,8068pp -0,0685pp +0,5765pp +1,1400pp +1,6324pp +2,0626pp +2,4385pp +2,7669pp +3,0539pp +3,3046pp +3,5236pp +3,7150pp +3,8822pp +4,0283pp +4,1559pp +4,2675pp

100,01 105,00 -1,0770pp -0,2913pp +0,3935pp +0,9903pp +1,5104pp +1,9637pp +2,3588pp +2,7031pp +3,0032pp +3,2647pp +3,4927pp +3,6914pp +3,8645pp +4,0154pp +4,1469pp +4,2615pp +4,3614pp

105,01 110,00 -0,5400pp +0,1889pp +0,8225pp +1,3734pp +1,8523pp +2,2686pp +2,6305pp +2,9452pp +3,2188pp +3,4566pp +3,6633pp +3,8430pp +3,9993pp +4,1351pp +4,2532pp +4,3559pp +4,4452pp

110,01 115,00 -0,0383pp +0,6360pp +1,2208pp +1,7279pp +2,1677pp +2,5490pp +2,8797pp +3,1665pp +3,4152pp +3,6309pp +3,8179pp +3,9801pp +4,1208pp +4,2427pp +4,3485pp +4,4402pp +4,5197pp

115,01 120,00 +0,4299pp +1,0521pp +1,5902pp +2,0558pp +2,4584pp +2,8068pp +3,1081pp +3,3687pp +3,5942pp +3,7892pp +3,9579pp +4,1039pp +4,2301pp +4,3393pp +4,4337pp +4,5155pp +4,5861pp

120,01 125,00 +0,8669pp +1,4390pp +1,9327pp +2,3587pp +2,7263pp +3,0435pp +3,3171pp +3,5533pp +3,7571pp +3,9329pp +4,0846pp +4,2155pp +4,3284pp +4,4259pp +4,5100pp +4,5825pp +4,6451pp

125,01 130,00 +1,2742pp +1,7987pp +2,2500pp +2,6385pp +2,9729pp +3,2607pp +3,5084pp +3,7216pp +3,9051pp +4,0631pp +4,1990pp +4,3160pp +4,4168pp +4,5034pp +4,5781pp +4,6423pp +4,6975pp

130,01 135,00 +1,6538pp +2,1327pp +2,5437pp +2,8967pp +3,1997pp +3,4599pp +3,6832pp +3,8750pp +4,0397pp +4,1810pp +4,3024pp +4,4066pp +4,4961pp +4,5729pp +4,6388pp +4,6954pp +4,7440pp

135,01 140,00 +2,0073pp +2,4427pp +2,8155pp +3,1347pp +3,4082pp +3,6424pp +3,8429pp +4,0147pp +4,1617pp +4,2877pp +4,3956pp +4,4880pp +4,5671pp +4,6349pp +4,6929pp +4,7426pp +4,7852pp

140,01 145,00 +2,3363pp +2,7301pp +3,0666pp +3,3540pp +3,5996pp +3,8094pp +3,9886pp +4,1416pp +4,2724pp +4,3841pp +4,4796pp +4,5611pp +4,6308pp +4,6903pp +4,7411pp +4,7845pp +4,8216pp

145,01 150,00 +2,6421pp +2,9965pp +3,2985pp +3,5559pp +3,7752pp +3,9621pp +4,1213pp +4,2570pp +4,3726pp +4,4712pp +4,5552pp +4,6267pp +4,6877pp +4,7396pp +4,7839pp +4,8216pp +4,8538pp

150,01 155,00 +2,9263pp +3,2432pp +3,5125pp +3,7415pp +3,9361pp +4,1015pp +4,2422pp +4,3617pp +4,4633pp +4,5497pp +4,6231pp +4,6855pp +4,7385pp +4,7836pp +4,8219pp +4,8545pp +4,8822pp

155,01 160,00 +3,1901pp +3,4714pp +3,7098pp +3,9120pp +4,0834pp +4,2288pp +4,3521pp +4,4566pp +4,5452pp +4,6203pp +4,6840pp +4,7380pp +4,7838pp +4,8226pp +4,8556pp +4,8835pp +4,9071pp

160,01 165,00 +3,4348pp +3,6822pp +3,8915pp +4,0685pp +4,2182pp +4,3448pp +4,4518pp +4,5424pp +4,6190pp +4,6838pp +4,7386pp +4,7849pp +4,8241pp +4,8573pp +4,8853pp +4,9090pp +4,9291pp

165,01 170,00 +3,6615pp +3,8769pp +4,0586pp +4,2119pp +4,3412pp +4,4503pp +4,5423pp +4,6200pp +4,6855pp +4,7408pp +4,7874pp +4,8268pp +4,8600pp +4,8880pp +4,9116pp +4,9315pp +4,9483pp

170,01 175,00 +3,8714pp +4,0564pp +4,2121pp +4,3431pp +4,4534pp +4,5462pp +4,6243pp +4,6900pp +4,7453pp +4,7919pp +4,8310pp +4,8640pp +4,8917pp +4,9151pp +4,9347pp +4,9513pp +4,9652pp

175,01 180,00 +4,0655pp +4,2218pp +4,3530pp +4,4632pp +4,5556pp +4,6332pp +4,6984pp +4,7531pp +4,7990pp +4,8375pp +4,8699pp +4,8971pp +4,9199pp +4,9390pp +4,9551pp +4,9686pp +4,9799pp

180,01 185,00 +4,2447pp +4,3739pp +4,4821pp +4,5727pp +4,6486pp +4,7121pp +4,7653pp +4,8098pp +4,8471pp +4,8783pp +4,9045pp +4,9264pp +4,9447pp +4,9600pp +4,9729pp +4,9837pp +4,9927pp

185,01 190,00 +4,4101pp +4,5137pp +4,6003pp +4,6726pp +4,7329pp +4,7834pp +4,8255pp +4,8607pp +4,8901pp +4,9146pp +4,9351pp +4,9522pp +4,9666pp +4,9785pp +4,9885pp +4,9968pp +5,0038pp

190,01 195,00 +4,5625pp +4,6420pp +4,7082pp +4,7634pp +4,8094pp +4,8477pp +4,8796pp +4,9062pp +4,9284pp +4,9469pp +4,9623pp +4,9751pp +4,9857pp +4,9946pp +5,0021pp +5,0082pp +5,0134pp

195,01 200,00 +4,7026pp +4,7595pp +4,8067pp +4,8459pp +4,8786pp +4,9057pp +4,9282pp +4,9469pp +4,9625pp +4,9754pp +4,9862pp +4,9951pp +5,0025pp +5,0087pp +5,0138pp +5,0181pp +5,0217pp

+4,8314pp +4,8669pp +4,8963pp +4,9207pp +4,9410pp +4,9578pp +4,9717pp +4,9832pp +4,9927pp +5,0007pp +5,0072pp +5,0127pp +5,0172pp +5,0209pp +5,0240pp +5,0266pp +5,0287pp
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T
abela 5.6 (continuação) 

 

 

De 17.500 18.000 18.500 19.000 19.500 20.000 20.500 21.000 21.500 22.000 22.500 23.000 23.500 24.000 24.500 25.000 25.500

até 18.000 18.500 19.000 19.500 20.000 20.500 21.000 21.500 22.000 22.500 23.000 23.500 24.000 24.500 25.000 25.500 26.000

0 5,00 -1,4747pp -0,9289pp -0,4289pp +0,0292pp +0,4489pp +0,8335pp +1,1858pp +1,5087pp +1,8045pp +2,0755pp +2,3238pp +2,5513pp +2,7597pp +2,9507pp +3,1256pp +3,2859pp +3,4328pp

5,01 10,00 -0,7862pp -0,2849pp +0,1734pp +0,5922pp +0,9749pp +1,3247pp +1,6444pp +1,9366pp +2,2036pp +2,4476pp +2,6707pp +2,8745pp +3,0608pp +3,2311pp +3,3867pp +3,5289pp +3,6589pp

10,01 15,00 -0,1674pp +0,2926pp +0,7119pp +1,0942pp +1,4428pp +1,7605pp +2,0502pp +2,3142pp +2,5550pp +2,7745pp +2,9745pp +3,1569pp +3,3232pp +3,4748pp +3,6130pp +3,7390pp +3,8539pp

15,01 20,00 +0,3886pp +0,8100pp +1,1933pp +1,5418pp +1,8588pp +2,1470pp +2,4091pp +2,6474pp +2,8642pp +3,0613pp +3,2405pp +3,4035pp +3,5518pp +3,6866pp +3,8091pp +3,9206pp +4,0220pp

20,01 25,00 +0,8879pp +1,2736pp +1,6234pp +1,9407pp +2,2285pp +2,4896pp +2,7265pp +2,9413pp +3,1362pp +3,3130pp +3,4733pp +3,6188pp +3,7507pp +3,8704pp +3,9790pp +4,0774pp +4,1668pp

25,01 30,00 +1,3363pp +1,6887pp +2,0075pp +2,2960pp +2,5570pp +2,7932pp +3,0069pp +3,2003pp +3,3753pp +3,5336pp +3,6769pp +3,8065pp +3,9238pp +4,0300pp +4,1260pp +4,2129pp +4,2915pp

30,01 35,00 +1,7386pp +2,0602pp +2,3504pp +2,6123pp +2,8487pp +3,0621pp +3,2547pp +3,4286pp +3,5855pp +3,7271pp +3,8549pp +3,9703pp +4,0744pp +4,1684pp +4,2532pp +4,3298pp +4,3989pp

35,01 40,00 +2,0996pp +2,3926pp +2,6564pp +2,8939pp +3,1077pp +3,3002pp +3,4735pp +3,6296pp +3,7701pp +3,8966pp +4,0104pp +4,1130pp +4,2053pp +4,2884pp +4,3632pp +4,4306pp +4,4912pp

40,01 45,00 +2,4232pp +2,6898pp +2,9293pp +3,1443pp +3,3374pp +3,5109pp +3,6666pp +3,8065pp +3,9321pp +4,0450pp +4,1463pp +4,2373pp +4,3190pp +4,3924pp +4,4583pp +4,5175pp +4,5707pp

45,01 50,00 +2,7132pp +2,9555pp +3,1725pp +3,3670pp +3,5411pp +3,6972pp +3,8370pp +3,9622pp +4,0744pp +4,1748pp +4,2649pp +4,3455pp +4,4178pp +4,4825pp +4,5405pp +4,5924pp +4,6389pp

50,01 55,00 +2,9730pp +3,1928pp +3,3893pp +3,5648pp +3,7217pp +3,8619pp +3,9871pp +4,0991pp +4,1991pp +4,2885pp +4,3683pp +4,4397pp +4,5035pp +4,5605pp +4,6114pp +4,6569pp +4,6976pp

55,01 60,00 +3,2056pp +3,4048pp +3,5823pp +3,7406pp +3,8816pp +4,0074pp +4,1194pp +4,2194pp +4,3084pp +4,3878pp +4,4585pp +4,5216pp +4,5778pp +4,6279pp +4,6726pp +4,7124pp +4,7479pp

60,01 65,00 +3,4137pp +3,5939pp +3,7541pp +3,8966pp +4,0232pp +4,1358pp +4,2360pp +4,3250pp +4,4042pp +4,4746pp +4,5371pp +4,5928pp +4,6423pp +4,6863pp +4,7254pp +4,7601pp +4,7911pp

65,01 70,00 +3,5998pp +3,7626pp +3,9069pp +4,0349pp +4,1485pp +4,2492pp +4,3385pp +4,4177pp +4,4880pp +4,5503pp +4,6056pp +4,6546pp +4,6981pp +4,7366pp +4,7708pp +4,8012pp +4,8281pp

70,01 75,00 +3,7661pp +3,9129pp +4,0428pp +4,1576pp +4,2593pp +4,3492pp +4,4287pp +4,4991pp +4,5613pp +4,6164pp +4,6652pp +4,7083pp +4,7464pp +4,7802pp +4,8100pp +4,8364pp +4,8598pp

75,01 80,00 +3,9147pp +4,0468pp +4,1634pp +4,2663pp +4,3571pp +4,4373pp +4,5080pp +4,5704pp +4,6255pp +4,6741pp +4,7170pp +4,7548pp +4,7882pp +4,8177pp +4,8437pp +4,8667pp +4,8869pp

80,01 85,00 +4,0473pp +4,1660pp +4,2706pp +4,3626pp +4,4435pp +4,5148pp +4,5776pp +4,6328pp +4,6815pp +4,7243pp +4,7620pp +4,7951pp +4,8243pp +4,8500pp +4,8727pp +4,8926pp +4,9101pp

85,01 90,00 +4,1656pp +4,2721pp +4,3656pp +4,4477pp +4,5198pp +4,5831pp +4,6387pp +4,6875pp +4,7304pp +4,7680pp +4,8010pp +4,8301pp +4,8555pp +4,8779pp +4,8976pp +4,9148pp +4,9300pp

90,01 95,00 +4,2710pp +4,3663pp +4,4498pp +4,5230pp +4,5870pp +4,6431pp +4,6922pp +4,7353pp +4,7730pp +4,8060pp +4,8349pp +4,8603pp +4,8825pp +4,9019pp +4,9189pp +4,9338pp +4,9469pp

95,01 100,00 +4,3649pp +4,4501pp +4,5244pp +4,5894pp +4,6462pp +4,6958pp +4,7392pp +4,7771pp +4,8101pp +4,8391pp +4,8643pp +4,8864pp +4,9057pp +4,9225pp +4,9372pp +4,9501pp +4,9613pp

100,01 105,00 +4,4485pp +4,5243pp +4,5905pp +4,6481pp +4,6983pp +4,7421pp +4,7803pp +4,8135pp +4,8425pp +4,8677pp +4,8898pp +4,9089pp +4,9257pp +4,9402pp +4,9529pp +4,9640pp +4,9736pp

105,01 110,00 +4,5227pp +4,5902pp +4,6488pp +4,6998pp +4,7441pp +4,7827pp +4,8162pp +4,8453pp +4,8706pp +4,8926pp +4,9118pp +4,9284pp +4,9429pp +4,9554pp +4,9664pp +4,9759pp +4,9841pp

110,01 115,00 +4,5887pp +4,6485pp +4,7004pp +4,7454pp +4,7844pp +4,8182pp +4,8476pp +4,8730pp +4,8951pp +4,9142pp +4,9308pp +4,9452pp +4,9576pp +4,9685pp +4,9778pp +4,9860pp +4,9930pp

115,01 120,00 +4,6473pp +4,7002pp +4,7459pp +4,7855pp +4,8197pp +4,8493pp +4,8749pp +4,8971pp +4,9163pp +4,9328pp +4,9472pp +4,9596pp +4,9703pp +4,9796pp +4,9876pp +4,9946pp +5,0006pp

120,01 125,00 +4,6992pp +4,7458pp +4,7860pp +4,8207pp +4,8507pp +4,8765pp +4,8988pp +4,9180pp +4,9346pp +4,9490pp +4,9613pp +4,9720pp +4,9812pp +4,9891pp +4,9960pp +5,0019pp +5,0070pp

125,01 130,00 +4,7451pp +4,7861pp +4,8213pp +4,8516pp +4,8778pp +4,9002pp +4,9196pp +4,9362pp +4,9505pp +4,9629pp +4,9735pp +4,9826pp +4,9905pp +4,9973pp +5,0031pp +5,0081pp +5,0124pp

130,01 135,00 +4,7858pp +4,8216pp +4,8524pp +4,8788pp +4,9014pp +4,9209pp +4,9376pp +4,9520pp +4,9643pp +4,9749pp +4,9840pp +4,9918pp +4,9985pp +5,0042pp +5,0091pp +5,0134pp +5,0170pp

135,01 140,00 +4,8217pp +4,8529pp +4,8796pp +4,9025pp +4,9221pp +4,9389pp +4,9533pp +4,9656pp +4,9762pp +4,9852pp +4,9929pp +4,9996pp +5,0052pp +5,0101pp +5,0143pp +5,0178pp +5,0209pp

140,01 145,00 +4,8533pp +4,8804pp +4,9035pp +4,9233pp +4,9401pp +4,9546pp +4,9669pp +4,9774pp +4,9864pp +4,9941pp +5,0006pp +5,0062pp +5,0110pp +5,0151pp +5,0186pp +5,0216pp +5,0241pp

145,01 150,00 +4,8812pp +4,9045pp +4,9244pp +4,9414pp +4,9558pp +4,9681pp +4,9786pp +4,9876pp +4,9952pp +5,0017pp +5,0072pp +5,0119pp +5,0159pp +5,0194pp +5,0223pp +5,0248pp +5,0269pp

150,01 155,00 +4,9057pp +4,9257pp +4,9427pp +4,9572pp +4,9695pp +4,9799pp +4,9888pp +4,9963pp +5,0027pp +5,0082pp +5,0128pp +5,0168pp +5,0201pp +5,0230pp +5,0254pp +5,0274pp +5,0292pp

155,01 160,00 +4,9272pp +4,9442pp +4,9587pp +4,9709pp +4,9813pp +4,9901pp +4,9975pp +5,0038pp +5,0092pp +5,0137pp +5,0176pp +5,0209pp +5,0236pp +5,0260pp +5,0280pp +5,0297pp +5,0311pp

160,01 165,00 +4,9461pp +4,9604pp +4,9725pp +4,9828pp +4,9915pp +4,9988pp +5,0050pp +5,0103pp +5,0147pp +5,0185pp +5,0217pp +5,0244pp +5,0266pp +5,0285pp +5,0302pp +5,0315pp +5,0327pp

165,01 170,00 +4,9625pp +4,9745pp +4,9846pp +4,9931pp +5,0003pp +5,0064pp +5,0115pp +5,0158pp +5,0194pp +5,0225pp +5,0251pp +5,0273pp +5,0291pp +5,0307pp +5,0320pp +5,0331pp +5,0340pp

170,01 175,00 +4,9769pp +4,9867pp +4,9950pp +5,0020pp +5,0079pp +5,0128pp +5,0170pp +5,0205pp +5,0234pp +5,0259pp +5,0280pp +5,0298pp +5,0312pp +5,0325pp +5,0335pp +5,0344pp +5,0352pp

175,01 180,00 +4,9894pp +4,9974pp +5,0041pp +5,0097pp +5,0144pp +5,0184pp +5,0217pp +5,0245pp +5,0268pp +5,0288pp +5,0305pp +5,0318pp +5,0330pp +5,0340pp +5,0348pp +5,0355pp +5,0361pp

180,01 185,00 +5,0002pp +5,0065pp +5,0118pp +5,0163pp +5,0200pp +5,0231pp +5,0257pp +5,0279pp +5,0297pp +5,0312pp +5,0325pp +5,0336pp +5,0345pp +5,0352pp +5,0359pp +5,0364pp +5,0368pp

185,01 190,00 +5,0096pp +5,0145pp +5,0185pp +5,0219pp +5,0247pp +5,0271pp +5,0291pp +5,0307pp +5,0321pp +5,0333pp +5,0342pp +5,0350pp +5,0357pp +5,0362pp +5,0367pp +5,0371pp +5,0374pp

190,01 195,00 +5,0177pp +5,0212pp +5,0242pp +5,0267pp +5,0288pp +5,0305pp +5,0319pp +5,0331pp +5,0341pp +5,0349pp +5,0356pp +5,0362pp +5,0367pp +5,0371pp +5,0374pp +5,0377pp +5,0379pp

195,01 200,00 +5,0246pp +5,0270pp +5,0291pp +5,0308pp +5,0322pp +5,0333pp +5,0343pp +5,0351pp +5,0358pp +5,0363pp +5,0368pp +5,0372pp +5,0375pp +5,0378pp +5,0380pp +5,0382pp +5,0383pp

+5,0305pp +5,0320pp +5,0332pp +5,0342pp +5,0350pp +5,0357pp +5,0363pp +5,0368pp +5,0372pp +5,0375pp +5,0378pp +5,0380pp +5,0382pp +5,0383pp +5,0385pp +5,0386pp +5,0387pp
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T
abela 5.6 (continuação) 

 

 

De 26.000 26.500 27.000 27.500 28.000 28.500 29.000 29.500 30.000 30.500 31.000 31.500 32.000 32.500 33.000 33.500 34.000

até 26.500 27.000 27.500 28.000 28.500 29.000 29.500 30.000 30.500 31.000 31.500 32.000 32.500 33.000 33.500 34.000 34.500

0 5,00 +3,5674pp +3,6907pp +3,8037pp +3,9072pp +4,0020pp +4,0889pp +4,1685pp +4,2414pp +4,3083pp +4,3695pp +4,4256pp +4,4770pp +4,5241pp +4,5672pp +4,6068pp +4,6430pp +4,6762pp

5,01 10,00 +3,7777pp +3,8863pp +3,9855pp +4,0762pp +4,1590pp +4,2348pp +4,3040pp +4,3673pp +4,4251pp +4,4780pp +4,5262pp +4,5704pp +4,6107pp +4,6476pp +4,6813pp +4,7121pp +4,7402pp

10,01 15,00 +3,9586pp +4,0541pp +4,1411pp +4,2204pp +4,2928pp +4,3587pp +4,4188pp +4,4736pp +4,5236pp +4,5691pp +4,6106pp +4,6485pp +4,6830pp +4,7145pp +4,7431pp +4,7693pp +4,7931pp

15,01 20,00 +4,1141pp +4,1980pp +4,2742pp +4,3435pp +4,4066pp +4,4639pp +4,5160pp +4,5634pp +4,6065pp +4,6457pp +4,6814pp +4,7138pp +4,7433pp +4,7701pp +4,7945pp +4,8166pp +4,8368pp

20,01 25,00 +4,2478pp +4,3213pp +4,3880pp +4,4485pp +4,5034pp +4,5531pp +4,5983pp +4,6392pp +4,6764pp +4,7101pp +4,7406pp +4,7684pp +4,7935pp +4,8163pp +4,8370pp +4,8558pp +4,8728pp

25,01 30,00 +4,3626pp +4,4270pp +4,4853pp +4,5380pp +4,5857pp +4,6288pp +4,6679pp +4,7032pp +4,7351pp +4,7641pp +4,7902pp +4,8139pp +4,8353pp +4,8547pp +4,8723pp +4,8882pp +4,9025pp

30,01 35,00 +4,4612pp +4,5175pp +4,5683pp +4,6142pp +4,6556pp +4,6930pp +4,7267pp +4,7571pp +4,7846pp +4,8094pp +4,8318pp +4,8520pp +4,8702pp +4,8866pp +4,9015pp +4,9149pp +4,9270pp

35,01 40,00 +4,5458pp +4,5950pp +4,6393pp +4,6791pp +4,7150pp +4,7473pp +4,7764pp +4,8026pp +4,8262pp +4,8474pp +4,8665pp +4,8837pp +4,8992pp +4,9131pp +4,9257pp +4,9370pp +4,9472pp

40,01 45,00 +4,6184pp +4,6613pp +4,6998pp +4,7344pp +4,7654pp +4,7933pp +4,8184pp +4,8409pp +4,8611pp +4,8792pp +4,8955pp +4,9101pp +4,9233pp +4,9351pp +4,9457pp +4,9552pp +4,9638pp

45,01 50,00 +4,6806pp +4,7180pp +4,7514pp +4,7814pp +4,8082pp +4,8323pp +4,8538pp +4,8731pp +4,8904pp +4,9059pp +4,9198pp +4,9322pp +4,9433pp +4,9533pp +4,9622pp +4,9702pp +4,9774pp

50,01 55,00 +4,7339pp +4,7664pp +4,7954pp +4,8213pp +4,8445pp +4,8652pp +4,8837pp +4,9002pp +4,9150pp +4,9282pp +4,9400pp +4,9506pp +4,9600pp +4,9684pp +4,9759pp +4,9826pp +4,9886pp

55,01 60,00 +4,7795pp +4,8077pp +4,8329pp +4,8553pp +4,8752pp +4,8930pp +4,9089pp +4,9230pp +4,9357pp +4,9469pp +4,9569pp +4,9658pp +4,9738pp +4,9809pp +4,9872pp +4,9928pp +4,9979pp

60,01 65,00 +4,8186pp +4,8430pp +4,8648pp +4,8841pp +4,9013pp +4,9165pp +4,9301pp +4,9422pp +4,9529pp +4,9625pp +4,9710pp +4,9785pp +4,9853pp +4,9912pp +4,9965pp +5,0012pp +5,0054pp

65,01 70,00 +4,8519pp +4,8731pp +4,8919pp +4,9085pp +4,9233pp +4,9364pp +4,9480pp +4,9583pp +4,9674pp +4,9755pp +4,9827pp +4,9891pp +4,9947pp +4,9998pp +5,0042pp +5,0082pp +5,0117pp

70,01 75,00 +4,8805pp +4,8987pp +4,9149pp +4,9292pp +4,9419pp +4,9531pp +4,9630pp +4,9718pp +4,9796pp +4,9864pp +4,9925pp +4,9979pp +5,0026pp +5,0068pp +5,0105pp +5,0138pp +5,0167pp

75,01 80,00 +4,9048pp +4,9206pp +4,9345pp +4,9468pp +4,9576pp +4,9672pp +4,9757pp +4,9831pp +4,9897pp +4,9955pp +5,0006pp +5,0051pp +5,0091pp +5,0126pp +5,0158pp +5,0185pp +5,0209pp

80,01 85,00 +4,9256pp +4,9392pp +4,9511pp +4,9617pp +4,9709pp +4,9791pp +4,9863pp +4,9926pp +4,9982pp +5,0031pp +5,0074pp +5,0112pp +5,0145pp +5,0175pp +5,0200pp +5,0223pp +5,0243pp

85,01 90,00 +4,9433pp +4,9549pp +4,9652pp +4,9742pp +4,9821pp +4,9891pp +4,9952pp +5,0005pp +5,0052pp +5,0093pp +5,0130pp +5,0162pp +5,0190pp +5,0214pp +5,0236pp +5,0255pp +5,0271pp

90,01 95,00 +4,9583pp +4,9684pp +4,9771pp +4,9848pp +4,9916pp +4,9975pp +5,0026pp +5,0071pp +5,0111pp +5,0146pp +5,0176pp +5,0203pp +5,0226pp +5,0247pp +5,0265pp +5,0280pp +5,0294pp

95,01 100,00 +4,9712pp +4,9797pp +4,9872pp +4,9938pp +4,9995pp +5,0045pp +5,0089pp +5,0127pp +5,0160pp +5,0189pp +5,0215pp +5,0237pp +5,0256pp +5,0273pp +5,0288pp +5,0301pp +5,0313pp

100,01 105,00 +4,9821pp +4,9894pp +4,9958pp +5,0013pp +5,0062pp +5,0104pp +5,0141pp +5,0173pp +5,0201pp +5,0225pp +5,0247pp +5,0265pp +5,0281pp +5,0295pp +5,0308pp +5,0318pp +5,0328pp

105,01 110,00 +4,9913pp +4,9975pp +5,0030pp +5,0077pp +5,0118pp +5,0154pp +5,0185pp +5,0212pp +5,0235pp +5,0255pp +5,0273pp +5,0288pp +5,0302pp +5,0313pp +5,0324pp +5,0332pp +5,0340pp

110,01 115,00 +4,9991pp +5,0044pp +5,0090pp +5,0130pp +5,0165pp +5,0195pp +5,0221pp +5,0244pp +5,0263pp +5,0280pp +5,0295pp +5,0308pp +5,0319pp +5,0328pp +5,0337pp +5,0344pp +5,0350pp

115,01 120,00 +5,0058pp +5,0103pp +5,0142pp +5,0175pp +5,0204pp +5,0230pp +5,0251pp +5,0270pp +5,0286pp +5,0301pp +5,0313pp +5,0323pp +5,0332pp +5,0340pp +5,0347pp +5,0353pp +5,0358pp

120,01 125,00 +5,0114pp +5,0152pp +5,0185pp +5,0213pp +5,0237pp +5,0258pp +5,0277pp +5,0292pp +5,0306pp +5,0317pp +5,0328pp +5,0336pp +5,0344pp +5,0350pp +5,0356pp +5,0361pp +5,0365pp

125,01 130,00 +5,0161pp +5,0193pp +5,0221pp +5,0245pp +5,0265pp +5,0282pp +5,0298pp +5,0311pp +5,0322pp +5,0331pp +5,0340pp +5,0347pp +5,0353pp +5,0358pp +5,0363pp +5,0367pp +5,0370pp

130,01 135,00 +5,0201pp +5,0228pp +5,0251pp +5,0271pp +5,0288pp +5,0302pp +5,0315pp +5,0326pp +5,0335pp +5,0343pp +5,0350pp +5,0355pp +5,0360pp +5,0365pp +5,0368pp +5,0372pp +5,0374pp

135,01 140,00 +5,0235pp +5,0257pp +5,0277pp +5,0293pp +5,0307pp +5,0319pp +5,0329pp +5,0338pp +5,0346pp +5,0352pp +5,0358pp +5,0363pp +5,0367pp +5,0370pp +5,0373pp +5,0376pp +5,0378pp

140,01 145,00 +5,0263pp +5,0282pp +5,0298pp +5,0311pp +5,0323pp +5,0333pp +5,0341pp +5,0348pp +5,0355pp +5,0360pp +5,0364pp +5,0368pp +5,0372pp +5,0374pp +5,0377pp +5,0379pp +5,0381pp

145,01 150,00 +5,0287pp +5,0302pp +5,0315pp +5,0327pp +5,0336pp +5,0344pp +5,0351pp +5,0357pp +5,0362pp +5,0366pp +5,0370pp +5,0373pp +5,0376pp +5,0378pp +5,0380pp +5,0381pp +5,0383pp

150,01 155,00 +5,0307pp +5,0319pp +5,0330pp +5,0339pp +5,0347pp +5,0354pp +5,0359pp +5,0364pp +5,0368pp +5,0371pp +5,0374pp +5,0377pp +5,0379pp +5,0381pp +5,0382pp +5,0384pp +5,0385pp

155,01 160,00 +5,0323pp +5,0334pp +5,0342pp +5,0350pp +5,0356pp +5,0361pp +5,0366pp +5,0370pp +5,0373pp +5,0376pp +5,0378pp +5,0380pp +5,0382pp +5,0383pp +5,0384pp +5,0385pp +5,0386pp

160,01 165,00 +5,0337pp +5,0345pp +5,0352pp +5,0358pp +5,0363pp +5,0368pp +5,0371pp +5,0374pp +5,0377pp +5,0379pp +5,0381pp +5,0382pp +5,0384pp +5,0385pp +5,0386pp +5,0387pp +5,0387pp

165,01 170,00 +5,0348pp +5,0355pp +5,0361pp +5,0365pp +5,0369pp +5,0373pp +5,0376pp +5,0378pp +5,0380pp +5,0382pp +5,0383pp +5,0384pp +5,0385pp +5,0386pp +5,0387pp +5,0388pp +5,0388pp

170,01 175,00 +5,0358pp +5,0363pp +5,0367pp +5,0371pp +5,0374pp +5,0377pp +5,0379pp +5,0381pp +5,0383pp +5,0384pp +5,0385pp +5,0386pp +5,0387pp +5,0387pp +5,0388pp +5,0388pp +5,0389pp

175,01 180,00 +5,0366pp +5,0370pp +5,0373pp +5,0376pp +5,0378pp +5,0380pp +5,0382pp +5,0383pp +5,0385pp +5,0386pp +5,0386pp +5,0387pp +5,0388pp +5,0388pp +5,0389pp +5,0389pp +5,0389pp

180,01 185,00 +5,0372pp +5,0375pp +5,0378pp +5,0380pp +5,0382pp +5,0383pp +5,0384pp +5,0385pp +5,0386pp +5,0387pp +5,0388pp +5,0388pp +5,0389pp +5,0389pp +5,0389pp +5,0390pp +5,0390pp

185,01 190,00 +5,0377pp +5,0379pp +5,0381pp +5,0383pp +5,0384pp +5,0385pp +5,0386pp +5,0387pp +5,0388pp +5,0388pp +5,0389pp +5,0389pp +5,0389pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp

190,01 195,00 +5,0381pp +5,0383pp +5,0384pp +5,0385pp +5,0386pp +5,0387pp +5,0388pp +5,0388pp +5,0389pp +5,0389pp +5,0389pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp

195,01 200,00 +5,0385pp +5,0386pp +5,0387pp +5,0387pp +5,0388pp +5,0388pp +5,0389pp +5,0389pp +5,0389pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0391pp +5,0391pp

+5,0387pp +5,0388pp +5,0388pp +5,0389pp +5,0389pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp
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T
abela 5.6 (continuação) 

 

 

De 34.500 35.000 35.500 36.000 36.500 37.000 37.500 38.000 38.500 39.000 39.500 40.000 40.500 41.000 41.500 42.000 42.500

até 35.000 35.500 36.000 36.500 37.000 37.500 38.000 38.500 39.000 39.500 40.000 40.500 41.000 41.500 42.000 42.500 43.000

0 5,00 +4,7066pp +4,7344pp +4,7600pp +4,7833pp +4,8048pp +4,8244pp +4,8424pp +4,8589pp +4,8740pp +4,8878pp +4,9005pp +4,9121pp +4,9227pp +4,9325pp +4,9414pp +4,9496pp +4,9571pp

5,01 10,00 +4,7660pp +4,7895pp +4,8109pp +4,8306pp +4,8485pp +4,8649pp +4,8799pp +4,8936pp +4,9061pp +4,9176pp +4,9280pp +4,9376pp +4,9463pp +4,9543pp +4,9616pp +4,9683pp +4,9744pp

10,01 15,00 +4,8149pp +4,8347pp +4,8527pp +4,8692pp +4,8842pp +4,8979pp +4,9104pp +4,9217pp +4,9321pp +4,9416pp +4,9502pp +4,9580pp +4,9652pp +4,9717pp +4,9777pp +4,9831pp +4,9880pp

15,01 20,00 +4,8551pp +4,8718pp +4,8870pp +4,9007pp +4,9133pp +4,9247pp +4,9351pp +4,9445pp +4,9531pp +4,9609pp +4,9679pp +4,9744pp +4,9803pp +4,9856pp +4,9904pp +4,9948pp +4,9989pp

20,01 25,00 +4,8883pp +4,9023pp +4,9150pp +4,9265pp +4,9370pp +4,9465pp +4,9551pp +4,9629pp +4,9699pp +4,9764pp +4,9822pp +4,9875pp +4,9923pp +4,9966pp +5,0006pp +5,0041pp +5,0074pp

25,01 30,00 +4,9155pp +4,9273pp +4,9379pp +4,9475pp +4,9563pp +4,9641pp +4,9713pp +4,9777pp +4,9836pp +4,9888pp +4,9936pp +4,9980pp +5,0019pp +5,0054pp +5,0086pp +5,0115pp +5,0141pp

30,01 35,00 +4,9379pp +4,9478pp +4,9567pp +4,9647pp +4,9719pp +4,9785pp +4,9844pp +4,9897pp +4,9945pp +4,9989pp +5,0028pp +5,0063pp +5,0095pp +5,0124pp +5,0150pp +5,0173pp +5,0195pp

35,01 40,00 +4,9563pp +4,9646pp +4,9720pp +4,9787pp +4,9847pp +4,9901pp +4,9950pp +4,9994pp +5,0034pp +5,0069pp +5,0101pp +5,0130pp +5,0156pp +5,0180pp +5,0201pp +5,0220pp +5,0237pp

40,01 45,00 +4,9714pp +4,9783pp +4,9845pp +4,9901pp +4,9951pp +4,9996pp +5,0036pp +5,0072pp +5,0105pp +5,0134pp +5,0160pp +5,0184pp +5,0205pp +5,0224pp +5,0241pp +5,0256pp +5,0270pp

45,01 50,00 +4,9838pp +4,9896pp +4,9948pp +4,9994pp +5,0035pp +5,0072pp +5,0105pp +5,0135pp +5,0162pp +5,0186pp +5,0207pp +5,0226pp +5,0243pp +5,0259pp +5,0272pp +5,0285pp +5,0296pp

50,01 55,00 +4,9940pp +4,9988pp +5,0031pp +5,0069pp +5,0103pp +5,0134pp +5,0161pp +5,0186pp +5,0208pp +5,0227pp +5,0245pp +5,0260pp +5,0274pp +5,0286pp +5,0298pp +5,0308pp +5,0316pp

55,01 60,00 +5,0023pp +5,0063pp +5,0099pp +5,0131pp +5,0159pp +5,0184pp +5,0207pp +5,0227pp +5,0244pp +5,0260pp +5,0275pp +5,0287pp +5,0298pp +5,0308pp +5,0317pp +5,0325pp +5,0333pp

60,01 65,00 +5,0092pp +5,0125pp +5,0154pp +5,0181pp +5,0204pp +5,0225pp +5,0243pp +5,0259pp +5,0274pp +5,0287pp +5,0298pp +5,0309pp +5,0318pp +5,0326pp +5,0333pp +5,0340pp +5,0345pp

65,01 70,00 +5,0148pp +5,0175pp +5,0199pp +5,0221pp +5,0240pp +5,0257pp +5,0272pp +5,0286pp +5,0298pp +5,0308pp +5,0318pp +5,0326pp +5,0333pp +5,0340pp +5,0346pp +5,0351pp +5,0355pp

70,01 75,00 +5,0193pp +5,0216pp +5,0236pp +5,0254pp +5,0270pp +5,0284pp +5,0296pp +5,0307pp +5,0317pp +5,0325pp +5,0333pp +5,0340pp +5,0345pp +5,0351pp +5,0355pp +5,0359pp +5,0363pp

75,01 80,00 +5,0231pp +5,0249pp +5,0266pp +5,0281pp +5,0294pp +5,0305pp +5,0315pp +5,0324pp +5,0332pp +5,0339pp +5,0345pp +5,0350pp +5,0355pp +5,0359pp +5,0363pp +5,0366pp +5,0369pp

80,01 85,00 +5,0261pp +5,0277pp +5,0290pp +5,0302pp +5,0313pp +5,0322pp +5,0330pp +5,0338pp +5,0344pp +5,0350pp +5,0355pp +5,0359pp +5,0363pp +5,0366pp +5,0369pp +5,0372pp +5,0374pp

85,01 90,00 +5,0286pp +5,0299pp +5,0310pp +5,0320pp +5,0328pp +5,0336pp +5,0343pp +5,0349pp +5,0354pp +5,0358pp +5,0362pp +5,0366pp +5,0369pp +5,0371pp +5,0374pp +5,0376pp +5,0378pp

90,01 95,00 +5,0306pp +5,0317pp +5,0326pp +5,0334pp +5,0341pp +5,0347pp +5,0353pp +5,0357pp +5,0361pp +5,0365pp +5,0368pp +5,0371pp +5,0374pp +5,0376pp +5,0378pp +5,0379pp +5,0381pp

95,01 100,00 +5,0322pp +5,0331pp +5,0339pp +5,0345pp +5,0351pp +5,0356pp +5,0360pp +5,0364pp +5,0368pp +5,0371pp +5,0373pp +5,0375pp +5,0377pp +5,0379pp +5,0381pp +5,0382pp +5,0383pp

100,01 105,00 +5,0336pp +5,0343pp +5,0349pp +5,0354pp +5,0359pp +5,0363pp +5,0367pp +5,0370pp +5,0373pp +5,0375pp +5,0377pp +5,0379pp +5,0380pp +5,0382pp +5,0383pp +5,0384pp +5,0385pp

105,01 110,00 +5,0347pp +5,0352pp +5,0357pp +5,0362pp +5,0366pp +5,0369pp +5,0372pp +5,0374pp +5,0376pp +5,0378pp +5,0380pp +5,0381pp +5,0383pp +5,0384pp +5,0385pp +5,0385pp +5,0386pp

110,01 115,00 +5,0355pp +5,0360pp +5,0364pp +5,0368pp +5,0371pp +5,0374pp +5,0376pp +5,0378pp +5,0380pp +5,0381pp +5,0382pp +5,0384pp +5,0384pp +5,0385pp +5,0386pp +5,0387pp +5,0387pp

115,01 120,00 +5,0363pp +5,0366pp +5,0370pp +5,0373pp +5,0375pp +5,0377pp +5,0379pp +5,0381pp +5,0382pp +5,0383pp +5,0384pp +5,0385pp +5,0386pp +5,0387pp +5,0387pp +5,0388pp +5,0388pp

120,01 125,00 +5,0368pp +5,0371pp +5,0374pp +5,0376pp +5,0378pp +5,0380pp +5,0382pp +5,0383pp +5,0384pp +5,0385pp +5,0386pp +5,0386pp +5,0387pp +5,0388pp +5,0388pp +5,0388pp +5,0389pp

125,01 130,00 +5,0373pp +5,0375pp +5,0378pp +5,0379pp +5,0381pp +5,0382pp +5,0384pp +5,0385pp +5,0385pp +5,0386pp +5,0387pp +5,0387pp +5,0388pp +5,0388pp +5,0389pp +5,0389pp +5,0389pp

130,01 135,00 +5,0377pp +5,0379pp +5,0380pp +5,0382pp +5,0383pp +5,0384pp +5,0385pp +5,0386pp +5,0387pp +5,0387pp +5,0388pp +5,0388pp +5,0389pp +5,0389pp +5,0389pp +5,0389pp +5,0390pp

135,01 140,00 +5,0380pp +5,0381pp +5,0383pp +5,0384pp +5,0385pp +5,0386pp +5,0386pp +5,0387pp +5,0388pp +5,0388pp +5,0389pp +5,0389pp +5,0389pp +5,0389pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp

140,01 145,00 +5,0382pp +5,0383pp +5,0384pp +5,0385pp +5,0386pp +5,0387pp +5,0387pp +5,0388pp +5,0388pp +5,0389pp +5,0389pp +5,0389pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp

145,01 150,00 +5,0384pp +5,0385pp +5,0386pp +5,0387pp +5,0387pp +5,0388pp +5,0388pp +5,0389pp +5,0389pp +5,0389pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp

150,01 155,00 +5,0386pp +5,0386pp +5,0387pp +5,0388pp +5,0388pp +5,0389pp +5,0389pp +5,0389pp +5,0389pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0391pp

155,01 160,00 +5,0387pp +5,0387pp +5,0388pp +5,0388pp +5,0389pp +5,0389pp +5,0389pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0391pp +5,0391pp

160,01 165,00 +5,0388pp +5,0388pp +5,0389pp +5,0389pp +5,0389pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp

165,01 170,00 +5,0389pp +5,0389pp +5,0389pp +5,0389pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp

170,01 175,00 +5,0389pp +5,0389pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp

175,01 180,00 +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp

180,01 185,00 +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp

185,01 190,00 +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp

190,01 195,00 +5,0390pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp

195,01 200,00 +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp

+5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp
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T
abela 5.6 (continuação) 

 

N
otas: 1 O

 lim
ite m

ínim
o da alíquota é 1%

. D
esta form

a, todas as células para as quais o cálculo 
resultar em

 valor inferior a 1%
, será fixada em

 1%
. 

2 O
 preço do petróleo será atualizado conform

e índice previsto nas m
inutas dos contratos de 

partilha de produção constantes no A
N

E
X

O
 X

X
V

 do P
ré-E

dita. 
3 O

 “pp” que sucede cada núm
ero da tabela é a abreviatura de ponto percentual. 

De 43.000 43.500 44.000 44.500 45.000 45.500 46.000 46.500 47.000 47.500 48.000 48.500 49.000 49.500 50.000

até 43.500 44.000 44.500 45.000 45.500 46.000 46.500 47.000 47.500 48.000 48.500 49.000 49.500 50.000 50.500

0 5,00 +4,9640pp +4,9703pp +4,9760pp +4,9813pp +4,9861pp +4,9906pp +4,9946pp +4,9984pp +5,0018pp +5,0049pp +5,0078pp +5,0104pp +5,0128pp +5,0150pp +5,0170pp

5,01 10,00 +4,9799pp +4,9850pp +4,9897pp +4,9939pp +4,9978pp +5,0014pp +5,0046pp +5,0076pp +5,0103pp +5,0128pp +5,0150pp +5,0171pp +5,0190pp +5,0207pp +5,0223pp

10,01 15,00 +4,9926pp +4,9967pp +5,0004pp +5,0038pp +5,0069pp +5,0098pp +5,0124pp +5,0147pp +5,0169pp +5,0188pp +5,0206pp +5,0223pp +5,0238pp +5,0251pp +5,0263pp

15,01 20,00 +5,0025pp +5,0058pp +5,0088pp +5,0116pp +5,0141pp +5,0163pp +5,0184pp +5,0203pp +5,0220pp +5,0235pp +5,0249pp +5,0262pp +5,0274pp +5,0284pp +5,0294pp

20,01 25,00 +5,0103pp +5,0130pp +5,0154pp +5,0176pp +5,0196pp +5,0214pp +5,0231pp +5,0246pp +5,0259pp +5,0271pp +5,0282pp +5,0293pp +5,0302pp +5,0310pp +5,0317pp

25,01 30,00 +5,0165pp +5,0187pp +5,0206pp +5,0224pp +5,0240pp +5,0254pp +5,0267pp +5,0279pp +5,0289pp +5,0299pp +5,0308pp +5,0316pp +5,0323pp +5,0329pp +5,0335pp

30,01 35,00 +5,0214pp +5,0231pp +5,0247pp +5,0261pp +5,0273pp +5,0285pp +5,0295pp +5,0304pp +5,0313pp +5,0320pp +5,0327pp +5,0334pp +5,0339pp +5,0344pp +5,0349pp

35,01 40,00 +5,0252pp +5,0266pp +5,0278pp +5,0290pp +5,0300pp +5,0309pp +5,0317pp +5,0324pp +5,0331pp +5,0337pp +5,0342pp +5,0347pp +5,0352pp +5,0355pp +5,0359pp

40,01 45,00 +5,0282pp +5,0293pp +5,0303pp +5,0312pp +5,0320pp +5,0327pp +5,0334pp +5,0340pp +5,0345pp +5,0350pp +5,0354pp +5,0358pp +5,0361pp +5,0364pp +5,0367pp

45,01 50,00 +5,0306pp +5,0315pp +5,0323pp +5,0330pp +5,0336pp +5,0342pp +5,0347pp +5,0351pp +5,0356pp +5,0359pp +5,0363pp +5,0366pp +5,0368pp +5,0371pp +5,0373pp

50,01 55,00 +5,0324pp +5,0331pp +5,0338pp +5,0343pp +5,0348pp +5,0353pp +5,0357pp +5,0361pp +5,0364pp +5,0367pp +5,0369pp +5,0372pp +5,0374pp +5,0375pp +5,0377pp

55,01 60,00 +5,0339pp +5,0345pp +5,0350pp +5,0354pp +5,0358pp +5,0362pp +5,0365pp +5,0368pp +5,0370pp +5,0372pp +5,0374pp +5,0376pp +5,0378pp +5,0379pp +5,0380pp

60,01 65,00 +5,0350pp +5,0355pp +5,0359pp +5,0362pp +5,0366pp +5,0368pp +5,0371pp +5,0373pp +5,0375pp +5,0377pp +5,0378pp +5,0380pp +5,0381pp +5,0382pp +5,0383pp

65,01 70,00 +5,0359pp +5,0363pp +5,0366pp +5,0369pp +5,0371pp +5,0374pp +5,0375pp +5,0377pp +5,0379pp +5,0380pp +5,0381pp +5,0382pp +5,0383pp +5,0384pp +5,0385pp

70,01 75,00 +5,0366pp +5,0369pp +5,0372pp +5,0374pp +5,0376pp +5,0378pp +5,0379pp +5,0380pp +5,0382pp +5,0383pp +5,0384pp +5,0384pp +5,0385pp +5,0386pp +5,0386pp

75,01 80,00 +5,0372pp +5,0374pp +5,0376pp +5,0378pp +5,0379pp +5,0381pp +5,0382pp +5,0383pp +5,0384pp +5,0385pp +5,0385pp +5,0386pp +5,0387pp +5,0387pp +5,0388pp

80,01 85,00 +5,0376pp +5,0378pp +5,0379pp +5,0381pp +5,0382pp +5,0383pp +5,0384pp +5,0385pp +5,0386pp +5,0386pp +5,0387pp +5,0387pp +5,0388pp +5,0388pp +5,0388pp

85,01 90,00 +5,0379pp +5,0381pp +5,0382pp +5,0383pp +5,0384pp +5,0385pp +5,0386pp +5,0386pp +5,0387pp +5,0387pp +5,0388pp +5,0388pp +5,0388pp +5,0389pp +5,0389pp

90,01 95,00 +5,0382pp +5,0383pp +5,0384pp +5,0385pp +5,0386pp +5,0386pp +5,0387pp +5,0387pp +5,0388pp +5,0388pp +5,0389pp +5,0389pp +5,0389pp +5,0389pp +5,0389pp

95,01 100,00 +5,0384pp +5,0385pp +5,0386pp +5,0386pp +5,0387pp +5,0387pp +5,0388pp +5,0388pp +5,0389pp +5,0389pp +5,0389pp +5,0389pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp

100,01 105,00 +5,0386pp +5,0386pp +5,0387pp +5,0387pp +5,0388pp +5,0388pp +5,0389pp +5,0389pp +5,0389pp +5,0389pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp

105,01 110,00 +5,0387pp +5,0387pp +5,0388pp +5,0388pp +5,0389pp +5,0389pp +5,0389pp +5,0389pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp

110,01 115,00 +5,0388pp +5,0388pp +5,0389pp +5,0389pp +5,0389pp +5,0389pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp

115,01 120,00 +5,0388pp +5,0389pp +5,0389pp +5,0389pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0391pp +5,0391pp

120,01 125,00 +5,0389pp +5,0389pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp

125,01 130,00 +5,0389pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp

130,01 135,00 +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp

135,01 140,00 +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp

140,01 145,00 +5,0390pp +5,0390pp +5,0390pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp

145,01 150,00 +5,0390pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp

150,01 155,00 +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp

155,01 160,00 +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp

160,01 165,00 +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp

165,01 170,00 +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp

170,01 175,00 +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp

175,01 180,00 +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp

180,01 185,00 +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp

185,01 190,00 +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp

190,01 195,00 +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp

195,01 200,00 +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp

+5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp +5,0391pp

P
re

ço
 D

a
te

d
 B

re
n

t

> 200,01

Produção Média dos Poços Produtores (bbld)
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6. ANÁLISE DA RODADA DOS EXCEDENTES DA CESSÃO ONERO SA 

Áreas de grande potencial, como Búzios, serão licitadas na 

Rodada dos Excedentes da Cessão Onerosa, assim como já ocorreu nas cinco 

rodadas anteriores do Pré-Sal sob o regime de partilha de produção.  

O grande problema da Lei nº 12.351/2010 é a falta de uma 

política pública de excedente em óleo a ser efetivamente destinado à União 

definida pela legislação.  

Nos termos do art. 10 dessa Lei, caberá ao MME propor ao 

CNPE os critérios para definição do excedente em óleo da União e o 

percentual mínimo do excedente em óleo da União, in verbis: 

“Art. 10.  Caberá ao Ministério de Minas e Energia, entre outras 
competências: 

I - planejar o aproveitamento do petróleo e do gás natural; 

II - propor ao CNPE, ouvida a ANP, a definição dos blocos que serão 
objeto de concessão ou de partilha de produção; 

III - propor ao CNPE os seguintes parâmetros técnicos e econômicos 
dos contratos de partilha de produção: 

a) os critérios para definição do excedente em óleo da União; 

b) o percentual mínimo do excedente em óleo da União; 

(...)” 

Em decorrência do art. 10, III, o CNPE deveria estabelecer, por 

meio de resoluções, o exato percentual mínimo do excedente em óleo da 

União. Isso, de fato, não ocorre, pois essas resoluções estabelecem apenas o 

mínimo de excedente em óleo da União para determinadas condições de preço 

do Brent e da produtividade média dos poços. 

Nos termos do art. 2º, § 1º, da Resolução CNPE nº 6/2019, o 

excedente em óleo “mínimo” da União referente à Rodada dos Excedentes da 

Cessão Onerosa é muito baixo, pois a média ponderada é de apenas 24%. 

Além de baixo, variará em função do preço do barril do petróleo 

Brent e da produção diária média dos poços produtores ativos.  
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Conforme o § 2º desse artigo, no período de vigência dos 

contratos de partilha de produção da 5ª Rodada, será considerado o preço do 

barril de petróleo Brent de US$ 76,18 e a produção diária média de 12 mil 

barris de petróleo por poço produtor ativo. 

Observa-se, então, que o percentual mínimo do excedente em 

óleo da União de que trata a Lei nº 12.351/2010, art. 10, III, “b”, não é, na 

realidade, observado pelo CNPE que estabelece um “mínimo real” que pode 

ser muito menor que o ofertado, em razão das condições de preço e produção. 

Conhecimentos de matemática básica demonstram que o 

ponto de mínimo no intervalo de uma função é único. Ou seja, o ponto de 

mínimo nesse intervalo não é variável. 

Em razão dessa interpretação ilegal do art. 10 da Lei nº 

12.351/2010, as resoluções do CNPE propiciam que a ANP elabore editais 

também ilegais. Como se mostrará a seguir. 

Nos termos do art. 15 dessa Lei, o edital de licitação sob o 

regime de partilha de produção indicará, obrigatoriamente, o percentual mínimo 

do excedente em óleo da União, in verbis: 

“Art. 15.  O edital de licitação será acompanhado da minuta básica do 

respectivo contrato e indicará, obrigatoriamente: 

I - o bloco objeto do contrato de partilha de produção; 

II - o critério de julgamento da licitação, nos termos do art. 18; 

III - o percentual mínimo do excedente em óleo da União; 

(...)” 

Com base nas resoluções do CNPE, a ANP elabora os pré-

editais e os editais das licitações. No caso da Rodada dos Excedentes da 

Cessão Onerosa, conforme mostrado na Tabela 5.6, para uma faixa de preço 

do petróleo Brent de US$ 60,01 a US$ 65 por barril, o percentual do excedente 

em óleo “mínimo” a ser ofertado para a União pode ser reduzido em 94,26 

pontos percentuais ou amentado em 5,04 pontos percentuais em função da 

média de produtividade dos poços produtores ativos. 
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Uma faixa de redução tão grande, que pode chegar a 94,26 

pontos percentuais, poderia levar a excedentes em óleo da União negativos, 

mas, “generosamente”, o Pré-Edital estabelece que, nessas situações, a União 

receberá, no mínimo, 1% do excedente em óleo. 

Observa-se, então, que o excedente em óleo mínimo da União 

é de 1%, e não os já baixos percentuais definidos para a Rodada, conforme 

mostrado na Tabela 5.5. 

Destaque-se, ainda, que, nos termos do art. 18 da Lei nº 

12.351/2010, o julgamento da licitação identificará a proposta mais vantajosa 

segundo o critério da oferta de maior excedente em óleo para a União, 

respeitado o percentual mínimo definido nos termos da alínea b do inciso III do 

art. 10. 

Também é importante mencionar que o Pré-Edital permite que a 

contratada, a cada mês, aproprie 80% do valor bruto da produção em cada um 

dos blocos ofertados como custo em óleo. Como a contratada também recebe 

15% do valor bruto da produção para compensar o pagamento dos royalties, 

sobra, como excedente em óleo, apenas 5% do valor bruto da produção para 

ser dividido entre a União e a contratada. A Figura 6.1 mostra a distribuição do 

valor bruto da produção nos anos iniciais. 

 

Figura 6.1: Distribuição do valor bruto da produção nos anos iniciais 
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Como os investimentos e a parcela do pagamento à Petrobrás 

pela compensação referente ao Acordo de Coparticipação são recuperados 

pela contratada como custo em óleo, ao longo dos anos iniciais o excedente 

em óleo será de apenas 5%.  

O regime de concessão, ao contrário do regime de partilha de 

produção, conta com uma política de participação especial definida pelo 

Decreto nº 2.705, de 3 de agosto de 1998. Apesar de baixas, as alíquotas 

dessa participação garantem, pelo menos, uma participação mínima nos 

grandes campos. 

A participação especial é uma receita análoga ao excedente 

em óleo da União. Esse Decreto define os critérios para cálculo e cobrança 

dessa participação, de que trata o art. 50 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 

1997. 

Nos termos do Decreto nº 2.705/1998, a alíquota da 

participação especial depende, basicamente, da produção trimestral 

fiscalizada, e pode ser próxima de 40%. Não se transferem para a União os 

riscos do baixo preço do Brent e da baixa produtividade média dos poços. 

Importa ressaltar, ainda, que a Lei nº 12.351/2010, art. 5º, 

estabelece que “A União não assumirá os riscos das atividades de exploração, 

avaliação, desenvolvimento e produção decorrentes dos contratos de partilha 

80% 

15% 

5% 

80% 

15% 

5% 
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de produção. Destaque-se, por fim, que o Poder Executivo Federal tem 

exercido ilegalmente, por meio de resoluções do CNPE e de editais de licitação 

sob o regime de partilha de produção, políticas públicas que não garantem uma 

participação governamental compatível com as altas lucratividades do Pré-Sal. 

Importa ressaltar que a legislação vigente não permite a oferta 

de conteúdos locais mais altos que os definidos por meio de resoluções do 

CNPE. 

Com relação aos bônus de assinatura da Rodada dos 

Excedentes da Cessão Onerosa, que totalizam R$ 106,561 bilhões, eles 

podem ser considerados altos. 

Isso, no entanto, é uma antecipação grosseira de receitas 

futuras para resolver problemas imediatos de déficit fiscal, mas que 

comprometem as receitas correntes do Fundo Social, criado pela Lei nº 

12.351/2010, que deveriam ser recebidas ao longo do período de produção, 

inclusive receitas para as áreas de educação e saúde e para gerações futuras. 

Com foco na formação de um fundo para a atual e as futuras 

gerações, a Noruega, por exemplo, aboliu a cobrança dos bônus de assinatura, 

de modo a evitar que governos oportunistas lancem mão da antecipação de 

receitas. Em muitos países, essa antecipação ocorre com fins eleitorais. O foco 

é a manutenção de altas receitas correntes. 
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7. ARRECADAÇÃO COM A RODADA DOS EXCEDENTES 

Com relação às receitas decorrentes da Rodada de Licitações 

dos Excedentes da Cessão Onerosa, ela é composta de bônus de assinatura, 

royalties, excedente em óleo da União, Imposto sobre a Renda da Pessoa 

Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. 

Como já mencionado, os bônus de assinatura totalizam R$ 

106,561 bilhões. 

A partir da mesma curva de produção mostrada na Figura 3.1, 

o mesmo valor do barril US$ 65 e a mesma taxa de câmbio de 4 Reais por 

Dólar, a mesma taxa de desconto de 5% ao ano, utilizados no capítulo 3 deste 

estudo, o valor presente líquido da receita de royalties é de R$ 250,874 bilhões. 

Utilizando-se essas mesmas variáveis, o valor presente líquido 

do excedente em óleo da União é de R$ 191,495 bilhões e o valor presente 

líquido do IRPJ e da CSLL é de R$ 225,781 bilhões. 

É importante ressaltar que o valor presente de R$ 225,781 

bilhões desses tributos foi calculado tendo como dedução da base de cálculo o 

custo em óleo. No entanto, ao contrário dos países que adotam o regime de 

partilha e o princípio da uniformidade, o Brasil adota modelo próprio, 

independente do regime fiscal, para determinação das deduções da base de 

cálculo do IRPJ e CSLL nos termos do art. 1º da Lei nº 13.586, de 28 de 

dezembro de 2017. 

A Tabela 7.1 apresenta as principais diferenças entre o modelo 

com base no custo em óleo e o modelo brasileiro. Conforme mostrado nessa 

Tabela, custos e despesas de muitas naturezas não são dedutíveis como custo 

em óleo, mas são dedutíveis nos termos do art. 1º da Lei nº 13.586/2017. Entre 

esses custos, destacam-se os royalties, os encargos financeiros e os bônus de 

assinatura. 
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Tabela 7.1: Diferença entre o custo em óleo e o art. 1º da Lei nº 13.586/2017 

Natureza do custo Custo em óleo Art. 1º da Lei 

13.586/2017 

Bônus de assinatura Não dedutível Dedutível no período em 

que ocorrido 

Custos de exploração Dedutível ao longo da 

produção 

Dedutível no período em 

que ocorrido 

Custos de 

desenvolvimento 

Dedutível apenas para 

os bens adquiridos 

Dedutível pela formação 

de ativo (exaustão e 

depreciação), inclusive 

de bens arrendados 

Custos de produção Dedutível ao longo da 

produção 

Dedutível no período em 

que ocorrido 

Royalties Não dedutível Dedutível no período em 

que ocorrido 

Encargos financeiros, 

custo de venda e outros 

Não dedutível Dedutível no período em 

que ocorrido 

Impairment Não dedutível Dedutível no período em 

que ocorrido 

 

Com relação à formação de ativos imobilizados, a redação dos 

parágrafos 1º ao 6º permite diferentes interpretações. Ao mesmo tempo em 

que um custo de afretamento é dedutível no período em que ocorrido, ele gera 

um ativo imobilizado que, anos depois, poderá ser baixado desse ativo ou 

convertido em um poço produtor ou injetor a ser exaurido, o que poderá levar à 

duplicidade de dedução. 

O custo de arrendamento de uma plataforma de produção, 

como a P-52, é deduzido como custo de extração e operação ou despesa 
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financeira, nos termos da IFRS 166. Como essa plataforma arrendada compõe 

o ativo imobilizado, poderá haver a interpretação de que ela compõe o ativo 

que será exaurido. Além disso, as máquinas e equipamentos também poderão 

ser depreciados. Assim, em razão da redação do art. 1º da Lei nº 13.586/2017, 

as empresas poderão efetuar deduções da base de cálculo do IRPJ e da CSLL 

em duplicidade. 

Sem considerar essas deduções em duplicidade, somente 

deduções dos bônus de assinatura e dos royalties, gera uma dedução, a valor 

presente, de R$ 121,528 bilhões.  

Estima-se um valor presente do IRPJ e CSLL a ser pago pelas 

contratadas de apenas R$ 104,253 bilhões. Assim sendo, o valor presente 

líquido da receita governamental total decorrente da Rodada dos Excedentes 

da Cessão Onerosa seria de R$ 653,173 bilhões. 

Em apresentação na Câmara dos Deputados, a representante 

do Ministério de Minas e Energia confirmou que o Pré-Sal têm as jazidas de 

mais alta produtividade do mundo7. As melhores jazidas de petróleo mais 

produtivas do mundo gerariam uma participação governamental de apenas 

59%, inferior à possível participação governamental na 15ª Rodada do regime 

de concessão do Brasil da ordem de 60%; na Noruega e em Angola, essa 

participação é superior a 80%8. Na Arábia Saudita, em razão do monopólio 

estatal, a participação governamental é de 100%.  

Essa receita de R$ 653,173 bilhões é muito menor que a 

receita governamental de R$ 987,962 bilhões, caso a Petrobrás fosse 

contratada pela União para as atividades de exploração e produção dos 

excedentes da cessão onerosa. Desse modo, a Rodada dos Excedentes da 

Cessão Onerosa pode representar uma perda, a valor presente, de R$ 334,789 

bilhões para o Estado brasileiro.  

                                            
6 Disponível em https://www.ifrs.org/news-and-events/2019/01/ifrs-16-is-now-effective/. Acesso 
em 27 de agosto de 2019. 
7 Disponível em https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56355. Acesso em 16 de 
setembro de 2019. 
8 Disponível em https://app.vanmeursenergy.com/documents/free/68401001.pdf. Acesso em 16 
de setembro de 2019. 
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8. PERSPECTIVAS DE DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS 

Além de baixas, as receitas decorrentes da Rodada dos 

Excedentes da Cessão Onerosa devem ser mal distribuídas. 

Os royalties, por exemplo, no valor presente de R$ 250,874 

bilhões, serão pagos principalmente à União, ao Estado do Rio de Janeiro e 

aos seus Municípios, em razão da Resolução de Diretoria ANP 454/2018, que 

adotou a distribuição dos royalties para o regime de partilha de produção como 

se o regime fosse de concessão. 

Como esse valor de R$ 250,874 bilhões é deduzido da base de 

cálculo do IRPJ e da CSLL, esse pagamento gera uma dedução de R$ 85,297 

bilhões. 

Como 46% do IRPJ é distribuído a Estados e Municípios por 

meio, respectivamente, do Fundo de Participação dos Estados e Distrito 

Federal (FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), esses entes 

federativos terão uma perda de arrecadação de R$ 28,850 bilhões devido à 

dedução do valor pago a título de royalties. 

O bônus de assinatura de R$ 106,561 bilhões também é 

deduzido da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, o que representa uma 

dedução de R$ 36,231 bilhões. 

Como 24,5%% do IRPJ é distribuído Municípios e 21,5% a 

Estados por meio, respectivamente, do FPM e do FPE, respectivamente, os 

Municípios terão uma perda de arrecadação de R$ 6,527 bilhões e os Estados 

terão uma perda de R$ 5,728, devido à dedução do valor pago a título de 

bônus de assinatura.  

Desse modo, a perda de arrecadação pela dedução da parcela 

do IRPJ destinada aos Municípios e Estados em decorrência dos bônus de 

assinatura será de R$ 12,255 bilhões. 

A Proposta de Emenda à Constituição – PEC nº 34, de 2019, 

aprovada pela Câmara dos Deputados em 5 de junho de 2019, pode reduzir 
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essas perdas. O texto aprovado foi constituído por uma parte previamente 

aprovada pelo Senado Federal, em 3 de abril de 2019, a qual originou a 

Emenda Constitucional nº 100, de 2019.  

A outra parte, formada a partir de acréscimos em relação ao 

texto deliberado pelo Senado, foi aprovada pelo Plenário da Câmara dos 

Deputados também no dia 5 de junho de 2019. Essa nova parte, com 

acréscimos em relação ao texto aprovado pelo Senado, constitui a PEC nº 98, 

de 2019, aprovada com alterações no Senado Federal. 

A PEC nº 98, de 2019, propõe alteração no art. 20 da 

Constituição Federal para substituição da expressão “órgãos da administração 

direta da União” por, simplesmente, “União”. 

Também propõe alteração no art. 107 no Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT) para excluir do Novo Regime Fiscal, 

estabelecido pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016, conhecido como “teto 

de gastos”, das transferências a Estados e Municípios de parte dos valores 

arrecadados pela União com leilões de petróleo dos chamados excedentes da 

cessão onerosa e da despesa decorrente da revisão do Contrato da Cessão 

Onerosa celebrado com a Petrobrás. 

Propõe, ainda, a inclusão do art. 115 no ADCT para 

estabelecer os percentuais a serem transferidos e a forma de definição dos 

critérios e condições para essas transferências. 

Esse artigo obriga a União a transferir 15% a Estados e ao 

Distrito Federal e 15% aos Municípios, segundo critérios e condições 

estabelecidos em lei, dos valores arrecadados com os leilões dos volumes 

excedentes ao limite a que se refere o § 2º do art. 1º da Lei 12.276/2010, 

descontada a despesa decorrente da revisão do Contrato de Cessão Onerosa 

de que trata essa Lei. 
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De acordo com notícia publicada no sítio do Ministério de 

Minas e Energia9, essa despesa será de US$ 9,058 bilhões. Ao câmbio de 3,72 

Reais por Dólar, a Petrobrás deverá receber da União R$ 33,6 bilhões. 

Dessa forma, antes de se aplicar os percentuais de 15%, 

deverá ser subtraído R$ 33,6 bilhões do bônus de assinatura de R$ 106,561 

bilhões. Assim, a base de cálculo será R$ 72,961 bilhões. Caberia, então, R$ 

10,944 bilhões aos Estados e R$ 10,944 bilhões aos Municípios. 

Assim como a alteração do art. 20, essa alteração fazia parte 

do texto inicial da PEC nº 34, de 2019, e não foi objeto de análise anterior por 

parte do Senado Federal. A alteração do art. 115 do ADCT foi incluída a partir 

do Relatório, de 4 de junho de 2019, do Deputado Federal Carlos Henrique 

Gaguim. 

Na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, foi 

indicado como Relator da PEC nº 98, de 2019, o Senador Cid Gomes. Nos 

termos do parecer desse Relator, propõe-se que os 15% destinados a Estados 

e Distrito Federal e os 15% destinados aos Municípios sejam distribuídos 

segundo critérios, respectivamente, do FPE e do FPM, em vez de critérios e 

condições estabelecidos em lei, como aprovado na Câmara dos Deputados. 

O atual cenário político indica que os Estados e Municípios 

brasileiros estão inclinados a apoiar a Rodada dos Excedentes da Cessão 

Onerosa em razão de uma baixíssima receita de R$ 21,888 bilhões, que 

representa uma receita adicional teórica de 30% de R$ 72,961 bilhões. 

Como apenas o bônus de assinatura vai gerar uma perda de 

arrecadação de IRPJ de R$ 12,255 bilhões para Estados e Municípios, a 

receita adicional desses entes federativos seria de somente R$ 9,634 bilhões. 

Todos os Municípios brasileiros deverão receber valor líquido de apenas R$ 

4,417 bilhões; valor insignificante perto do potencial de arrecadação. 

                                            
9 Disponível em http://www.mme.gov.br/web/guest/pagina-inicial/outras-noticas/-
/asset_publisher/32hLrOzMKwWb/content/mme-cumpre-meta-dos-100-dias-viabilizar-o-leilao-
dos-excedentes-da-cessao-onerosa. Acesso em 26 de agosto de 2019. 
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É importante ressaltar que esse valor de R$ 9,634 bilhões é 

inferior à própria dedução dos royalties referente a Estados e Municípios, 

anteriormente mencionada, de R$ 28,850 bilhões. 

Foi aprovada, ainda, no Senado Federal, emenda que destina 

3% do valor dos bônus de assinatura para o Estado do Rio de Janeiro. Essa 

parcela seria deduzida do montante destinado à União. Cabe, agora, à Câmara 

dos Deputados apreciar as mudanças feitas pelo Senado. 

Conforme demonstrado neste estudo, os excedentes da 

cessão onerosa podem gerar receitas de R$ 270 bilhões para todos os Estados 

e Municípios, caso a União contrate a Petrobrás para a exploração e produção 

desses excedentes. 

Na realidade, o modelo de arrecadação e distribuição das 

receitas decorrentes da exploração e produção do Pré-Sal, não apenas dos 

excedentes da cessão onerosa, deve ser revisto, pois o Estado brasileiro 

arrecada pouco e distribui muito mal essas receitas. 

Seria o momento, então, de uma ampla e séria discussão; 

muito mais abrangente que a relativa à PEC nº 98, de 2019. 
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9. CONCLUSÕES 

As descobertas na província petrolífera do Pré-Sal estão entre 

as mais importantes em todo o mundo nas últimas décadas. Essa província é 

composta por grandes acumulações de óleo leve, de excelente qualidade, de 

alta produtividade e, por isso, de alto valor, o que coloca o Brasil em posição 

estratégica frente à demanda mundial por petróleo e gás natural.  

As áreas da cessão onerosa são ainda melhores que as 

demais áreas do Pré-Sal, com destaque para o campo de Búzios. No mês de 

maio de 2019, dos cinco poços de maior produção no Brasil, três estão 

localizados nesse campo. São as jazidas mais produtivas do mundo. 

Os excedentes da cessão onerosa poderiam ser produzidos 

pela União a partir da contratação da Petrobrás, o que geraria uma receita de 

R$ 1,106 trilhão, a valor presente, para o Estado brasileiro e para a estatal. O 

Estado brasileiro poderia ter uma receita líquida, a valor presente, de R$ 

987,962 bilhões, como demonstrado neste estudo. Dessa receita, R$ 270 

bilhões poderiam ser destinados a todos os Estados e Municípios, a partir dos 

critérios do FPE e FPM. Valor da mesma ordem de grandeza poderia ser 

destinado ao Estado do Rio de Janeiro e seus Municípios. 

Entretanto, a receita governamental poderá ser apenas R$ 

653,173 bilhões, em decorrência da Resolução CNPE nº 6/2019 e da 

Resolução CNPE nº 8/2019, que estabeleceu os parâmetros técnicos para a 

licitação da chamada Rodada dos Excedentes da Cessão Onerosa, prevista 

para ser realizada no dia 6 de novembro de 2019, e do art. 1º da Lei nº 

13.586/2017, que permite deduções inadequadas na base de cálculo do IRPJ e 

da CSLL, como dos bônus de assinatura e dos royalties de 15%, além de 

deduções em duplicidade. 

Assim, em razão dos baixos excedentes em óleo para a União 

e da baixa arrecadação do IRPJ e da CSLL, a Rodada dos Excedentes da 

Cessão Onerosa pode causar um prejuízo à União, Estados e Municípios, a 

valor presente, de R$ 343,647 bilhões.  
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Os percentuais “mínimos” de excedente em óleo para a União 

a serem ofertados pelos concorrentes variam de 18,15% a 27,88%, com média 

ponderada de apenas 24%. Alegações de que ágios podem gerar as 

correções, como ocorreu em rodadas anteriores, não atendem ao interesse 

público, pois esses ágios nem sempre ocorrem. 

Além de baixos, esses percentuais devem incidir, por longo 

período, sobre apenas 5% do valor total da produção, pois será permitido que 

80% do valor total da produção sejam recuperados pela contratada a título de 

custo em óleo e 15% do valor total da produção sejam retidos pela contratada 

para compensar o pagamento dos royalties.  

Além disso, a contratada pagará à Petrobrás uma 

compensação pelos investimentos já feitos nas áreas, decorrentes do Acordo 

de Coparticipação, que serão recuperados pela contratada como custo em 

óleo. É importante destacar que não há base legal para esse “Acordo”, que foi 

arbitrariamente “criado” pela Resolução CNPE nº 2/2019. 

Em contrapartida ao baixo excedente em óleo da União para 

áreas tão estratégicas quanto as áreas da cessão onerosa, o CNPE 

estabeleceu altos valores para os bônus de assinatura, que totalizam R$ 

106,561 bilhões. 

Isso, no entanto, é uma antecipação grosseira de receitas 

futuras para resolver problemas de curto prazo, que comprometem as receitas 

correntes futuras dos próprios entes federativos e do Fundo Social, que destina 

recursos para as áreas de educação e saúde. 

Com foco na formação de um fundo para a atual e futuras 

gerações, a Noruega, por exemplo, aboliu a cobrança dos bônus de assinatura, 

de modo a evitar que governos oportunistas lancem mão da antecipação de 

receitas. O foco é a manutenção de altas receitas correntes. 

A Rodada dos Excedentes da Cessão Onerosa pode gerar 

uma participação governamental de apenas 59%, inferior à possível 

participação governamental da 15ª Rodada do regime de concessão do Brasil 

da ordem de 60%; na Noruega e em Angola, essa participação é superior a 
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80%. Na Arábia Saudita, em razão do monopólio estatal, a participação 

governamental é de 100%. 

Em um cenário de crise fiscal, Estados e Municípios estão 

indicando apoio a Rodada dos Excedentes da Cessão Onerosa que, como 

demonstrado neste estudo, pode trazer prejuízos, a médio e longo prazos, da 

ordem de R$ 343,647 bilhões. 

Esses entes federativos vão receber apenas R$ 9,634 bilhões, 

sendo 50% para Estados e 50% para Municípios. Assim, o conjunto dos 

Municípios brasileiros receberá, em tese, apenas R$ 4,417 bilhões. 

Esse valor de R$ 9,634 bilhões, na realidade, é inferior à 

própria perda de arrecadação de R$ 28,850 bilhões do Fundo de Participação 

dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios, em decorrência da 

dedução do IRPJ relativa aos royalties pagos ao Estado do Rio de Janeiro e 

seus Municípios. Assim sendo, a longo prazo, haverá perdas de arrecadação 

dos Estados e Municípios. 

Outro grave equívoco da Rodada dos Excedentes da Cessão 

onerosa é o retrocesso na política de conteúdo local, que faz com que a 

exploração do Pré-Sal não contribua para a reversão da alta taxa de 

desocupação e para o desenvolvimento do Brasil. 

Em suma, um bem público de grande valor para o País, como o 

petróleo dos excedentes da cessão onerosa, deveria ser explorado em 

benefício de toda a sociedade brasileira; o foco deve ser o interesse público, 

não os interesses de curto prazo de alguns Estados e Municípios, e da própria 

União.  
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