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APRESENTAÇÃO

A Emenda Constitucional nº 9, de 1995, extinguiu o monopólio da União 
sobre as atividades de exploração e produção das jazidas de petróleo e gás natural 
no Brasil em vigor no país desde a Constituição Federal de 1988. À União passou 
a ser permitido outorgar a quaisquer terceiros direitos de exploração e produção 
das jazidas de petróleo e gás natural em todo o território nacional. 

Com a Lei 9.478/97, comumente conhecida como Lei do Petróleo, a outorga 
pela União a terceiros das atividades de exploração e produção de petróleo e gás 
natural passou a se dar sob o regime da concessão por meio de contratos celebra-
dos entre terceiros e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustí-
veis – ANP (“ANP”), na condição de representante da União. 

Inspirado em modelos utilizados em países emergentes na indústria mundial de 
petróleo e gás natural, mas sem perder de vista as particularidades locais, o contrato 
de concessão brasileiro tem sido objeto de diversos estudos e análises acerca da sua 
natureza, regime jurídico e aplicabilidade. Ampla produção analítica-legal existe hoje 
sobre diversos aspectos do contrato de concessão. Ademais, sua minuta tem sido 
também objeto de aprimoramento constante por parte da ANP e da indústria, resul-
tado dos processos de consulta e audiência pública que precedem cada nova rodada 
de licitação de blocos exploratórios. Assim, quanto mais estudada e testada é a apli-
cabilidade prática das disposições de um instrumento contratual, mais bem posicio-
nados estão os entes que o utilizam para avaliar e propor aprimoramentos a ele.

Com as descobertas no pré-sal brasileiro entre os anos de 2005 e 2007, o 
governo federal à época entendeu por bem propor a introdução de um novo 
regime para a outorga de diretos sobre as atividades de exploração e produção das 
jazidas de petróleo e gás em áreas consideradas estratégicas; em vez do regime da 
concessão seria usado o regime da partilha de produção. Convencionou-se cha-
mar de Polígono do Pré-Sal a única área estratégica desde então demarcada pelo 
governo federal, localizada no offshore da região Sudeste. 

A outorga de direitos sobre as atividades de exploração e produção das jazidas 
de petróleo e gás sob o regime da partilha de produção se dá através da celebração 
de um contrato de partilha de produção (“CPP”) entre a União, representada pelo 
Ministério das Minas e Energia, e os terceiros contratados. Quando da introdu-
ção do regime da partilha de produção através da Lei 12.351/2010, somente 
a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (“Petrobras”) poderia ser operadora em áreas 
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dentro do Polígono do Pré-Sal. A Lei 13.365/2016 extinguiu tal obrigação e a exclu-
sividade na operação, antes detida pela Petrobras, foi transformada em um regime 
de preferência.

Desde a cessação da exclusividade detida pela Petrobras em 2016, a União 
licitou sob o regime da partilha de produção 13 áreas, todas arrematadas, além da 
área de Libra licitada na 1ª Rodada de Partilha de Produção realizada em 2013. 
Sete áreas licitadas em 2018 ainda aguardam a outorga dos respectivos CPPs. De 
todo modo, a partir de 2019 existirão ao menos 14 CPPs vigorando no Brasil e, 
considerando a sua natureza extremamente técnica e específica, a Comissão de 
Petróleo e Derivados (“CPD”) da Seccional do Rio de Janeiro da Ordem dos 
Advogados do Brasil entendeu oportuno elaborar o presente comentário ao CPP 
para compartilhar com a indústria e o público em geral a visão de seus membros 
sobre diversos aspectos legais relevantes do contrato e contribuir para preencher 
um espaço desabastado de material analítico-legal sobre o tema.

Não foi objetivo da CPD comentar a totalidade das cláusulas do CPP, e, para 
tanto, foram selecionadas aquelas em que os comentários e contribuições apre-
sentados foram considerados de maior relevância prática para o leitor. Tal seleção 
foi conduzida pelos membros da CPD, autores da presente obra, com base na 
experiência prática de cada um e tomando por base a vivência de anos de atuação 
destacada, seja na prática privada ou em empresas, no mercado de petróleo e gás 
nacional e internacional.

No momento em que se ensaia discutir a manutenção ou não do regime de par-
tilha da produção no Brasil, mais relevante se torna a presente obra como vetor de 
disseminação de conhecimento acerca dos desafios inerentes ao CPP. Ademais, é 
preciso notar que a tradição secular brasileira de cumprimento integral dos contra-
tos celebrados com a União impõe que os CPPs existentes continuem a regular as 
relações estabelecidas entre os contratos e a União até o decurso de seu prazo de 
vigência ainda que se opte pela alteração ou supressão legal do regime de partilha 
de produção, mantendo, assim, a relevância do objeto dessa obra.

Assim, imbuídos da objetividade que sempre pautou as discussões no âmbito 
da CPD da Seccional do Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil, ao 
apresentar esta obra esperamos que ela cumpra seu papel de auxiliar a preencher 
uma lacuna e ser útil a todos os interessados no CPP, servindo de referência tanto 
para a academia quanto para aqueles que vivem o dia a dia da execução dos CPPs.

Ivan Tauil
Presidente da Comissão de Petróleo e Derivados (2016-2018)
Seccional do Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil
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CLÁUSULA PRIMEIRA: DEFINIÇÕES

Definições Legais

1.1. As definições contidas no art. 6º da Lei nº 9.478/1997, no art. 2º da Lei 
nº 12.351/2010 e no art. 3º do Decreto nº 2.705/1998 ficam incorporadas a este 
Contrato e, em consequência, valerão para todos seus fins e efeitos, sempre que sejam 
utilizadas no singular ou no plural, no masculino ou no feminino.

Definições Contratuais

1.2. Também para os fins e efeitos deste Contrato, valerão adicionalmente as definições 
contidas neste parágrafo, sempre que as seguintes palavras e expressões sejam utiliza-
das no singular ou no plural, no masculino ou no feminino:
1.2.1. Acordo de Disponibilização da Produção de Petróleo ou de Gás Natural: 
acordo celebrado entre os Consorciados para regular a disponibilização do Petróleo ou 
do Gás Natural produzido aos proprietários originários.
1.2.2. Afiliada: qualquer pessoa jurídica de direito privado que exerça atividade 
empresarial controlada ou controladora, nos termos dos arts. 1.098 a 1.100 do 
Código Civil, bem como as que sejam controladas direta ou indiretamente pela 
mesma pessoa jurídica.
1.2.3. Área do Contrato: área do Bloco cuja projeção superficial é delimitada pelo 
polígono definido no Anexo I ou as parcelas da área do Bloco que permaneçam retidas 
pelo Contratado após as devoluções parciais previstas neste Contrato.
1.2.4. Área de Desenvolvimento: qualquer parcela da Área do Contrato retida para 
a Etapa de Desenvolvimento.
1.2.5. Auditoria do Custo e do Excedente em Óleo: procedimento de verificação da 
legitimidade dos gastos e da Produção realizados pelo Operador e reconhecidos pela 
Gestora como Custo em Óleo e Excedente em Óleo.
1.2.6. Autorização de Dispêndio: autorização elaborada pelo Operador e submetida 
ao Comitê Operacional, na forma do Anexo XI, para realização de despesas necessá-
rias à execução das Operações na Área do Contrato.
1.2.7. Avaliação: conjunto de Operações que se destinam a verificar a comercialidade 
de uma Descoberta ou conjunto de Descobertas de Petróleo e Gás Natural na Área 
do Contrato.



14 Contrato de partilha de produção

1.2.8. Avaliação de Poço: atividades de perfilagem e de testes de formação executadas 
entre o Término de Perfuração e a Conclusão de Poço que, associadas a outras ativida-
des anteriormente executadas no poço, permitirão a verificação da ocorrência de zonas 
de interesse para a apresentação de eventual Plano de Avaliação de Descoberta.

1.2.9. Cessão: transferência, total ou parcial, da titularidade de direitos e obrigações 
decorrentes do Contrato; fusão, cisão e incorporação, quando a reorganização societária 
resultar em mudança do Contratado; mudança de Operador; e isenção e substituição 
de garantia de performance.

1.2.10. Comitê Operacional: entidade administradora do Consórcio, composta por 
representantes da Gestora e dos Contratados, nos termos do Anexo XI.

1.2.11. Conclusão de Poço: momento de conclusão das atividades diretamente relacio-
nadas à perfuração de um poço (incluindo, quando for o caso, perfilagem, revestimento 
e cimentação) que teve a profundidade final atingida, a partir do qual todas as Ope-
rações referem-se exclusivamente à desmontagem, desmobilização ou movimentação da 
unidade. Para os casos em que a avaliação e/ou completação for iniciada em até 60 
(sessenta) dias após o término das atividades diretamente relacionadas à perfuração do 
poço ou de seu abandono temporário, será considerado o momento em que se iniciar a 
desmontagem, desmobilização ou movimentação da unidade utilizada para a realiza-
ção da avaliação e/ou completação.

1.2.12. Consórcio: consórcio formado pela Gestora e pelas Contratadas.

1.2.13. Consorciado: integrante do Consórcio.

1.2.14. Contratado: Consorciados, excluída a Gestora.

1.2.15. Contrato: corpo principal deste documento e seus anexos.

1.2.16. Contrato de Consórcio: instrumento contratual celebrado entre a Gestora e os 
Contratados, nos termos do Anexo X.

1.2.17. Declaração de Comercialidade: notificação formal e por escrito do Comitê Ope-
racional à ANP em que se declara uma ou mais Jazidas como Descoberta Comercial 
na Área do Contrato.

1.2.18. Demonstrativo da Apuração do Excedente em Óleo: documento encaminhado 
pelo Contratado à Gestora do qual se extrairá a parcela do Excedente em Óleo a ser 
partilhada entre Contratado e Contratante.

1.2.19. Descoberta: qualquer ocorrência de Petróleo ou Gás Natural na Área do 
Contrato, independentemente de quantidade, qualidade ou comercialidade, verificada 
por, pelo menos, dois métodos de detecção ou avaliação.
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1.2.20. Escoamento: conjunto de atividades destinadas a assegurar a movimentação 
dos fluidos produzidos por um Reservatório desde a sua separação até sua chegada a 
terminais submarinos ou instalações de Tratamento ou Processamento de Gás Natural 
ou unidades de liquefação.
1.2.21. Etapa de Desenvolvimento: etapa contratual iniciada com a aprovação pela 
ANP do Plano de Desenvolvimento e que se prolonga durante a Fase de Produção 
enquanto necessários investimentos em poços, equipamentos e instalações destinados à 
Produção de Petróleo e Gás Natural de acordo com as Melhores Práticas da Indústria 
do Petróleo.
1.2.22. Extração do Primeiro Óleo: data da primeira medição de volumes de Petró-
leo e Gás Natural em um dos Pontos de Medição da Produção, em cada Módulo de 
Desenvolvimento.
1.2.23. Fase de Exploração: período contratual em que devem ocorrer a Exploração 
e a Avaliação.
1.2.24. Fase de Produção: período contratual em que devem ocorrer o Desenvolvimento 
e a Produção.
1.2.25. Fornecedor Brasileiro: qualquer fabricante ou fornecedor de bens produzidos 
ou serviços prestados no Brasil, através de sociedades empresárias constituídas sob as 
leis brasileiras ou aquelas que façam uso de bens fabricados no País sob regimes adu-
aneiros especiais e incentivos fiscais aplicáveis à Indústria de Petróleo e Gás Natural.
1.2.26. Legislação Aplicável: conjunto de leis, decretos, regulamentos, resoluções, 
portarias, instruções normativas ou quaisquer outros atos normativos que incidam 
ou que venham a incidir sobre as Partes e demais signatários, ou sobre as atividades 
de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural, bem como sobre a desativação 
das instalações.
1.2.27. Macrogrupo: conjunto de bens, serviços e equipamentos, adquiridos ou contra-
tados pelos Contratados, para a execução das atividades nos segmentos definidos neste 
Contrato com compromissos específicos de conteúdo local.
1.2.28. Melhores Práticas da Indústria do Petróleo: Os melhores e mais seguros pro-
cedimentos e tecnologias disponíveis na indústria de Petróleo e Gás Natural em todo 
o mundo, que permitam: (i) garantir a segurança operacional das instalações, pre-
servando a vida, integridade física e saúde humana; (ii) preservar o meio-ambiente 
e proteger as comunidades adjacentes; (iii) evitar ou reduzir ao máximo os riscos de 
vazamento de petróleo, gás natural, derivados e outros produtos químicos que possam 
ser prejudiciais ao meio ambiente; (iv) a conservação de recursos petrolíferos e gasíferos, 
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o que implica a utilização de métodos e processos adequados à maximização da recu-
peração de hidrocarbonetos de forma técnica, econômica e ambientalmente sustentável, 
com o correspondente controle do declínio de reservas, e à minimização das perdas na 
superfície; (v) minimizar o consumo de recursos naturais nas Operações. Para a exe-
cução das Melhores Práticas da Indústria do Petróleo, os Contratados devem tomar 
as normas expedidas pela ANP e pelos demais órgãos públicos brasileiros como ponto 
de partida, incorporando padrões técnicos e recomendações de organismos e associações 
da Indústria do Petróleo reconhecidos internacionalmente, sempre que tais medidas 
aumentem as chances de que os objetivos listados acima sejam alcançados.
1.2.29. Módulo de Desenvolvimento: módulo individualizado, composto por instalações 
e infraestrutura para Produção de Petróleo e Gás Natural de uma ou mais Jazidas de 
determinado Campo, segundo o Plano de Desenvolvimento aprovado pela ANP.
1.2.30. Novo Reservatório: acumulação de Petróleo e/ou Gás Natural distinta das já 
em Produção ou em Avaliação.
1.2.31. Operação: toda atividade de Exploração, Avaliação, Desenvolvimento, Pro-
dução, desativação ou abandono, realizada em sequência, em conjunto, ou isoladamente 
pelos Consorciados, para os propósitos deste Contrato.
1.2.32. Operação com Risco Exclusivo: operação realizada sem a participação da 
totalidade dos Contratados, nos termos do Anexo XI. 
1.2.33. Operação Emergencial: Operação que requer ações imediatas por parte do 
Operador visando à proteção da vida humana, bem como conservação dos recursos 
petrolíferos e de outros recursos naturais, do patrimônio e do meio ambiente.
1.2.34. Parte: a Contratante ou o Contratado.
1.2.35. Partes: a Contratante e o Contratado.
1.2.36. Plano de Avaliação de Descoberta: documento em que se especificam o pro-
grama de trabalho e respectivos investimentos necessários à Avaliação de uma Desco-
berta ou conjunto de Descobertas de Petróleo e Gás Natural na Área do Contrato.
1.2.37. Plano de Desenvolvimento: documento em que se especificam o programa de 
trabalho, cronograma e respectivos investimentos necessários ao Desenvolvimento e Pro-
dução de uma Descoberta ou conjunto de Descobertas de Petróleo e Gás Natural na 
Área do Contrato, incluindo seu abandono.
1.2.38. Plano de Exploração: documento em que se especificam todas as atividades 
exploratórias a serem realizadas na Área do Contrato durante a Fase de Exploração 
e os seus respectivos planejamentos físico-financeiros, devendo contemplar, obrigatoria-
mente, o Programa Exploratório Mínimo.
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1.2.39. Princípio do sem Perda nem Ganho: princípio a ser observado pelos Consor-
ciados de que o Operador não auferirá lucro ou sofrerá prejuízo em relação aos demais 
Consorciados, quando conduzir e executar Operações em nome do Consórcio.
1.2.40. Programa Anual de Produção: documento em que se discriminam as previsões 
de Produção e movimentação de Petróleo, Gás Natural, água, fluidos especiais e resí-
duos oriundos do processo de Produção de cada Área de Desenvolvimento ou Campo.
1.2.41. Programa Anual de Trabalho e Orçamento: documento em que se especifica o 
conjunto de atividades a serem realizadas pelos Consorciados, incluindo o detalhamento 
dos investimentos necessários à realização de tais atividades.
1.2.42. Programa de Desativação das Instalações: documento em que se especifica o 
conjunto de atividades visando ao abandono definitivo de poços, incluindo seu eventual 
arrasamento, e de retirada de operação, remoção e destinação final adequada das ins-
talações e recuperação das áreas por elas afetadas.
1.2.43. Programa Exploratório Mínimo: programa de trabalho previsto no Anexo 
II, a ser cumprido pelos Consorciados no decorrer da Fase de Exploração.
1.2.44. Recomendação de Segurança: ato administrativo que reconhece uma conduta 
como irregular ou que expõe um entendimento administrativo acerca da aplicação da 
norma regulatória, determinando, de forma abrangente, que o Operador abstenha-se de 
praticá-la ou que passe a observá-la, sob pena de aplicação das penalidades previstas 
na Legislação Aplicável.
1.2.45. Regimento Interno do Comitê Operacional: conjunto de regras de caráter com-
plementar ao Contrato, destinadas a regular as atividades do Comitê Operacional e a 
relação entre seus membros.
1.2.46. Relatório de Conteúdo Local: documento a ser entregue pelos Consorciados à 
ANP em que são detalhados os valores despendidos para fins de apuração de Conte-
údo Local.
1.2.47. Relatório de Fiscalização de Conteúdo Local: parecer técnico emitido pela 
Coordenadoria de Conteúdo Local, que avalia o cumprimento dos compromissos con-
tratuais declarados pelo Operador no Relatório de Conteúdo Local, prévio à instaura-
ção de eventual processo sancionador.
1.2.48. Relatório Final de Avaliação de Descoberta: documento apresentado pelos 
Consorciados que descreve as Operações de Avaliação da Descoberta de Petróleo ou 
Gás Natural, nos termos do Plano de Avaliação de Descoberta aprovado pela ANP, 
apresenta seus resultados e, caso aprovado pela ANP, confere efetividade à Declaração 
de Comercialidade.
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1.2.49. Relatório Final de Desativação das Instalações: documento apresentado pelos 
Consorciados e que descreve as atividades realizadas nos termos do Programa de Desa-
tivação das Instalações.
1.2.50. Responsabilidade Social: responsabilidade do Contratado pelos impactos de 
suas decisões e atividades na sociedade e no meio ambiente, por meio de um com-
portamento ético e transparente que (i) contribua para o desenvolvimento sustentável, 
inclusive a saúde e bem-estar da sociedade, e leve em consideração as expectativas das 
partes interessadas; (ii) esteja em conformidade com as Melhores Práticas da Indústria 
do Petróleo; e (iii) esteja integrada no Contratado e seja praticada em suas relações, que 
se referem às atividades do Contratado no âmbito de sua esfera de influência.
1.2.51. Sistema de Produção Antecipada: instalação provisória, de capacidade limitada, 
visando à antecipação da Produção e à obtenção de dados e informações para melhor 
caracterização do Reservatório, para fins de adequação do Plano de Desenvolvimento.
1.2.52. Término de Perfuração: momento em que se atinge a profundidade final do 
poço, sem perspectiva de continuidade de avanço posterior. 
1.2.53. Teste de Longa Duração: teste em poço revestido com duração total prevista 
de fluxo franco superior a 72 (setenta e duas) horas, entendendo por fluxo franco a 
produção após a limpeza do poço e com objetivos específicos visando a avaliar uma 
Descoberta, a fim de se obter, a partir da interpretação de seus dados, informações que 
indiquem o comportamento dos Reservatórios sob efeitos dinâmicos de longo prazo e 
subsidiem estudos com vistas ao projeto de sistemas definitivos de Produção.
1.2.54. Valor Bruto da Produção: expressão monetária, em moeda nacional corrente, 
do Volume de Produção Fiscalizada.

1. Comentários

Sem comentários relevantes.



CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural

2.1. Este Contrato tem por objeto a execução, na Área do Contrato, por conta e risco 
do Contratado:
a) de Operações de Exploração comprometidas no Programa Exploratório Mínimo ou 
adicionais a ele, nos termos de um Plano de Exploração aprovado pela ANP;
b) de atividades de Avaliação de Descoberta, em caso de Descoberta, a critério dos Con-
sorciados, nos termos de um Plano de Avaliação de Descoberta aprovado pela ANP;
c) de Operações de Produção de Petróleo e Gás Natural, caso verificada pelos Consor-
ciados a comercialidade da Descoberta, nos termos de um Plano de Desenvolvimento 
aprovado pela ANP.

1. Referências normativas

Lei nº 12.351/2010, Art. 2, I, Art. 5º, Art. 6º, Art. 27, I e II.

2. Mudanças históricas

(a) Edição P1 para P2 em diante:
2.1. Este Contrato tem por objeto a execução, na Área do Contrato, por conta 

e risco do Contratado, na Área do Contrato:

(b) Em P2 (áreas unitizáveis), adição da cláusula 2.1.1:
2.1.1. Caso o Contrato de Concessão [inserir nome fantasia do contrato de 

concessão da área já contratada], da área adjacente à Área do Contrato, esteja 
em Fase de Produção, não se aplicam: a alínea “a” do parágrafo 2.1, as cláusulas 
Décima e Décima Primeira e demais disposições contidas neste Contrato relativas 
às Operações da Fase de Exploração.

3. Considerações em relação à concessão

Conteúdo substancialmente similar à cláusula 2.1 da R15.
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4. Comentários

O CPP é usado para exercício das atividades de Exploração, Desenvolvimento 
e Produção de Petróleo e Gás Natural na Área do Pré-Sal e outras áreas consi-
deradas estratégicas. A Área do Pré-Sal já foi estabelecida por Anexo da Lei nº 
12.351/2010 (Art. 2, IV). É o que se denomina de Pré-Sal “jurídico”, mas não 
necessariamente geológico. Outras áreas estratégicas podem ser objeto de CPP 
por ato do Poder Executivo (Art. 2, V).

A definição das atividades de Exploração, Desenvolvimento e Produção é feita 
pela Lei no 9.478/1997 (incorporadas por referência na cláusula 1.1 do Contrato): 
(i) Pesquisa ou Exploração: conjunto de operações ou atividades destinadas a ava-
liar áreas, objetivando a Descoberta e a identificação de jazidas de Petróleo ou 
Gás Natural (Lei no 9.478/1997, Art. 6, XV); (ii) Desenvolvimento: conjunto de 
operações e investimentos destinados a viabilizar as atividades de Produção de um 
Campo de Petróleo ou Gás Natural (Lei no 9.478/1997, Art. 6, XVII); e (iii) Lavra 
ou Produção: conjunto de operações coordenadas de extração de Petróleo ou Gás 
Natural de uma jazida e de preparo para sua movimentação (Lei no 9.478/1997, 
Art. 6, XVI). Após eventual Descoberta, atividades de Avaliação são necessárias 
para sua Declaração de Comercialidade e prosseguimento à Fase de Produção. 
“Avaliação” é termo definido pelo Contrato como “conjunto de Operações que se 
destinam a verificar a comercialidade de uma Descoberta ou conjunto de Desco-
bertas de Petróleo e Gás Natural na Área do Contrato.”

As atividades a serem desenvolvidas são controladas pelo Contratado, mas 
estão sujeitas à supervisão e fiscalização pela ANP. As operações de Exploração 
devem atingir um mínimo contratual (Programa Exploratório Mínimo, vide cláu-
sula 10), conforme Plano de Exploração (vide cláusula 10). Atividades de Ava-
liação de Descoberta devem obedecer a um Plano de Avaliação de Descoberta 
aprovado pela ANP (vide cláusula 12). As operações de Produção devem obedecer 
a um Plano de Desenvolvimento aprovado pela ANP (vide cláusula 15).

As atividades que são objeto do CPP devem ser interpretadas de forma razo-
ável. Como mencionado por BALERONI, ALMEIDA e MARTINS (2004), é 
preciso capacidade de coordenação do conjunto das atividades, como resultado 
até mesmo das definições legais (que se referem a “operações coordenadas” e 
“conjunto”).1 De outra feita, a contratação de atividades a terceiros poderia ser 

1 BALERONI Rafael Baptista, ALMEIDA, Mariana Lessa Rego de, e MARTINS, Érica Cristina da 

Fonseca. Análise Comparativa Internacional de Aspectos Regulatórios em E&P. In: Rio Oil & Gas 

2004, 2004, Rio de Janeiro. Anais da Rio Oil & Gas 2004, 2004, p. 2.
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limitada se fossem entendidas como incluídas dentro do objeto do contrato, a 
serem desenvolvidas exclusivamente pelo Contratado. As atividades englobadas 
pelo CPP são uma “empresa”, no sentido de atividade econômica organizada para 
a produção ou circulação de bens ou serviços, a qual pode ser desenvolvida com 
liberdade pelo empresário.

E não apenas com liberdade como também por sua conta e risco.

Exclusividade e Custos

2.2. Os Consorciados têm o direito exclusivo de realizar as Operações na Área do 
Contrato, cabendo aos Contratados, por sua conta e risco, aportar os investimentos e 
arcar com os gastos necessários, incluindo os equipamentos, máquinas, pessoal, serviços 
e tecnologia apropriados.
2.3. Os gastos incorridos em atividades exploratórias, inclusive os advindos de insuces-
sos exploratórios, somente serão recuperados como Custo em Óleo caso haja pelo menos 
uma Descoberta Comercial na Área do Contrato.

5. Referências normativas

Lei nº 12.351/2010, Art. 2º, I (“por sua conta e risco”), Art. 5º, Art. 6º, Art. 8º, 
§2º, Art. 29, II.

6. Mudanças históricas

(a) De P1 para P2 em diante:
2.2 O Contratado tem Os Consorciados têm o direito exclusivo de realizar 

as Operações na Área do Contrato, obrigando-se para isso, cabendo aos Contra-
tados por sua conta e risco, a aportar os investimentos e a arcar com os gastos 
necessários, incluindo os equipamentos, máquinas, pessoal, serviços e tecnologia 
apropriados.

2.3 Caso ocorra uma ou mais Descobertas Comerciais na Área do Contrato, 
nela(s) poderão ser apropriados, como Custo em Óleo, eventuais gastos incorridos 
em insucessos exploratórios dentro da Área do Contrato.

2.3. Os gastos incorridos em atividades exploratórias, inclusive os advindos de 
insucessos exploratórios, somente serão recuperados como Custo em Óleo caso 
haja pelo menos uma Descoberta Comercial na Área do Contrato.
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7. Considerações em relação à concessão

Existe dispositivo com propósito similar (assunção de riscos pelo concessionário) 
na cláusula 2.2 da R15.

8. Comentários

Os Contratados assumem integralmente o risco das atividades e não possuem 
nenhuma garantia de retorno pelos investimentos realizados. Poderá perder todos 
os recursos investidos se não houver Descoberta comercialmente viável. O único 
meio de recuperação de recursos investidos, no CPP, é com o Custo em Óleo 
(vide cláusula Quinta). O CPP esclarece que insucessos exploratórios na área do 
contrato podem ser recuperados como Custo em Óleo – isto é, não são apenas as 
despesas e investimentos necessários para uma descoberta bem-sucedida que são 
recuperáveis.

O Contratado possui, ainda, o dever de realizar os investimentos necessários 
para dar cumprimento ao CPP. Tal dever se manifesta, por exemplo, por meio das 
obrigações de dar cumprimento ao Programa Exploratório Mínimo, ao Plano de 
Avaliação de Descoberta ou ao Plano de Desenvolvimento.

A exclusividade no direito de realizar Operações não deixa de existir tendo em 
vista a possibilidade de a ANP autorizar o levantamento de dados em bases não-
-exclusivas (vide cláusula 3.6). A possibilidade de terceiros realizarem algumas ati-
vidades na área do contrato se alinha com a interpretação da cláusula 2.1 a respeito 
das atividades de E&P compreenderem um conjunto coordenado das Operações.

Perdas, Riscos e Responsabilidade Associadas à Execução das Operações

2.4. O Contratado é integral, solidária e objetivamente responsável pelas perdas e 
danos causados, direta ou indiretamente, ao meio ambiente, a terceiros, à Contratante, 
à ANP ou à Gestora em virtude da execução das Operações.
2.4.1. O Contratado deverá ressarcir terceiros, a Contratante, a ANP ou a Gestora 
por todo e qualquer prejuízo decorrente de ação, recurso, demanda ou impugnação 
judicial, sentença arbitral, auditoria, inspeção, investigação ou controvérsia de qualquer 
espécie, bem como por quaisquer indenizações, compensações, punições, multas ou pena-
lidades de qualquer natureza, relacionados à execução do Contrato.
2.5. O Contratado suportará todos os prejuízos em que venha a incorrer, inclusive 
aqueles resultantes de caso fortuito ou de força maior, bem como de acidentes ou de 
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eventos da natureza que afetem a Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural 
na Área do Contrato.
2.6. Os Contratados serão integralmente responsáveis pelo produto da Lavra até a sua 
disponibilização física individualizada, em duto ou navio aliviador, aos Contratados 
e à Gestora, independentemente da localização do Ponto de Medição e do Ponto de 
Partilha, afastando-se, assim, qualquer hipótese de responsabilização da Contratante, 
da Gestora e da ANP.
2.7. A Contratante, a Gestora e a ANP não assumirão quaisquer riscos ou perdas 
operacionais, nem tampouco arcarão com os custos e investimentos relacionados com a 
execução das Operações e suas consequências, ressalvada, em relação à Contratante, a 
hipótese prevista no art. 6º, parágrafo único, da Lei nº 12.351/2010.

9. Referências normativas

Lei nº 12.351/2010, Art. 2º, I (“por sua conta e risco”), Art. 5º, Art. 6º, Art. 8º, 
§2º, Art. 20, §3o (responsabilidade solidária), Art. 29, II.

10. Mudanças históricas

(a) Antiga cláusula 2.6 excluída de P1 para P2. Cláusula seguinte renumerada.
2.6 O Contratado não terá direito a qualquer pagamento, ressarcimento, resti-

tuição, reembolso ou indenização em caso de insucesso exploratório ou ausência 
de comercialidade das eventuais Descobertas na Área do Contrato.

(b) Cláusula 2.4 original dividida em duas (2.4 e 2.4.1), de P1 para P2. Redação da nova 
2.4 revisada, com inclusão da palavra “integral”.

(c) Atual cláusula 2.6 incluída na P4. Cláusula seguinte renumerada.

11. Considerações em relação à concessão

A cláusula 2.3 do contrato de concessão se assemelha à cláusula 2.5 do CPP. 
As cláusulas 2.5 e 2.5.1 do contrato de concessão se assemelham em propósito às 
cláusulas 2.4 e 2.4.1 do CPP. A cláusula 2.6 do contrato de concessão é equivalente 
à cláusula 2.7 do CPP, exceto por sua ressalva específica na parte final.

A atual cláusula 2.4 do contrato de concessão é similar à antiga cláusula 2.6 do 
CPP, excluída após a P1.
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12. Comentários

O CPP é composto por diversas partes: (1) União, como contratante e deten-
tora do monopólio nos termos da Constituição Federal, representada pelo MME, 
(2) ANP, como reguladora e fiscalizadora, (3) PPSA, como gestora, (4) Petro-
bras, como operadora nos casos onde tenha exercido preferência ou enquanto 
era obrigatório, integrante do grupo de “Contratados” e (5) outras companhias 
de petróleo, integrantes do grupo de “Contratados”. Apenas uma parte, contudo, 
assume todos os custos e riscos decorrentes das atividades: o “Contratado” (as 
companhias de petróleo, grupo do qual a Petrobras pode fazer parte).

O CPP prevê, também, uma alocação contratual de responsabilidades perante 
terceiros, na cláusula 2.4. O Contratado é responsável por danos ao meio ambiente 
e terceiros além dos que porventura cause à União, ANP ou PPSA. Deve, ainda, 
ressarcir terceiros, União, ANP e PPSA por quaisquer danos e custos associados, 
conforme previsto na cláusula 2.4.1.

A previsão desses itens não é sem polêmica. O texto do contrato estabelece 
um regime de responsabilização solidário e objetivo por danos diretos e indiretos 
que possam decorrer da execução das Operações. Em relação à abrangência dos 
danos, não se interpretar que este dispositivo alargue os regimes de responsabi-
lidade previstos na legislação brasileira – via de regra, há responsabilidade ape-
nas por danos diretos (redução imediata do patrimônio e lucros cessantes). Além 
disso, a responsabilidade objetiva é também prevista em lei (exemplos: Código 
Civil, Art. 927, parágrafo único, Lei 6.938/1981), devendo a aplicação deste regime 
de responsabilização guardar consonância com elementos externos ao texto con-
tratual (inclusive os fatores de atribuição legais), para que a norma dele derivada 
possa ser válida.

Na esfera subjetiva, o contrato prevê solidariedade não apenas perante a União, 
ANP e PPSA – o que estaria em linha com histórico legal a respeito do relacio-
namento de partes consorciadas perante a União e outros contratantes públicos 
(ex.: Lei 8.666, Art. 33, V da Lei nº 9.478/1997 Art. 38, II, cláusula 14 do contrato 
de concessão) – mas também perante terceiros. Por sua redação, este dispositivo 
contratual teria efeitos perante sujeitos que não são partes da relação contratual. 
Embora possa estar em linha com a previsão de responsabilidade solidária em cer-
tas situações (ex.: ambiental), é questionável em que medida, por exemplo, o con-
sórcio de contratadas seria obrigado a assumir responsabilidade solidária perante 
terceiros contratados para prestação de serviços. Nas concessões, por exemplo, 
(a menos que haja previsão contratual expressa) o regime de responsabilidade do 
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consórcio é proporcional à participação de cada integrante, muito embora a relação 
com o contratado possa se dar, na prática, apenas com o operador do consórcio.

Dessa forma, tanto no aspecto material, quanto subjetivo, não se deve inter-
pretar que tal cláusula contratual de qualquer forma altera regimes de responsabili-
dade previstos na legislação brasileira. Não há criação de responsabilidade solidária 
perante terceiros – ou seja, em relação àqueles que não sejam parte do CPP. Como 
a E&P de hidrocarbonetos configura atividade monopolista estatal, as cláusulas do 
CPP que imputam ao Contratado a responsabilidade objetiva pelos danos causa-
dos em decorrência do exercício das Operações visam alocar responsabilidade do 
Estado para o Contratado. Ou seja, trata-se de uma verdadeira cláusula de limita-
ção e alocação de responsabilidade do Estado, concedente da atividade de E&P, a 
qual, segundo a Constituição Federal é de seu monopólio.

Em sua cláusula 2.5, o CPP prevê ainda alocação de responsabilidade decor-
rente de eventos de caso fortuito e força maior, acidentes ou eventos da natureza. 
Seguindo a linha geral, cabe integralmente ao Contratado. É preciso novamente 
cuidado com o texto da cláusula. Deve ser conjugado com elementos externos 
para que se possa resultar norma completa. Embora se lhe atribuam as consequ-
ências econômicas desses eventos, o Contratado ainda pode ser isento de respon-
sabilidade pelo descumprimento de obrigações contratuais que decorram deles, 
nos termos da cláusula 33.

Nas contribuições efetuadas em consultas públicas de P1 e P2, diversos comen-
tários foram feitos criticando o regime de responsabilidades e sugerindo altera-
ções. Em linhas gerais, os pontos não foram aceitos. De fato, em P4, a cláusula 
2.6 foi inserida para esclarecer expressamente hipótese adicional de não-respon-
sabilização da União, ANP e PPSA, dialogando ainda com a alteração do local de 
aquisição da propriedade originária sobre a produção.

Propriedade do Petróleo e/ou Gás Natural

2.8. Pertencem à Contratante os Depósitos de Petróleo e Gás Natural existentes no 
território nacional, na plataforma continental e na zona econômica exclusiva, de acordo 
com os arts. 20, V e IX, da Constituição da República Federativa do Brasil e 3º da 
Lei nº 9.478/1997.
2.9. Ao Contratado e à Contratante caberá a apropriação originária do volume cor-
respondente à parcela do Excedente em Óleo, na proporção, condições e prazos estabe-
lecidos no edital de licitações e neste Contrato.
2.9.1. Ao Contratado caberá a apropriação originária do volume correspondente aos 
Royalties devidos e, em caso de Descoberta Comercial, ao Custo em Óleo.
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2.10. A propriedade da parcela de Petróleo e Gás Natural a que contratualmente o 
Contratado e a Contratante têm direito lhes será conferida, de forma originária, no 
Ponto de Medição.

13. Referências normativas

Constituição Federal, Art. 20, V e IX, Art. 176.
Lei nº 12.351/2010, Art. 2º, I (“apropriação do custo em óleo”), X (ponto de 

medição), Art. 29, IV.
Lei nº 9.478/1997, Art. 3.

14. Mudanças históricas

(a) Antiga cláusula 2.8.1 da P1 dividida e reescrita na forma das atuais 2.9, 2.9.1 e 2.10, 
a partir de P2.

2.8.1 Ao Contratado, em caso de Descoberta Comercial, caberá a apropriação 
originária do volume correspondente ao Custo em Óleo e aos Royalties devidos 
e pagos, bem como à parcela do Excedente em Óleo, na proporção, condições e 
prazos estabelecidos no Edital e neste Contrato, sendo indiferente para este fim a 
localização do Ponto de Medição e do Ponto de Partilha.

(b) A partir de P2 (atuais 2.9 e 2.9.1), divisão entre apropriação do Excedente em Óleo 
(tanto Contratado quanto Contratante, conforme proporção contratual) e Royalties e Custo em 
Óleo (apenas ao Contratado).

(c) A partir de P2 (atual 2.10), determinação clara do ponto onde há atribuição da proprie-
dade dos hidrocarbonetos.

(d) A partir de P4, mudança do local de transferência de propriedade, de Ponto de Partilha 
para Ponto de Medição.

2.10. A propriedade da parcela de Petróleo e Gás Natural a que contratualmente o 
Contratado e a Contratante têm direito lhes será conferida, de forma originária, no 
Ponto de Partilha Medição.

15. Considerações em relação à concessão:

A cláusula 2.7 do contrato de concessão se assemelha à cláusula 2.8 do CPP. A 
cláusula 2.7.1 do contrato de concessão se assemelha em propósito em relação as 
cláusulas 2.9, 2.9.1 e 2.10 do CPP.
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16. Comentários

A cláusula 2.8 tem conteúdo essencialmente de repetir o disposto na Consti-
tuição Federal e Lei nº 9.478/1997, no sentido de que a propriedade do petróleo 
in situ é da União Federal. O Contratado apenas adquire sua propriedade originária 
após produzido e recebido no ponto determinado contratualmente – Ponto de 
Partilha a partir de P4, Ponto de Medição anteriormente.

Em relação à atribuição da propriedade in situ, no contexto global, apenas 
a legislação de alguns Estados produtores de petróleo em terra nos EUA apre-
senta exceção relevante no sentido de atribuir a propriedade do petróleo in situ ao 
proprietário da terra na superfície. O modelo brasileiro, alinhado ao restante do 
mundo, desvincula a propriedade da terra da propriedade dos minérios e hidrocar-
bonetos subjacentes e determina a necessidade de um tipo de autorização estatal 
para sua E&P.2

No âmbito do modelo de concessão, mas permitindo a mesma ratio para a 
cláusula 2.9 do CPP, destaca-se a ADI 3273, julgada em 16 de março de 2005. 
Ajuizada pelo Estado do Paraná às vésperas da R6, questionou-se, entre outros, 
o Art. 26 da Lei nº 9.478/1997, que prevê a transferência dos hidrocarbonetos 
ao concessionário, após extraídos. Em síntese, divergência iniciada pelo Ministro 
Eros Grau reconheceu que os dispositivos deveriam ser interpretados levando em 
conta o disposto na Emenda Constitucional 9/1995, sendo o modelo de conces-
são e transferência da produção uma escolha válida, não cabendo ao Judiciário 
interferir no mérito de tais escolhas.

A previsão expressa na cláusula 2.9 quanto à aquisição originária da proprie-
dade dos hidrocarbonetos tem se provado importante sob a ótica tributária. O 
Estado do Rio de Janeiro, por diferentes meios,3 buscou realizar a cobrança de 
ICMS sobre as operações de extração de petróleo. O Poder Judiciário tem sido 
instado a se manifestar e rejeitado tais tentativas,4 considerando-as inconstitu-
cionais pela ausência de circulação de mercadorias (no sentido de transferência 

2 BALERONI Rafael Baptista, ALMEIDA, Mariana Lessa Rego de, e MARTINS, Érica Cristina da 

Fonseca. Análise Comparativa Internacional de Aspectos Regulatórios em E&P. In: Rio Oil & Gas 

2004, 2004, Rio de Janeiro. Anais da Rio Oil & Gas 2004, 2004, p. 3.

3 Lei/RJ 4.117, de 27 de junho de 2003, conhecida por “Lei Noel” e Lei/RJ 7.183, de 29 de dezembro 

de 2015 (que revogou a primeira e ficou conhecida por “Nova Lei Noel”). A cobrança prevista por 

meio da Lei Noel foi suspensa por meio do Decreto/RJ 34.783, de 4 de fevereiro de 2004.

4 ADI 3019, ADI 5481, Mandados de Segurança ajuizados por companhias de petróleo.
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de titularidade). Da ótica extrajurídica, alega o Estado que a lei teria por obje-
tivo corrigir injustiça constitucional contra o Estado, que estabelece a cobrança 
de ICMS no Estado de destino nas operações envolvendo petróleo (e não no 
Estado de origem) – embora a previsão de Royalties e Participações Especiais na 
produção possa ser compreendida como uma espécie de compensação por isso. 
Em todo caso, a reação das empresas de petróleo demonstrou que o incremento 
substancial e de surpresa da carga tributária é um elemento que afasta investi-
mentos e prejudica os efeitos indiretos da geração de riqueza a ser realizada por 
tais atividades.5

Em relação ao ponto de transferência de propriedade previsto na cláusula 
2.10, certa polêmica existe. Como ressaltado em contribuições à P4, “discussões 
sobre o primeiro Acordo de Disponibilização da Produção relativo ao CPP da 
P1 trouxeram à tona diferentes interpretações sobre a função e os desdobramen-
tos jurídicos do ponto de medição e do ponto de partilha”, com solicitação de 
agentes da indústria do petróleo que o CPP fosse alterado para que a aquisição 
originária independesse da localização dos pontos de medição e partilha. Como 
resultado, o contrato da P4 alterou a previsão de Ponto de Mediação para Ponto 
de Partilha.

Outros Recursos Naturais

2.11. É vedado aos Consorciados usar, fruir ou dispor, de qualquer maneira e a qual-
quer título, total ou parcialmente, de quaisquer outros recursos naturais porventura 
existentes na Área do Contrato que não sejam Petróleo e Gás Natural, salvo quando 
autorizado pelos órgãos competentes, de acordo com a Legislação Aplicável.
2.11.1. O encontro fortuito de outros recursos naturais que não Petróleo e Gás Natu-
ral deverá ser notificado à ANP no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.
2.11.2. Os Consorciados deverão cumprir as instruções e permitir a execução das pro-
vidências pertinentes determinadas pela ANP ou por outras autoridades competentes.

5 Entre outros autores sobre o tema: BECHARA, Carlos Henrique Trajan e VARELLA, Ana Luisa 

Tavares. A Inconstitucionalidade da Exigência do ICMS sobre a Atividade de Extração de Petróleo, 

nos moldes pretendidos pelo Estado do Rio de Janeiro. In: PIRES, Paulo Valois. Temas de Direito 

do Petróleo e Gás Natural II. Rio de Janeiro: Lumen Jures, 2005; CATÃO, Marcos André Vinhas. 

Incidência do ICMS no momento da extração do petróleo. (In)constitucionalidade da lei estadual 

(RJ) 4.117/03. In: RIBEIRO, Marilda Rosado de Sá. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.
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2.11.3. Até que tais instruções lhe sejam apresentadas, os Consorciados deverão abs-
ter-se de quaisquer medidas que possam acarretar risco ou de alguma forma prejudicar 
os recursos naturais descobertos.
2.11.4. Os Consorciados não serão obrigados a suspender suas atividades, exceto 
nos casos em que estas coloquem em risco os recursos naturais descobertos ou as 
Operações.

17. Referências normativas

Lei nº 12.351/2010, Art. 28 e Art. 30, I.

18. Mudanças históricas

Apenas renumerações.

19. Considerações em relação à concessão

Idêntica à cláusula 2.8 do contrato de concessão.

20. Comentários

O contrato permite apenas usar, fruir ou dispor de Petróleo e Gás Natural. 
O Contratado não possui qualquer direito sobre outros recursos naturais por-
ventura existentes na área. Para se beneficiar desses eventuais recursos, deverá 
obter as autorizações governamentais aplicáveis (ex.: outorga do direito de uso 
de recursos hídricos para a extração de agra de aquífero subterrâneo, nos termos 
da Lei nº 9.433/1997).

As subcláusulas detalham o procedimento a ser seguido em caso de encontro 
fortuito de outros recursos naturais. Em particular, as subcláusulas 3 e 4 esclare-
cem que as atividades petrolíferas podem continuar a menos que coloquem em 
risco os recursos descobertos ou as próprias Operações. Ao dar continuidade, 
o Contratado deverá abster-se de tomar medidas que possam causar risco ou 
prejudicar os recursos descobertos. A consideração desses riscos deverá ser feita 
de forma prudente e razoável, evitando-se interromper as operações caso o risco 
não seja real.

Instrumentos de outorga de outros países possuem dispositivos semelhantes, 
o qual não constitui ponto relevante para as companhias de petróleo uma vez que 
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seu objeto social é explorar as atividades petrolíferas.6 De fato, até o momento, o 
dispositivo não foi objeto de comentários nas audiências públicas.

Nota-se que o contrato de concessão da R15 possui item adicional, não con-
tido no CPP da P4, a respeito da prorrogação do prazo do contrato devido a inter-
rupção de operações resultante exclusivamente do encontro fortuito de outros 
recursos naturais. Não obstante a ausência, a mesma lógica deveria aplicar-se.

Por fim, o encontro de outros recursos minerais previsto na cláusula é quali-
ficado como “fortuito”. Ocorre de modo inesperado, enquanto se executavam as 
operações de petróleo e gás. O contratado não pode intencionalmente se utilizar 
do contrato para realizar a prospecção de outros recursos naturais sem as devidas 
autorizações governamentais aplicáveis.

6 BALERONI Rafael Baptista, ALMEIDA, Mariana Lessa Rego de, e MARTINS, Érica Cristina da Fon-

seca. Análise Comparativa Internacional de Aspectos Regulatórios em E&P. In: Rio Oil & Gas 

2004, 2004, Rio de Janeiro. Anais da Rio Oil & Gas 2004, 2004, p. 3.



CLÁUSULA TERCEIRA: ÁREA DO 
CONTRATO

Identificação

3.1. As Operações deverão ser executadas exclusivamente na Área do Contrato, des-
crita e delimitada no Anexo I.

Devoluções Voluntárias

3.2. O Contratado poderá fazer, a qualquer tempo, durante a Fase de Exploração, 
devoluções voluntárias de áreas integrantes da Área do Contrato.
3.2.1. As devoluções não eximirão o Contratado da obrigação de cumprimento do 
Programa Exploratório Mínimo.
3.2.2. Concluída a Fase de Exploração, os Consorciados somente poderão reter, como 
Área do Contrato, as Áreas de Desenvolvimento.

Devolução por extinção do Contrato

3.3. A extinção total ou parcial deste Contrato, por qualquer causa, obrigará o Con-
tratado a devolver a Área do Contrato imediatamente à Contratante, de forma total 
ou parcial.

Condições de Devolução

3.4. Toda e qualquer devolução de áreas ou Campos integrantes da Área do Contrato, 
assim como a consequente reversão de bens, terá caráter definitivo e será feita pelo Con-
tratado sem ônus de qualquer natureza para a Contratante, para a Gestora ou para 
a ANP, nos termos dos arts. 29, XV, e 32, §§ 1º e 2º, da Lei nº 12.351/2010.

Disposição pela Contratante das Áreas Devolvidas

3.5. A Contratante poderá dispor das áreas devolvidas, a seu exclusivo critério, inclu-
sive para novas licitações.

Levantamentos de Dados em Bases Não-Exclusivas

3.6. A ANP poderá, a seu exclusivo critério, autorizar terceiros a executar, na Área 
do Contrato, serviços de geologia, geoquímica, geofísica e outros trabalhos da mesma 
natureza, visando ao levantamento de dados técnicos destinados à comercialização em 
bases não-exclusivas, nos termos do art. 8º, III, da Lei nº 9.478/1997 e da Legis-
lação Aplicável.
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3.6.1. A execução dos referidos serviços, salvo situações excepcionais aprovadas pela 
ANP, não poderá afetar o curso normal das Operações.

1. Referências normativas

Lei 12.351/2010 Art. 10º, II; Art. 15, I; Art. 29, I e XV; Art. 32, §1º;
Lei 9.478/97, Arts. 2º, VIII; Art. 6º, XIII; Art. 8º, II; Art. 28, V e §1º; Art. 37, I; 

Art. 43, I e VI.

2. Mudanças históricas

Sem comentários relevantes.

3. Considerações em relação à concessão

Diferentemente do regime de concessão, o CPP não prevê o pagamento de 
taxa de ocupação de área, por ausência de previsão dessa participação governa-
mental na Lei nº 12.351/2010.

4. Comentários

A Área do Contrato corresponde à área dentro da qual os Contratados estão 
autorizados a realizar as operações. É importante destacar que nem a Área do 
Contrato, nem o Bloco a que ela se refere constituem o objeto do CPP. Em con-
formidade com a Constituição Federal (Art. 177, §1º), o objeto de outorga da 
União – via concessão, partilha ou outras modalidades previstas em lei – é o direito 
de realizar as atividades de E&P. Apesar do erro comum, a União não vende Blo-
cos, nem oferece a propriedade ou posse sobre a Área do Contrato.

Não é por outro motivo que o CPP prevê que o Contratado possui “livre 
acesso à Área do Contrato” (v. cláusula 19.7). Pelo mesmo motivo, o CPP prevê 
algumas hipóteses em que terceiros são autorizados a executar atividades dentro 
da Área do Contrato (v. cláusula 3.60, bem como hipóteses em que o próprio Con-
tratado é autorizado a executar atividades fora da Área do Contrato, ainda que tal 
área esteja sob contrato com terceiros (v. cláusulas 19.10 e 19.12 e 23.2).

A Área do Contrato é definida pelo MME, ouvida a ANP, e, posteriormente, 
aprovada pelo CNPE para oferta sob o regime de partilha. Apesar de ser definida 
com base em estudos realizados pela ANP sobre a geologia da região, trata-se de 
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uma definição largamente artificial, que poderá, em alguns casos, guardar pouca 
ou nenhuma relação com a área de possíveis reservatórios descobertos. Por esta 
razão, o CPP prevê procedimentos para a individualização da produção, aplicados 
sempre que uma jazida se estender além da Área do Contrato (v. cláusula 18).

Durante o curso do contrato, na medida em que os trabalhos exploratórios 
evoluem e o Contratado consegue mapear mais adequadamente os limites de 
uma eventual jazida, o CPP prevê a possibilidade de devolução voluntária de 
áreas integrantes da Área do Contrato ainda durante a Fase de Exploração. Dife-
rentemente do regime de concessão, tais devoluções voluntárias não eximem o 
contratado do cumprimento do PEM nem reduzem o pagamento das participa-
ções governamentais, mas servem para reduzir a extensão da área sob responsa-
bilidade do Contratado.

Terminada a Fase de Exploração, o Contratado é obrigado a devolver todas 
as áreas que não tenham sido retidas para desenvolvimento de uma Descoberta 
Comercial, nos termos do Plano de Desenvolvimento. Se o contrato for extinto 
antecipadamente ou se não houver Descoberta Comercial ao final da Fase de 
Exploração, a Área do Contrato deve ser devolvida integralmente (v. Cláusula Tri-
gésima Segunda).

A devolução de áreas, em qualquer momento da Fase de Exploração, está 
sujeita às regras de desativação e abandono do CPP e da Legislação Aplicável. 
Não é incomum que áreas devolvidas durante ou ao final da Fase de Exploração 
não tenham sofrido qualquer tipo de intervenção, casos em que as obrigações de 
abandono se limitarão às obrigações de reporte à ANP.

Como mencionado acima, a Área do Contrato fica afetada ao Contratado 
exclusivamente para o exercício das operações objeto do CPP, mas não deixa de 
estar sujeita ao interesse público, seja para o exercício de outras atividades não 
relacionadas ao CPP (e.g. navegação, pesca, cabeamento submarino, etc.), seja para 
o exercício de atividades exploratórias. Em particular, o CPP prevê o direito de 
empresas de aquisição de dados (EADs) de realizar o levantamento de dados téc-
nicos não-exclusivos na Área do Contrato. Essa atividade possui regulamentação 
específica (Resolução ANP nº 11/2011) e é de fundamental importância para per-
mitir um mapeamento abrangente das bacias sedimentares brasileiras.



CLÁUSULA QUARTA: VIGÊNCIA E 
EFICÁCIA

Vigência e Eficácia

4.1. Este Contrato terá duração de 35 (trinta e cinco) anos, com vigência e eficácia a 
partir da data de sua assinatura.
Divisão em fases

4.2 Este Contrato será dividido em duas fases: 
a) Fase de Exploração, para toda a Área do Contrato, com duração prevista no 
Anexo II; e
b) Fase de Produção, com a duração definida no parágrafo 14.1.

1. Comentários

Sem comentários relevantes.



CLÁUSULA QUINTA: RECUPERAÇÃO 
COMO CUSTO EM ÓLEO

Direito à Recuperação como Custo em Óleo
5.1. Exclusivamente em caso de Descoberta Comercial, o Contratado terá direito a 
receber, a título de Custo em Óleo, uma parcela da Produção de Petróleo e Gás Natu-
ral, conforme os prazos, critérios e condições estabelecidas no Anexo VII.

Apuração e Recuperação como Custo em Óleo

5.2. Serão recuperados como Custo em Óleo, segundo a metodologia e procedimentos 
estabelecidos no Anexo VII, os gastos que tenham sido:
a) previamente aprovados pelo Comitê Operacional ou cuja aprovação seja dispensada 
por este Contrato; e
b) reconhecidos pela Gestora.
5.2.1. Poderão ser recuperados como Custo em Óleo os gastos incorridos pelos Con-
tratados no período anterior à assinatura do Contrato e até a constituição do Comitê 
Operacional que sejam, cumulativamente:
a) relacionados à aquisição de dados e informações, obtenção de licenças, autorizações 
e permissões governamentais;
b) passíveis de recuperação segundo os critérios previstos no Anexo VII; e
c) ratificados pelo Comitê Operacional, previamente à sua efetiva recuperação como 
Custo em Óleo.
Da Recuperação como Custo em Óleo

5.3. Os gastos a serem recuperados como Custo em Óleo serão registrados em conta 
própria, denominada conta Custo em Óleo.
5.4. Durante a Fase de Produção, o Contratado, a cada mês, apropriar-se-á da parcela 
da Produção correspondente ao Custo em Óleo, respeitado o limite do Valor Bruto da 
Produção definido no Anexo XII.
5.4.1. Os custos que ultrapassarem os limites definidos e não forem recuperados como 
Custo em Óleo em determinado ano civil serão acumulados para apropriação nos anos 
subsequentes.
5.4.2. Os gastos reconhecidos como Custo em Óleo serão anualmente atualizados 
preferencialmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA 
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do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ou por outro índice que 
melhor reflita os gastos do setor, a critério da Gestora, sendo vedada a remuneração 
de capital.
5.5. A gestão do processo de apuração, reconhecimento e recuperação do Custo em Óleo 
será de competência exclusiva da Gestora, que administrará, inclusive, a conta Custo 
em Óleo.
5.6. Eventual saldo positivo da conta Custo em Óleo ao final do prazo contratual não 
gerará direito a indenizações ou restituições aos Contratados.

Um dos pilares do Regime de Partilha são as condições para se compensar os 
custos incorridos pelos Contratados durante a exploração, avaliação, desenvolvi-
mento, produção e desativação. Esta compensação se dá por meio da alocação de 
parcelo da produção para os Contratados dentro de regras e limites previstos no 
CPP, que é definido por nossa legislação como Custo em Óleo.

Se por um lado o Custo em Óleo é defendido como um dos fatores previstos 
no Regime de Partilha que proporciona ao Estado uma maior participação sobre 
a operação e investimentos a serem realizados, por outro é muito criticado pela 
complexidade e burocracia que gera na operação dos campos e principalmente 
pelo desincentivo para que se obtenha uma maior eficiência. Embora a redução do 
Custo em Óleo aumenta o Excedente em Óleo a ser partilhado entre a União e os 
Contratados, o racional de que os custos serão reembolsados tende a ter um efeito 
nefasto na eficiência financeira destes projetos.

1. Referências normativas

Lei nº 12.351/2010, Art. 2º, II; Art. 6º; Art. 27, IV, V e X; e Art. 42, §1º e §2º.

2. Mudanças históricas

(a) Inclusão da possibilidade de recuperar o custo em óleo para gastos incorridos em momento 
anterior à assinatura do contrato e estabelecimento de critérios cumulativos para o exercício dessa 
possibilidade a partir da P4:

Cláusula 5.2.1. Poderão ser recuperados como Custo em Óleo os gastos incor-
ridos pelos Contratados no período anterior à assinatura do Contrato e até a cons-
tituição do Comitê Operacional que sejam, cumulativamente:

a) relacionados à aquisição de dados e informações, obtenção de licenças, auto-
rizações e permissões governamentais;
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b) passíveis de recuperação segundo os critérios previstos no Anexo VII; e
c) ratificados pelo Comitê Operacional, previamente à sua efetiva recuperação 

como Custo em Óleo.

(b) Inclusão da previsão de atualização anual dos gastos reconhecidos como custo em óleo, de 
acordo com índice que reflita os gastos do setor, a critério da PPSA, a partir da P4:

Cláusula 5.4.2. Os gastos reconhecidos como Custo em Óleo serão anualmente 
atualizados preferencialmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo – IPCA do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ou por 
outro índice que melhor reflita os gastos do setor, a critério da Gestora, sendo 
vedada a remuneração de capital.

(c) Exclusão dos gastos realizados com pesquisa e desenvolvimento da lista de gastos que 
compõem o custo em óleo, a partir da P2; e inclusão da previsão de que os gastos que compõem o 
custo em óleo não dependem da localização do Ponto de Medição e do Ponto de Partilha, a partir 
da P2:

Cláusula 3.1. Compõem o Custo em Óleo, independentemente da localização 
do Ponto de Medição e do Ponto de Partilha, os gastos realizados pelos Contrata-
dos na Área do Contrato, aprovados no Comitê Operacional e reconhecidos pela 
Gestora, relativos às atividades de:

a) Exploração e Avaliação;
b) Desenvolvimento;
c) Produção; e
d) desativação das instalações, incluindo o valor depositado no fundo de pro-

visionamento.

(d) Inclusão dos gastos relacionados a atividades de apoio na lista de gastos passíveis de reco-
nhecimento como custo em óleo, a partir da P2:

Cláusula 3.2. Desde que relacionados com as atividades elencadas no parágrafo 
3.1, serão passíveis de reconhecimento como Custo em Óleo, entre outros, os 
gastos realizados com:

(...)
k) treinamentos relacionados às atividades elencadas no parágrafo 3.1;
l) pessoal diretamente relacionado às atividades elencadas no parágrafo 3.1, 

observado que:
l.1) tais gastos serão compostos exclusivamente pelas seguintes parcelas defi-

nidas abaixo:
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l.1.1) salários, inclusive de férias, horas extras, adicionais, inclusive de férias, 
comissões, gratificações, inclusive natalina, recolhimentos para o FGTS, seguros, 
inclusive médico, de vida e saúde, contribuição previdenciária obrigatória e com-
plementar, tributos sobre a folha de pagamento e auxílios, inclusive de moradia 
e transporte;

l.1.2) custos de apoio ao pessoal diretamente relacionado às atividades elenca-
das no parágrafo 3.1, desde que tais custos sejam facilmente identificáveis.

(e) Inclusão dos gastos realizados com garantias de performance, garantias financeiras para 
cumprimento do programa exploratório mínimo e garantias de desativação e abandono na lista de 
gastos que não podem ser reconhecidos como custo em óleo, a partir da P2:

Cláusula 3.9. Não serão reconhecidos como Custo em Óleo os gastos realiza-
dos com:

(...)
p) garantias de performance, garantias financeiras para cumprimento do Pro-

grama Exploratório Mínimo e para as contrapartidas à prorrogação da Fase de 
Exploração e garantias de desativação e abandono, com exceção do fundo de pro-
visionamento.; e

(f) Inclusão do direito de auditoria do custo e do excedente em óleo pela PPSA e detalhamento 
do procedimento, a partir da P2:

Seção VI – Auditoria do Custo e do Excedente em Óleo
6.1. O Operador deverá manter à disposição da Gestora, pelo prazo de 10 (dez) 

anos após o carregamento no SGPP, todos os documentos comprobatórios dos 
gastos incorridos.

6.2. A Auditoria do Custo e do Excedente em Óleo será realizada pela Gestora 
a qualquer tempo, diretamente ou por meio de consultoria especializada, fazendo-
-se necessária a notificação prévia ao Operador com uma antecedência mínima de 
30 (trinta) dias.

6.2.1. A periodicidade máxima para a realização da Auditoria do Custo e do 
Excedente em Óleo é de 5 (cinco) anos.

6.2.2. A periodicidade mínima para a realização da Auditoria do Custo e do 
Excedente em Óleo é de 6 (seis) meses.

6.3. Em relação aos gastos previamente reconhecidos como Custo em Óleo, a 
Auditoria do Custo e do Excedente em Óleo resultará em:

a) estorno dos gastos indevidamente reconhecidos; ou
b) aceitação definitiva dos gastos reconhecidos.
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6.4. Em relação ao Volume da Produção Fiscalizada, a Auditoria do Custo e do 
Excedente em Óleo resultará, em:

a) correção do Volume de Produção Fiscalizada indevidamente computado; ou
b) aceitação definitiva do Volume de Produção Fiscalizada computado.

3. Considerações em relação à concessão

Na Concessão, todo volume de óleo e gás natural produzido é apropriado ori-
ginariamente pela companhia de petróleo/Concessionário e, em contrapartida, 
government take (no caso brasileiro, bônus de assinatura, royalties, participações 
especiais e pagamento pela ocupação ou retenção de área) e tributos diversos são 
pagos ao Estado – é o que a prática internacional chama de tax & royalties system.

No Regime de Partilha por sua vez, o Estado é “sócio” no negócio, e tem 
direito a partilhar com a companhia de petróleo/Contratado o volume produzido 
que sobra (Excedente em Óleo ou profit oil), após deduzido o volume da produção 
que serve como reembolso dos gastos com exploração, desenvolvimento, produ-
ção e descomissionamento pelo Contratado (custo em óleo ou cost oil). Na prática 
internacional do regime de partilha, o profit oil é via de regra o único goverment take 
apropriado pelo Estado. No Brasil, no entanto, devido ao Art. 20, § 1º da Cons-
tituição Federal, que assegura aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, ou compen-
sação financeira por essa exploração, foi preciso manter pagamento de royalties 
também no Regime de Partilha. Tal previsão de royalties, na prática, reduz o valor 
do Excesso em Óleo a ser partilhado com o Estado, uma vez que o Contratado se 
apropria originariamente do volume correspondente aos royalties devidos (sobre o 
total do volume produzido), sendo vedado, em qualquer hipótese, o ressarcimento 
em pecúnia.

4. Comentários

Ao contrário do Regime da Concessão, no Regime de Partilha, o Estado neces-
sita fazer escolhas relacionadas aos gastos e investimentos que podem ou não ser 
deduzidos do volume total produzido pelo Contratado, gastos esses que podem 
ou não ser corrigidos por inflação e que podem ou não ser limitados do ponto 
de vista temporal e/ou volumétrico. Isso, porque, o Excesso em Óleo (volume 
produzido que sobra após deduzidos o Custo em Óleo e os Royalties pagos) é 
que será partilhado entre o Contratado e o Estado. Ou seja, quanto mais Custo 
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em Óleo é reconhecido e usado para reembolso de custos, menos Excedente em 
Óleo sobrará para ser partilhando entre as partes, de forma que fatalmente haverá 
incentivos opostos do ponto de vista do Contratado e do Estado.

Nesse sentido, a cláusula 5ª do CPP, desde a P1, trata da recuperação do Custo 
em Óleo, previsão essa que, juntamente com a cláusula 9ª do CPP, que trata da 
partilha do Excedente em Óleo, influi diretamente na atratividade do contrato 
para a companhia petróleo e, de certa forma, na viabilidade econômica do projeto, 
dependendo dos termos e condições do CPP.

Conforme cláusula 3.9 do Anexo VII do CPP da P4, dentre os gastos que não 
são passíveis de recuperação como Custo em Óleo estão: (a) Royalties, (b) Bônus 
de Assinatura, (c) pesquisa, desenvolvimento e inovação contratados nos termos 
da cláusula Sétima deste Contrato, (d) multas, sanções e penalidades de qualquer 
natureza, (e) reposição de bens, (f) tributos sobre a renda, bem como os tributos 
que oneram as aquisições e geram créditos aproveitáveis pelo Contratado, equi-
pamentos e insumos que forem perdidos, danificados ou inutilizados em virtude 
de caso fortuito, força maior ou causas similares, e (g) garantias de performance, 
garantias financeiras para cumprimento do Programa Exploratório Mínimo e para 
as contrapartidas à prorrogação da Fase de Exploração e garantias de desativação 
e abandono, com exceção do fundo de provisionamento.

Além isso, o CPP da P4, diferentemente dos Contratos da P1 a P3, fez a inclu-
são da possibilidade de recuperar o Custo em Óleo para gastos incorridos em 
momento anterior à assinatura do Contrato, desde que, cumulativamente, estejam 
relacionados: à aquisição de dados e informações, obtenção de licenças, autoriza-
ções e permissões governamentais; sejam passíveis de recuperação de acordo com 
os critérios contratuais, e tenham sido previamente ratificados pelo comitê opera-
cional. Os Contratos da R1, R2 e R3 traziam apenas a previsão de reconhecimento 
do Custo em Óleo para gastos referenciados no contrato, previamente aprovados 
pelo Comitê Operacional e que houvessem sido reconhecidos pela PPSA, não 
tratando de gastos do período anterior à assinatura do Contrato.

Ademais, a partir da P2, os gastos que compõem o custo em óleo são conside-
rados independentemente da localização do ponto de medição, onde o contratado 
assume a propriedade do respectivo volume de produção, e do ponto de partilha, 
onde ocorre a divisão do volume entre a União e o contratado.

O CPP da P4 manteve a previsão de atualização anual dos gastos reconhecidos 
como custo em óleo, trazida pelos contratos da R2 e R3. O contrato da R1, por 
seu turno, estabelecia que não haveria atualização ou reajuste monetário ou finan-
ceiro do saldo da conta Custo em Óleo. Não obstante, estabelecia o limite de 50% 
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(cinquenta por cento) do valor bruto da produção para recuperação, enquanto o 
Contrato da P4 estabelece que a recuperação do Custo em Óleo deve respeitar o 
limite do valor bruto mensal da produção, detalhado em seu Anexo VII, e será 
calculado de acordo com a seguinte fórmula:

VBPm = VPFp,m × PRp,m + VPFg,m × PRg,m

onde:
VBPm: Valor Bruto da Produção do mês “m”;
VPFp,m: Volume da Produção Fiscalizada de Petróleo para o mês “m”, em 

metros cúbicos;
PRp,m: Preço de Referência do Petróleo no mês “m”;
VPFg,m: Volume da Produção Fiscalizada de Gás Natural para o mês “m”, em 

metros cúbicos;
PRg,m: Preço de Referência do Gás Natural no mês “m”.

Outro aspecto essencial do Regime de Partilha, particularmente quanto aos 
gastos que podem ou não ser deduzidos do volume total produzido pelo Con-
tratado, é o papel da PPSA. No regime brasileiro, a PPSA é tanto a representante 
do Estado no consórcio formado com os Contratados, tendo direito a 50% dos 
votos (e veto em algumas matérias) nas deliberações do Comitê Operacional, em 
matérias cruciais como aprovação dos Programas Anuais de Trabalho e Orça-
mento e do Plano de Desenvolvimento e suas revisões, como Gestora do CPP 
com um papel fundamental de reconhecer os gastos recuperáveis, após aprovação 
pelo Comitê Operacional, além de direto de auditoria de gastos já reconhecidos a 
qualquer tempo.

Ou seja, a PPSA possui 3 (três) oportunidades para aprovar, reconhecer ou 
cancelar gastos recuperáveis ou já recuperados como Custo em Óleo (i) como 
representante da União no Comitê Operacional, ao aprovar Programas Anuais 
de Trabalho e Orçamento, Plano de Desenvolvimento, dentre outros planos e 
programas referentes a gastos, (ii) como mantenedora/controladora do Custo em 
Óleo após aprovação do Comitê Operacional, e (iii) como auditora dos gastos, 
mesmo após seu devido reconhecimento.

Após aprovação pelo Comitê Operacional, o controle em si do Custo em Óleo 
é realizado por meio de sistema de informações, gerido e concebido pela Gestora 
e carregado pelo Operador, denominado Sistema de Gestão de Gastos de Partilha 
de Produção – “SGPP”. O Operador deverá carregar o SGPP no formato, detalhe 
e periodicidade determinados pela Gestora, com todos os gastos incorridos no 
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período imediatamente anterior. A Gestora disporá de 15 (quinze) dias contados 
do recebimento da base de dados consolidada com os gastos realizados para soli-
citar informações adicionais ao Operador. Recebidas as informações solicitadas, 
a Gestora terá 15 (quinze) dias para justificar eventual não reconhecimento de 
gastos como Custo em Óleo. Os lançamentos não questionados no prazo de 15 
(quinze) dias serão reconhecidos como Custo em Óleo.

Por fim, a qualquer tempo, a Gestora poderá solicitar informações adicionais 
de gastos já reconhecidos como Custo em Óleo. O Operador disporá de 30 (trinta) 
dias contados da data do recebimento da solicitação para prestar os esclarecimen-
tos devidos. A não prestação dos esclarecimentos solicitados no prazo implicará 
o estorno dos gastos anteriormente reconhecidos como Custo em Óleo. A não 
concordância da Gestora com os esclarecimentos prestados implicará o estorno 
dos gastos anteriormente reconhecidos como Custo em Óleo. Os atos da Gestora 
em reconhecer ou não os gastos somente se tornam definitivos após o decurso do 
prazo prescricional de 5 (cinco) anos ou a sua verificação por auditoria do Custo e 
do Excedente em Óleo. De acordo com as disposições contratuais a partir da P2, 
a PPSA poderá, em até 10 anos, solicitar documentos que evidenciem os gastos 
incorridos, tendo em vista que a PPSA poderá auditar, a qualquer momento, desde 
que haja notificação prévia ao Contratado, no período mínimo de 30 (trinta) dias.



CLÁUSULA SEXTA: ROYALTIES

6.1. O valor dos Royalties devidos a cada mês em relação a cada Área de Desenvolvi-
mento ou Campo será determinado multiplicando-se o equivalente a 15% (quinze por 
cento) do Volume Total da Produção de Petróleo e Gás Natural da Área de Desen-
volvimento ou Campo durante o referido mês pelos seus respectivos preços de referência, 
definidos na forma do Anexo VII.
6.2. São devidos Royalties em decorrência da Produção de Petróleo e Gás Natural 
oriunda de Testes de Longa Duração.
6.3. O Contratado fará jus ao volume da Produção correspondente aos Royalties devi-
dos, sendo vedado, em qualquer hipótese, o ressarcimento em pecúnia.

1. Introdução

Os royalties são uma compensação financeira a ser paga mensalmente pelo 
Contratado,7 a partir da data de início da produção comercial, pela exploração de 
petróleo e gás natural com relação a cada campo. Considera-se data de início da 
produção a data em que ocorrer a primeira medição, em cada campo, de volumes 
de petróleo ou gás natural em um dos respectivos pontos de medição da produção 
(“Data de Início da Produção”).

No regime de partilha, além dos royalties, o Contratado também se obriga a 
pagar no ato de assinatura do CPP, como receita governamental, um bônus de 
assinatura, em valor fixo estabelecido pelo referido contrato.

Se o bloco se localizar em terra, também será devido pelo Contratado aos 
proprietários da terra onde se localiza o bloco o pagamento de participação equi-
valente a até 1% do valor da produção de petróleo e gás natural.

2. Referências normativas

Lei nº 12.351/2010, que estabeleceu: a) o valor dos royalties como 15% (quinze 
por cento) do valor da produção; b) a periodicidade mensal para o pagamento dos 

7 A Petrobras, quando for realizada a contratação direta, ou a empresa ou o consórcio de empre-

sas vencedor da licitação para a exploração e produção de petróleo, de gás natural e de outros 

hidrocarbonetos fluidos em regime de partilha de produção (Lei nº 12.351/2010, Art. 2º, inciso VII).
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royalties, a partir da data de início da produção comercial; e c) que os critérios para 
o cálculo do valor dos royalties são estabelecidos em ato do Poder Executivo, em 
função dos preços de mercado do petróleo e do gás natural, das especificações do 
produto e da localização do campo (Arts. 42 a 43).

Lei nº 12.734/2012, que, entre outras alterações, modificou a Lei nº 12.351/2010 
para estabelecer a forma de distribuição dos royalties entres os entes da Federação. 
Conforme detalhado mais adiante, essa forma de distribuição está atualmente sus-
pensa em razão de decisão do Supremo Tribunal Federal.

Lei nº 12.858/2013, que dispôs sobre a destinação de parcela dos royalties para 
as áreas de educação e saúde.

Decreto nº 2.705/1998, que estabelece o preço de referência a ser aplicado a 
cada mês ao petróleo e ao gás natural produzido em cada campo durante o refe-
rido mês.

Portaria ANP nº 206/2000, que estabelece os critérios para a fixação do preço 
mínimo do petróleo produzido mensalmente em cada campo, para fins de cálculo 
dos royalties.

Resolução ANP nº 40/2009, que estabelece os critérios para a fixação do preço 
de referência do gás natural em determinadas hipóteses.

Resolução CNPE nº 5/2017, que reconheceu a competência da ANP para 
revisar a metodologia de cálculo do preço de referência do petróleo, para fins de 
participações governamentais, e estabeleceu diretrizes para alteração da referida 
metodologia pela ANP.

Resolução ANP nº 703/2017, que estabelece critérios para fixação do preço de 
referência do petróleo produzido mensalmente em cada campo.

3. Mudanças históricas

Na P1, a cláusula Sexta do CPP estabelecia que o Contratado somente faria jus 
ao volume da produção correspondente aos royalties devidos após o seu pagamento.

Esta exigência de pagamento antecipado criava, na prática, dificuldades ope-
racionais, pois, na hipótese de os tanques das unidades produtoras estarem pró-
ximos de atingir a sua capacidade de armazenamento, o Contratado poderia se 
ver forçado a diminuir a produção ou até mesmo interrompe-la para permitir o 
armazenamento do volume da produção correspondente aos royalties devidos, 
funcionando, desta forma, como uma limitação à produção.

Acatando comentários do mercado, encaminhados à ANP pelo IBP, a ANP 
retirou essa exigência da minuta do CPP da P3, permitindo, assim, que o 
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Contratado retire o volume correspondente aos royalties devidos antes mesmo 
do seu pagamento.

Por engano, no entanto, o CPP continuou a prever na cláusula 6.4 a possibi-
lidade de o Contratado efetuar o pagamento dos royalties antecipadamente, com 
base na expectativa de produção para o mês subsequente, procedimento que dei-
xou de ter utilidade a partir da retirada da exigência de pagamento antecipado.

A cláusula 6.4 foi finalmente retirada na minuta do CPP da P4.

4. Considerações em relação à concessão

A alíquota dos royalties devidos no regime de concessão é de 10% (dez por 
cento) da produção de petróleo ou gás natural, sendo que a ANP poderá prever 
no edital de licitação a redução do valor dos royalties para um montante corres-
pondente a, no mínimo, 5% (cinco por cento) da produção, considerando riscos 
geológicos, expectativas de produção e outros fatores pertinentes (Art. 47 da Lei 
nº 9.478/1997).

Diferentemente do regime de concessão, no regime de partilha não há paga-
mento de participação especial em caso de grande volume de produção ou de 
grande rentabilidade, ou de pagamento pela ocupação ou retenção de área.

5. Comentários

(a) Valor dos royalties
O valor dos royalties será determinado multiplicando-se o equivalente a 15% 

(quinze por cento) do volume total da produção de petróleo e gás natural da área 
de desenvolvimento ou campo durante o mês pelos seus respectivos preços de 
referência, calculados na forma prevista no Decreto nº 2.705/1998.

(b) Volume Total da Produção
Conforme definição constante do Decreto nº 2.705/1998, que é incorporada 

ao CPP para todos os fins e efeitos, o volume total da produção a ser computada 
para cálculo dos royalties sob o regime de partilha equivale à “soma de todas e 
quaisquer quantidades de petróleo ou de gás natural, extraídas em cada mês de 
cada campo, expressas nas unidades métricas de volume adotadas pela ANP”.

Devem ser incluídas no volume total da produção: (i) as quantidades de 
petróleo e gás natural perdidas sob a responsabilidade do Contratado; (ii) as 
quantidades de petróleo e gás natural utilizadas na execução das operações no 
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próprio campo; e (iii) as quantidades de gás natural queimadas em flares em pre-
juízo de sua comercialização.

Por outro lado, o Decreto nº 2.705/1998 prevê a exclusão: (i) das quantidades 
de gás natural reinjetadas na jazida (gas lift, por exemplo); e (ii) das quantidades 
de gás natural queimadas em flares, por motivos de segurança ou de comprovada 
necessidade operacional, conforme o disposto na Portaria ANP nº 249/2000.

(c) Preço de Referência do Petróleo
Os critérios para fixação do preço de referência do petróleo foram alterados 

recentemente pelo Decreto nº 9.042/2017, que deu nova redação ao Decreto nº 
2.705/1998. Esse último, ao definir os critérios para cálculo e cobrança das par-
ticipações governamentais de que trata a Lei nº 9.478/1997, estabeleceu a forma 
de apuração dos preços de referência do petróleo, que são também utilizados para 
fins de cálculo dos royalties previstos na Lei nº 12.351/2010.

Nos termos da nova redação do Decreto nº 2.705/1998, até dezembro de 
2017, o preço de referência do petróleo aplicado a cada mês ao petróleo produzido 
em cada campo durante o mês era equivalente ao maior entre: (i) a média ponde-
rada dos preços de venda do petróleo, praticados pelo Contratado, em condições 
de mercado; e (ii) o preço mínimo estabelecido pela ANP nos termos da Portaria 
ANP nº 206/2000.

A partir de janeiro de 2018, o preço de referência do petróleo passou a ser 
estabelecido pela ANP com base no valor médio mensal de uma cesta-padrão 
composta de até 4 (quatro) tipos de petróleo similares cotados no mercado inter-
nacional. Seguindo a sua atribuição legal prevista na nova redação do Decreto nº 
2.705/1998, a ANP revisou a metodologia de cálculo do preço de referência do 
petróleo, para fins de participações governamentais, por meio da Resolução ANP 
nº 703/2017.

Na tentativa de contribuir para a estabilidade regulatória, a nova metodologia 
de cálculo do preço de referência do petróleo da Resolução ANP nº 703/2017 
contemplou não apenas as características físico-químicas do petróleo, mas tam-
bém regras de periodicidade, transição e carência, seguindo as diretrizes estabele-
cidas na Resolução CNPE nº 5/2017.

A ANP poderá reavaliar a metodologia de apuração do preço de referência 
do petróleo estabelecida na Resolução ANP nº 703/2017, desde que mantenha 
uma periodicidade mínima de 8 (oito) anos entre a publicação das reavaliações. 
A implementação da reavaliação da metodologia será realizada em um período 
de transição de 4 (quatro) anos e a nova resolução resultante da reavaliação da 
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metodologia somente entrará em vigor após um período mínimo de carência de 
90 (noventa) dias.

Seguindo essas regras, os novos critérios da Resolução ANP nº 703/2017 serão 
implementados de forma gradual nos próximos 4 (quatro) anos. O preço de refe-
rência do petróleo somente será fixado com base exclusivamente nos novos crité-
rios da resolução a partir de 2022. Até então, o preço de referência do petróleo será 
apurado com base em uma conjugação do preço mínimo do petróleo calculado 
nos termos da Portaria ANP nº 206/2000 e do preço de referência apurado nos 
termos da Resolução ANP nº 703/2017, da seguinte forma:

Período Preço de Referência do Petróleo

2018 80% PM 206+ 20% PRP 703

2019 60% PM 206 + 40% PRP 703

2020 40% PM 206 + 60% PRP 703

2021 20% PM 206 + 80% PRP 703

A partir de 2022 100% PRP 703

Onde:
PM 206: Preço mínimo do petróleo calculado nos termos da Portaria ANP nº 

206/2000.
PRP 703: Preço de referência do petróleo apurado nos temos da Resolução 

ANP nº 703/2017.
O preço de referência do petróleo nacional para cada campo é publicado men-

salmente pela ANP no seu sítio: http://www.anp.gov.br/royalties-e-outras-parti-
cipacoes/preco-de-referencia-do-petroleo.

(d) Preço de Referência do Gás Natural (PRGN)
O preço de referência do gás natural – “PRGN” a ser aplicado em um determi-

nado mês é calculado nos termos do Decreto nº 2.705/1998.
Nos termos do referido Decreto, o PGNR a ser aplicado a cada mês ao gás 

natural produzido durante o mês, em cada campo de uma área do Contrato, é 
igual à média ponderada dos preços de venda do gás natural, livres dos tributos 
incidentes sobre a venda (ICMS, PIS e COFINS), acordados nos contratos de 
fornecimento celebrados entre os Contratados e os compradores do gás natural 
produzido na área do Contrato, deduzidas as tarifas relativas aos transporte do gás 
natural até os pontos de entrega aos compradores.
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Os preços de venda do gás natural ou as tarifas de transporte que estiverem 
fixados em moeda estrangeira são convertidos para reais pela taxa média de câm-
bio oficial em vigor no mês da venda.

O PRGN será fixado pela ANP, nos termos da Resolução ANP nº 40/2009, 
nas seguintes hipóteses: (i) inexistência de contratos de venda do gás natural pro-
duzido na área do Contrato; (ii) se o Contratado deixar de apresentar à ANP todas 
as informações requeridas pela ANP para a fixação do PRGN; (iii) quando os 
preços de venda ou as tarifas de transporte informados não refletirem as condi-
ções normais do mercado nacional; e (iv) quando houver venda do gás natural e o 
Contratado não apresentar à ANP o relatório de venda acompanhado das corres-
pondentes notas fiscais no prazo previsto na Resolução ANP nº 40/2009.

O PRGN nacional para cada campo é publicado mensalmente pela ANP no 
sítio: http://www.anp.gov.br/royalties-e-outras-participacoes/preco-de-referencia-
-do-gas-natural.

(e) Prazo para pagamento
Os royalties devem ser pagos mensalmente, até o último dia útil do mês sub-

sequente. Até o 5º (quinto) dia útil após o pagamento, o Contratado deve enviar à 
ANP: (i) eletronicamente, por meio de carga no sistema i-SIGEP, um demonstra-
tivo de apuração dos royalties chamado DRY; e (ii) fisicamente, o relatório de carga 
eletrônica do DRY no SIGEP e os comprovantes de pagamento dos royalties 
(DARFs pagos).

(f) Distribuição entre os entes federativos
Nos termos da Lei nº 12.351/2010, os royalties são devidos aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração direta da 
União, em função da produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbo-
netos fluidos sob o regime de partilha de produção, nos termos do Art. 20, § 1º da 
Constituição Federal.8

Em 2012, a Lei nº 12.351/2010 foi alterada pela Lei nº 12.734/2012, para 
aprimorar o marco regulatório sobre a exploração de petróleo, gás natural e outros 

8 “Art. 20. São bens da União: (...) § 1º É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no 

resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de 

energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar 

territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração.”
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hidrocarbonetos fluidos. Entre as alterações trazidas pela Lei nº 12.734/2012, 
foram incluídos dispositivos na Lei nº 12.351/2010 determinando a regra de dis-
tribuição dos royalties entre os entes da Federação (Arts. 42-B e 42-C).

Esses dispositivos que tratam do rateio dos royalties estão com seus efeitos 
suspensos por força de medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
nº 4.917, ajuizada em 15.03.2013 pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro 
perante o Supremo Tribunal Federal e deferida pela Ministra Relatora Carmem 
Lúcia em 18.03.2013 (ADI 4.917).

Até o julgamento final da matéria, os royalties arrecadados em decorrência do 
CPP ficarão retidos no Tesouro Nacional.9

Além da ADI 4.917 ajuizada pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro, os 
Governadores dos Estados do Espírito Santo e São Paulo e a Assembleia Legisla-
tiva do Rio de Janeiro também impetraram Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
tratando do mesmo tema, que foram todas apensadas à ADI 4.917. Pugnam estas 
ações pela declaração de inconstitucionalidade dos artigos 42-B, 42-C da Lei nº 
12.351/2010 e diversos artigos da Lei nº 9.478/1997, todos com redação dada pela 
Lei nº 12.734/2012.

Esses dispositivos alteraram as bases da repartição dos royalties, reduzindo 
significativamente os royalties devidos aos Estados e Municípios em que ocorre a 
exploração/produção de petróleo e gás natural. A controvérsia jurídica se resume 
em definir se as novas regras de distribuição dos royalties são ou não constitucio-
nais, especialmente em razão do disposto no Art. 20, §1º da Constituição Federal.

Até a edição da Lei nº 12.734/2012, a maior parte dos royalties era distribuída 
aos Estados e Municípios produtores, confrontantes ou afetados pela E&P do 
petróleo e gás natural. Os demais Estados e Munícipios recebiam participação 
menor, por meio da distribuição dos recursos destinados ao fundo especial pre-
visto na legislação.

A Lei nº 12.734/2012 estabeleceu uma nova forma de rateio que visa a asse-
gurar maior igualdade entre todos os Estados e Munícipios, sem favorecer aqueles 
afetados pela atividade de E&P.

Finalmente, a Lei questionada não excepciona expressamente as concessões já 
celebradas com base na legislação anterior, dando margem à interpretação de que 
a nova lei poderia ser aplicável aos contratos já em curso.

9 Apresentação sobre Participações Governamentais no Seminário Jurídico da 4ª Rodada de Licita-

ções de Partilha de Produção, disponível em http://rodadas.anp.gov.br/pt/4-rodada-de-partilha-de-

-producao-pre-sal/seminarios.



CLÁUSULA SÉTIMA: DESPESAS 
QUALIFICADAS COMO PESQUISA, 
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

7.1. O Contratado será obrigado a destinar recursos para atividades de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação nas áreas de interesse e temas relevantes para o setor de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, em valor equivalente a, no mínimo, 1% (um 
por cento) do Valor Bruto da Produção anual de Petróleo e Gás Natural, quando o 
Volume de Produção Fiscalizada do Campo para Produção em profundidade bati-
métrica acima de 400 (quatrocentos) metros, em qualquer trimestre do ano civil, for 
superior aos seguintes volumes estabelecidos no Decreto nº 2.705/1998:

Ano de Produção a partir da 

Data de Início da Produção

Volume de Produção Trimestral 

Fiscalizada (em milhares de metros 

cúbicos de petróleo equivalente)

Primeiro ano 1.350

Segundo ano 1.050

Terceiro ano 750

Após o terceiro ano 450

7.1.1. Em caso de alteração dos volumes estabelecidos no Decreto nº 2.705/1998, 
os Volumes de Produção Fiscalizada previstos na tabela acima poderão ser revistos 
pela ANP.
7.1.2. O Contratado tem até o dia 30 de junho do ano seguinte ao ano de apuração do 
Valor Bruto da Produção para realizar a aplicação desses recursos.
7.1.3. O Contratado deverá fornecer à ANP relatório completo das despesas quali-
ficadas como pesquisa, desenvolvimento e inovação realizadas nos prazos e formatos 
definidos na Legislação Aplicável.
7.1.4. As despesas qualificadas como pesquisa, desenvolvimento e inovação não serão 
recuperáveis como Custo em Óleo.
7.2. Dos recursos previstos no parágrafo 7.1, o Contratado deverá investir:
a) de 30% (trinta por cento) até 40% (quarenta por cento) em universidades ou insti-
tutos de pesquisa e desenvolvimento nacionais credenciados pela ANP; e
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b) de 30% (trinta por cento) até 40% (quarenta por cento) em atividades de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação que tenham por objetivo resultar em produtos ou processos 
com inovação tecnológica junto a Fornecedores Brasileiros.
7.3. O saldo remanescente das despesas qualificadas como pesquisa, desenvolvimento 
e inovação, após a observância do parágrafo 7.2, poderá ser investido em atividades de 
pesquisa, desenvolvimento e inovação realizadas em instalações do próprio Contratado 
ou de suas Afiliadas localizadas no Brasil, ou em Fornecedores Brasileiros ou em 
universidades ou institutos de pesquisa e desenvolvimento credenciados pela ANP.
7.4. O descumprimento das obrigações previstas nesta cláusula estará sujeito às sanções 
previstas na Legislação Aplicável.

1. Introdução

O CPP e o Contrato de Concessão preveem que o Contratado deverá destinar 
recursos para fomentar pesquisas que visem o desenvolvimento e a inovação de 
processos e tecnologias voltados à indústria do petróleo. Essas cláusulas são usu-
almente denominadas como PD&I.

No regime de partilha, o Contratado está obrigado a empregar pelo menos 
1% do Valor Bruto de Produção, definido como a “expressão monetária, em Reais, do 
Volume de Produção Fiscalizada” quando este volume atingir determinados níveis em 
um dado trimestre. Havendo a obrigatoriedade de investimentos mínimos garan-
tidos para projetos de Universidades ou Centros de Pesquisa credenciados pela 
ANP, bem como investimentos mínimos garantidos para projetos de fornecedo-
res nacionais. Também é possível que o saldo remanescente seja empregado em 
pesquisa, desenvolvimento e inovação geridos pelo próprio Contratado, desde que 
tais projetos sejam realizados em instalações localizadas no Brasil.

A obrigação de se observar essa previsão contratual tem como objetivo pre-
cípuo fomentar a inovação e a pesquisa tecnológica na área de petróleo e gás, 
visando tornar possível a política de conteúdo local, contribuindo para um pano-
rama em que a cadeia de fornecedores de bens e serviços dessa indústria consiga 
responder à demanda de constante evolução tecnológica.

2. Referências normativas

Lei nº 9.478/1997, Art. 8º, X.
Resolução ANP nº 33/2005, Regulamento ANP nº 05/2005.
Resolução ANP nº 50/2015.
Regulamento Técnico ANP nº 03/2015.
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3. Mudanças históricas

Em análise à cláusula de PD&I constante do CPP desde a P1, é possível perce-
ber relevantes alterações em seu conteúdo.

Em linhas gerais, a cláusula de PD&I dos CPP tem redação semelhante àquela do 
contrato de concessão, a exemplo do percentual que deve ser destinado a tal fim, que 
se manteve em 1% do montante, em moeda, do Volume de Produção Fiscalizada.

Ademais, manteve-se a obrigação de investir, no mínimo, 50% das despesas 
qualificadas como PD&I em universidades e instituições credenciadas pela ANP 
no CPP da P1, e os demais contratos que se seguiram reduziram tal percentual 
para até 40%, bem como a possibilidade de o saldo remanescente ser aplicado em 
atividades desenvolvidas pela própria concessionária.

A despeito dessas semelhanças, o CPP da P1 previu, na cláusula 7.4.1, a possi-
bilidade de que os valores investidos em universidades, em entidades credenciadas 
pela ANP ou em fornecedores brasileiros sejam contabilizados como recuperáveis 
no Custo em Óleo, até o limite de 1% do Volume de Produção Fiscalizada.

Todavia, a possibilidade de recuperação no Custo em Óleo foi vedada no CPP 
posteriores, sob a justificativa de que somente as despesas relacionadas direta-
mente ao prospecto objeto do contrato é que deveriam ser recuperadas no Custo 
em Óleo,10 o que não seria o caso das despesas com PD&I.

Por ocasião das discussões referentes à minuta do CPP da P2, este aspecto 
foi debatido, muito embora a ANP não tenha acatado nenhuma das sugestões de 
alteração da cláusula 7.1.3, mantida a premissa de que as despesas de PD&I não 
podem ser recuperadas no Custo em Óleo até a minuta do contrato da P5.

Em contrapartida, a minuta da P2 previu condições mínimas de volume de 
produção e de recuperação de Custo em Óleo que, se não verificadas cumulati-
vamente, dispensariam o Contratado da realização despesa. Em suma, a inclusão 
das alíneas “a” e “b”, na cláusula 7.1, objetivaram desobrigar o Contratado de 
arcar com a despesa de PD&I na hipótese em que não há, presumidamente, certo 
retorno financeiro.

10 A seção III do Anexo VII da Minuta de CPP da P5 dispõe em sua cláusula 3.1 que os gastos atrelados 

as seguintes atividades são consideradas no Custo em Óleo: 3.1.Compõem o Custo em Óleo, inde-

pendentemente da localização do Ponto de Medição e do Ponto de Partilha, os gastos realizados 

pelos Contratados na Área do Contrato, aprovados no Comitê Operacional e reconhecidos pela 

Gestora, relativos às atividades de: a) Exploração e Avaliação; b) Desenvolvimento; c) Produção; 

e d) desativação das instalações, incluindo o valor depositado no fundo de provisionamento.
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Cabe o destaque de que essa mesma cláusula sofreu alteração, por ocasião do 
CPP da P4, fruto da inclusão de novo critério de dimensionamento para exigência, 
ou não, da realização da despesa com PD&I.

Nesse particular, na Audiência Pública nº 03/2018, ocorrida em 22/02/2018, 
foi sugerida a alteração dessa cláusula com base na argumentação de que a nova 
redação trouxe critérios distintos dos anteriores, com potencial aumento de custos 
administrativos tanto para a ANP, quanto para os Contratados, não tendo, entre-
tanto, surtido efeito.

4. Considerações em relação à concessão

Em 1998, a ANP introduziu nos Contratos de Concessão da R0 disposição, na 
cláusula 22.2, da cláusula Vigésima-Segunda, que tratava de participações governa-
mentais, a obrigação de que o concessionário destinasse 1% da Receita Bruta de 
Produção para programas de pesquisa e desenvolvimento, porém apenas na hipó-
tese em que a participação especial11 fosse devida em qualquer trimestre do ano.

Até o contrato de concessão da R10, a previsão contratual sobre os recur-
sos que deveriam ser empregados em pesquisa e desenvolvimento não utilizava 
o termo “inovação”, o que ocorreu somente a partir da R11, quando a cláusula 
passou a ser denominada de PD&I.

Diferentemente dos contratos de partilha, os contratos de concessão permitem 
uma certa flexibilidade de escolha para o concessionário, que poderá, a depender 
do contrato firmado, destinar de 40% até 50% dos recursos qualificados como 
PD&I em projetos e pesquisas em suas próprias instalações.

5. Comentários

A cláusula de PD&I, inserida no contexto da celebração dos contratos de parti-
lha de produção, representa a materialização da expectativa da União de incentivar 
a busca por tecnologia capaz de atender às demandas cada vez mais complexas 
da indústria, fruto da necessidade de extração do petróleo e do gás em ambientes 
submetidos ao limite tecnológico. A evolução tecnológica, ainda, tende a ser um 

11 Conforme Art. 50 da Lei nº 9.478/1997 a participação especial é devida nos casos de “grande 

volume de produção, ou de grande rentabilidade” e é definida pelo Decreto nº 2.705/98, que a 

regulamenta, como participação governamental devida como espécie de compensação financeira 

extraordinária.
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elemento de redução dos custos da indústria, aspecto este decisivo para viabiliza-
ção de certos projetos.

Logo, a inserção dessa obrigação contratual impõe ao Contratado, já detentor 
de notório conhecimento técnico no setor, desenvolver e fomentar uma política de 
interesse público, mediante o emprego de parte do retorno financeiro advindo da 
produção em projetos de inovação e pesquisa relacionados à indústria do petróleo, 
o que, ao lado da Política de Conteúdo Local, possibilita que o País desenvolva 
uma indústria forte e capaz de concorrer internacionalmente com outras nações, 
pelos motivos já expostos.

Em linha com essa proposta, convém destacar a edição da Lei nº 11.196/2005,12 
conhecida como “Lei do Bem”, que institui benefícios fiscais relacionados à pes-
quisa e ao desenvolvimento tecnológico.

A Lei nº 11.196/2005 prevê, no Capítulo III, os incentivos fiscais destinados às 
pessoas jurídicas que realizam dispêndios em inovação tecnológica, definida pelo 
decreto regulamentador como “a concepção de novo produto ou processo de fabricação, bem 
como a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto ou processo que implique 
melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior compe-
titividade no mercado”.

Nesse sentido, a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 
1.187/2011,13 que regulamenta a Lei nº 11.196/2005, estabelece que a Pessoa 
Jurídica poderá excluir do lucro líquido, para fins de determinação do lucro real 
que serve de base ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da base de 
cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), até 60% da soma 
dos valores empregados em pesquisa e inovação tecnológica que, pelas normas 
do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, podem ser classificados como despesas.

Embora o incentivo seja autoaplicável pelo contribuinte, este deverá reme-
ter formulário ao Ministério da Ciência e Tecnologia,14 anualmente, que emitirá 

12 Regulamentada pelo Decreto nº 5.798 de 07 de junho de 2006.

13 Art. 7º Sem prejuízo do disposto nos Arts. 4º e 5º, a pessoa jurídica poderá excluir do lucro líquido, 

para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, o valor correspondente 

a até 60% (sessenta por cento) da soma dos dispêndios realizados no período de apuração com 

pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, classificáveis como despesas 

pela legislação do IRPJ. § 1º Os dispêndios com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de 

inovação tecnológica contratadas no País com universidade, instituição de pesquisa ou inventor 

independente de que trata o § 1º do Art. 4º, também serão computados para fins das exclusões 

de que tratam o caput e o § 2º.

14 Atualmente Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.
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parecer atestando a conformidade das informações fornecidas com os requisitos 
para fruição do benefício fiscal, bem como encaminhará tais dados à Receita Fede-
ral do Brasil.15

Destacamos que a não observância dessa obrigação, bem como a aplicação 
indevida dos benefícios fiscais poderá ensejar a perda do direito ao incentivo tribu-
tário, conforme Art. 24 da Lei nº 11.196/2005, motivo pelo qual os contribuintes 
costumam recorrer a certificações e auditorias prévias.

É conveniente ressaltar que a contratação de projetos de inovação e desenvol-
vimento tecnológico em universidades e em outras entidades, como previsto nas 
cláusulas de PD&I dos contratos de concessão e partilha, não impedem o gozo do 
benefício fiscal, porém é necessário que nessas hipóteses a pessoa jurídica permaneça 
com a responsabilidade, o risco, a gestão e o controle dos resultados das pesquisas.

15 Art. 14º, §1º e §2º do Decreto nº 5.798 de 7 de junho de 2006.



CLÁUSULA OITAVA: TRIBUTOS

Regime Tributário

8.1. Os tributos sobre a renda, bem como os tributos que oneram as aquisições e geram 
créditos aproveitáveis pelo Contratado não serão recuperáveis como Custo em Óleo.
8.1.1. Serão considerados como aproveitáveis pelo Contratado os créditos decorrentes de 
não cumulatividade que objetivem a recuperação da carga tributária incidente na etapa 
anterior, ressalvados os créditos que devam ser anulados ou estornados em decorrência 
da Legislação Aplicável.
8.2. Caberá ao Contratado demonstrar os valores de créditos tributários não aprovei-
táveis, para que possam ser reconhecidos como Custo em Óleo.

Certidões e Provas de Regularidade

8.3. Quando solicitado pela Contratante ou pela ANP, o Contratado exibirá os origi-
nais ou apresentará cópias de todas as certidões, atos de registro, autorizações, provas de 
inscrição em cadastros de contribuintes, provas de regularidade fiscal, provas de situação 
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, inscrições em entidades 
ou associações profissionais, e quaisquer outros documentos ou atestados semelhantes.

1. Introdução

De acordo com o parágrafo 3.1 do Anexo VII do CPP da P5, o custo em óleo 
é composto dos gastos realizados pelos Contratados na Área do CPP, aprovados 
no Comitê Operacional e reconhecidos pela Gestora, relativos às atividades de: (i) 
Exploração e Avaliação; (ii) desenvolvimento; (iii) produção; e (iv) desativação das 
instalações, incluindo o valor depositado no fundo de provisionamento.

Nos termos do parágrafo 3.2 do Anexo VII do CPP, serão passíveis de reco-
nhecimento como Custo em Óleo, entre outros, os gastos realizados com:

(i) aquisição de insumos consumidos nas Operações;

(ii) aluguel, afretamento e arrendamento mercantil de bens e equipamentos 
utilizados nas Operações;

(iii) aquisição, processamento e interpretação de dados de geologia, geofísica 
e geoquímica;

(iv) bens incorporados aos ativos fixos utilizados nas Operações;
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(v) conservação, manutenção e reparo de bens, equipamentos e instalações;
(vi) reposição e reparo de bens e equipamentos perdidos ou danificados na 

execução rotineira das Operações;
(vii) aquisição e manutenção de seguros aprovados pelo Comitê Operacional;
(viii) operações de embarcações e aeronaves;
(ix) inspeção, armazenamento, movimentação e transporte de materiais e 

equipamentos;
(x) obtenção de permissões, servidões e desapropriação de imóveis e asse-

melhados;
(xi) treinamentos relacionados às atividades elencadas no parágrafo 3.1;
(xii) pessoal diretamente relacionado às atividades elencadas no parágrafo 3.1.

De acordo com parágrafo 3.9 do mesmo Anexo, não serão reconhecidos como 
Custo em Óleo os gastos realizados com:

(i) Royalties;
(ii) Bônus de Assinatura;
(iii) royalties comerciais pagos a Afiliadas;
(iv) informações adicionais obtidas nos termos do parágrafo 2.4.3 do Anexo 

XI do CPP;
(v) encargos financeiros e amortizações de empréstimos e financiamentos;
(vi) pesquisa, desenvolvimento e inovação contratados nos termos da cláusula 

Sétima deste Contrato;
(vii) ativos imobilizados que não estejam diretamente relacionados com as ati-

vidades previstas cláusula 3.1;
(viii) custas judiciais e extrajudiciais, conciliações, arbitragens, perícias, hono-

rários advocatícios, sucumbência e indenizações decorrentes de decisão 
judicial ou arbitral, mesmo que meramente homologatória de acordo 
judicial, bem como de acordo extrajudicial quando decorrentes de litígios 
envolvendo, em polos distintos, a Contratante, a ANP ou a Gestora;

(ix) multas, sanções e penalidades de qualquer natureza;
(x) reposição de bens, equipamentos e insumos que forem perdidos, danifi-

cados ou inutilizados em virtude de caso fortuito, força maior ou causas 
similares, bem como de dolo, imperícia, negligência ou imprudência por 
parte do Operador, seus prepostos, contratados, Afiliados ou associados 
e os serviços relacionados;
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(xi) tempo em espera decorrente das atividades acima;

(xii) tributos sobre a renda, bem como os tributos que oneram as aquisições e 
geram créditos aproveitáveis pelo Contratado;

(xiii) comercialização ou Transporte de Petróleo e Gás Natural, excluídos os 
relacionados ao escoamento da Produção;

(xiv) itens cobertos pelo percentual definido no parágrafo 3.2.1 do Anexo VII 
do CPP;

(xv) créditos tributários aproveitáveis pelos Contratados decorrentes da não 
cumulatividade que objetivam a recuperação da carga tributária incidente na 
etapa anterior, ressalvados os créditos que devam ser anulados ou estornados;

(xvi) garantias de performance, garantias financeiras para cumprimento do 
Programa Exploratório Mínimo e para as contrapartidas à prorrogação da 
Fase de Exploração e garantias de desativação e abandono, com exceção 
do fundo de provisionamento; e

(xvii)   prêmio pago pelos Contratados que não aderirem, em primeiro momento, 
a Operações com Risco Exclusivo.

2. Mudanças históricas

(a) Cálculo do Custo em Óleo
O cálculo do custo em óleo sofreu alterações a partir da P2,16 através da intro-

dução da cláusula 5.4.2, a qual previu que os gastos reconhecidos como Custo 

16 “Da Recuperação como Custo em Óleo

 5.3. Os gastos a serem recuperados como Custo em Óleo serão registrados em conta própria, 

denominada conta Custo em Óleo.

 5.4. Durante a Fase de Produção, o Contratado, a cada mês, apropriar-se-á da parcela de Produ-

ção correspondente ao Custo em Óleo, respeitado o limite do Valor Bruto da Produção definido 

no Anexo XII.

 5.4.1. Os custos que ultrapassem os limites definidos e não forem recuperados como Custo em 

Óleo em determinado ano civil serão acumulados para apropriação nos anos subsequentes.

 5.4.2. Os gastos reconhecidos como Custo em Óleo serão anualmente atualizados preferencial-

mente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, ou por outro índice que melhor reflita os gastos do setor a critério 

da Gestora, sendo vedada a remuneração de capital.

 5.5. A gestão do processo de apuração, reconhecimento e recuperação do Custo em Óleo será 

de competência exclusiva da Gestora, que administrará, inclusive, a conta Custo em Óleo.
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em Óleo serão anualmente atualizados preferencialmente pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE, ou por outro índice que melhor reflita os gastos do setor a 
critério da Gestora, sendo vedada a remuneração de capital.

Na P1,17 entretanto, não havia tal previsão de atualização dos gastos incorridos 
pelo Contratado.

Na sua perspectiva econômica, o que difere o regime de concessão do regime 
de partilha da produção é que neste último um item de impacto significativo é a 
velocidade como os custos são recuperados pelo Contratado, tendo em vista os 
limites impostos para o cálculo do Custo em Óleo.

Feitas estas observações preliminares, passemos à análise da cláusula oitava do 
CPP, a qual prevê como serão tratados os aspectos tributários do CPP.

(b) Cláusula Tributária
Na R1, a cláusula 8.218 originalmente previa a necessidade de demonstração 

dos tributos devidos e recolhidos e de créditos não aproveitáveis, para que pudes-
sem integrar o Custo em Óleo.

 5.6. Eventual saldo positivo da conta Custo em Óleo ao final do prazo contratual não gerará 

direito a indenizações ou restituições aos Contratados.”

17 Do Custo em Óleo

 5.3 Os gastos aprovados pelo Comitê Operacional e posteriormente reconhecidos pela Gestora 

como Custo em Óleo serão registrados em conta própria, cujo saldo será controlado pela Gestora.

 5.3.1 O saldo da conta Custo em Óleo, quando positivo, representará crédito para o Contratado.

 5.4 O Contratado, a cada mês, poderá recuperar o Custo em Óleo a que se refere o parágrafo 5.3, 

respeitando o limite de 50% (cinquenta por cento) do Valor Bruto da Produção nos dois primeiros 

anos de Produção e de 30% (trinta por cento) do Valor Bruto da Produção nos anos seguintes, 

para cada Módulo da Etapa de Desenvolvimento.

 5.4.1 Após o início da Produção, caso os gastos registrados como Custo em Óleo não sejam re-

cuperados no prazo de 2 (dois) anos a contar da data do seu reconhecimento como crédito para 

o Contratado, o limite de que trata o caput será aumentado, no período seguinte, para até 50% 

(cinquenta por cento) até que os respectivos gastos sejam recuperados.

 5.5 A gestão do processo de apuração, reconhecimento e recuperação do Custo em Óleo será 

de competência exclusiva da Gestora, que administrará, inclusive, a conta Custo em Óleo a que 

se refere o parágrafo 5.3.

 5.6 Não haverá atualização ou reajuste monetário ou financeiro do saldo da conta Custo em Óleo.

 5.7 Eventual saldo positivo da conta Custo em Óleo ao final do prazo contratual não gerará direito 

a indenizações ou restituições aos Contratados.

18 “Cláusula Oitava – Tributos

 Regime Tributário
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Já na R2,19 a cláusula tributária foi modificada para a redação que vem sendo 
reproduzida nas demais rodadas até o presente momento. Ou seja, a necessidade 
de demonstração dos tributos devidos e recolhidos foi excluída pela ANP, man-
tendo-se apenas a necessidade de comprovação dos créditos não aproveitáveis 
pelo Contratado.

 8.1 Os tributos sobre a renda, bem como os tributos que oneram as aquisições e geram créditos 

aproveitáveis pelo Contratado não integram o Custo em Óleo.

 8.2 São considerados como aproveitáveis pelo Contratado os créditos decorrentes da não cumu-

latividade que objetivam a recuperação da carga tributária incidente na etapa anterior, ressalva-

dos os créditos que devam ser anulados ou estornados em decorrência da Legislação Aplicável.

 8.3 Cabe ao Contratado demonstrar os valores de tributos devidos e recolhidos e de créditos não 

aproveitáveis, para que possam integrar o Custo em Óleo.

 Certidões e Provas de Regularidade

 Quando solicitado pela Contratante ou pela ANP, o Contratado exibirá os originais ou lhes for-

necerão cópias autenticadas de todas as certidões, atos de registro, autorizações, provas de 

inscrição em cadastros de contribuintes, provas de regularidade fiscal, provas de situação regular 

no cumprimento dos encargos instituídos por lei, inscrições em entidades ou associações profis-

sionais, e quaisquer outros documentos ou atestados semelhantes.”

 “Cláusula Oitava – Tributos

 Regime Tributário

 8.1 Os tributos sobre a renda, bem como os tributos que oneram as aquisições e geram créditos 

aproveitáveis pelo Contratado não são recuperáveis como Custo em Óleo.

 8.2 São considerados como aproveitáveis pelo Contratado os créditos decorrentes da não cumu-

latividade que objetivam a recuperação da carga tributária incidente na etapa anterior, ressalva-

dos os créditos que devam ser anulados ou estornados em decorrência da Legislação Aplicável.

 8.3 Cabe ao Contratado demonstrar os valores de créditos tributários não aproveitáveis, para que 

possam ser reconhecidos como Custo em Óleo.

 “Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

 § 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitu-

cional nº 3, de 1993) sociais instituídos por lei, inscrições em entidades ou associações profissio-

nais, e quaisquer outros documentos ou atestados semelhantes.”

19 “Cláusula Oitava – Tributos

 Regime Tributário

 8.1 Os tributos sobre a renda, bem como os tributos que oneram as aquisições e geram créditos 

aproveitáveis pelo Contratado não são recuperáveis como Custo em Óleo.

 8.2 São considerados como aproveitáveis pelo Contratado os créditos decorrentes da não cumu-

latividade que objetivam a recuperação da carga tributária incidente na etapa anterior, ressalva-

dos os créditos que devam ser anulados ou estornados em decorrência da Legislação Aplicável.

 8.3 Cabe ao Contratado demonstrar os valores de créditos tributários não aproveitáveis, para que 

possam ser reconhecidos como Custo em Óleo.
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A despeito de a cláusula adotar o termo “crédito tributário” para fins de 
determinar o montante de créditos não aproveitáveis em relação aos tributos 
incidentes nas aquisições realizadas pelo Contratado, do ponto de vista ontoló-
gico tal expressão não se confunde com o conceito adotado pelo Direito Tribu-
tário. Para estes fins, trata-se do montante acumulado nas operações anteriores 
à venda de petróleo e gás.

3. Comentários

(a) Aspectos tributários
Nos termos da cláusula 8.1. da Minuta do CPP, deverão ser excluídos do cál-

culo do Custo em Óleo o Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) 
e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (“CSLL”) e demais tributos que 
onerem as aquisições a serem realizadas pelo Contratado e possibilitem o aprovei-
tamento de créditos.

De acordo com a cláusula 8.1.1., serão recuperáveis os créditos decorrentes 
da não-cumulatividade cujo objetivo é recuperar a carga tributária incidente na 
etapa anterior, à exceção dos créditos que devem ser anulados ou estornados por 
imposição legal.

Neste aspecto, é possível interpretar que a intenção da cláusula é excluir, do 
Custo em Óleo, os valores de ICMS e IPI incidentes nas aquisições realizadas pela 
Contratado, tendo em vista que ambos estão sujeitos ao princípio da não-cumu-
latividade.

Em relação ao IPI, em que pese também estar sujeito ao princípio da não-
-cumulatividade, nos termos do artigo da Constituição Federal, não há restrição 
constitucional para seu uso.

Já em relação ao ICMS, o princípio da não-cumulatividade está previsto no 
Art. 155, § 2º, da Constituição Federal,20 ao determinar que o montante devido 
em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços 
será compensado com o montante cobrado nas operações anteriores. Sendo a 

20 “Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

 § 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitu-

cional nº 3, de 1993)

 I – será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circu-

lação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo 

mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal;”
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não-cumulatividade um princípio constitucional, não pode ser relativizado por 
nenhuma outra norma.

Esta sistemática de compensação atribuiu ao ICMS, de natureza plurifásica, a 
feição de tributo não cumulativo, evitando que a cada nova operação, pelo fato 
do imposto incidir sobre o valor da mercadoria ou do serviço, a carga tributária 
acumulada fosse acrescendo ao preço dos bens e, portanto, elevando o seu custo 
para o consumidor.

Ressalte-se, ainda, que o princípio da não-cumulatividade foi restringido pela 
Constituição Federal nas hipóteses de isenção ou não incidência do ICMS, hipó-
tese em que, salvo determinação em contrário da legislação, o crédito relativo às 
operações anteriores deverá ser anulado. Tais operações não implicam créditos 
para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes.

Desta forma, nos casos acima mencionados o contribuinte deverá proceder ao 
estorno do crédito de ICMS correspondente.

Conforme estabelece a cláusula 8.2, quaisquer créditos tributários porventura 
não aproveitáveis pelo Contratado, devem ser demonstrados para que possam ser 
reconhecidos como Custo em Óleo.

Neste aspecto, deve-se considerar quais créditos seriam não aproveitáveis de 
fato e quais créditos seriam não aproveitáveis de direito. Isso porque há crédi-
tos cuja utilização é expressamente vedada pela Constituição e/ou pela legisla-
ção infraconstitucional, como créditos relativos a aquisições de materiais de uso e 
consumo, bem como créditos vinculados a operações subsequentes sujeitas à não 
incidência ou isenção de ICMS. Nestes casos, a impossibilidade de aproveitamento 
está prevista em lei.

Por fim, nos termos da cláusula 8.3, o Contratado deverá atestar a sua regulari-
dade fiscal através da exibição, sob solicitação da ou da União, de certidões, atos de 
registro, autorizações, provas de inscrição em cadastros de contribuintes, provas 
de regularidade fiscal, provas de situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por lei, inscrições em entidades ou associações profissionais.



CLÁUSULA NONA: PARTILHA DO 
EXCEDENTE EM ÓLEO

Partilha do Excedente em Óleo

9.1. A Contratante e o Contratado partilharão mensalmente o volume de Petróleo e 
Gás Natural correspondente ao Excedente em Óleo produzido na Área do Contrato.
9.2. A parcela do Excedente em Óleo cabível à Contratante será variável em função da 
média do preço do Petróleo tipo Brent e da média da Produção diária de Petróleo dos poços 
produtores da Área de Desenvolvimento ou do Campo, na forma da tabela do Anexo XII.
9.2.1. O preço do Petróleo será correspondente à média mensal dos preços diários do 
Brent Dated, de acordo com a cotação publicada diariamente pela Platt´s Crude Oil 
Marketwire.
9.2.2. O volume de Gás Natural produzido será partilhado com o mesmo percentual 
aplicado à partilha do volume de Petróleo.
9.2.3. Não serão considerados para o cálculo da média, os poços com Produção de 
Petróleo restringida por questões técnicas e operacionais e que estejam computando 
perda, a critério da PPSA.
9.3. A medição e disponibilização do volume de Petróleo e de Gás Natural correspon-
dentes ao Excedente em Óleo serão realizadas de acordo com as diretrizes do Anexo 
VII e da Cláusula Décima Sétima.

Demonstrativo da Apuração do Excedente em Óleo

9.4. A partir da Data de Início da Produção ou durante a realização de Testes de 
Longa Duração na etapa de Avaliação, o Contratado deverá encaminhar à Gestora 
o Demonstrativo da Apuração do Excedente em Óleo, no formato e periodicidade por 
ela determinados.

Atualização de Preços

9.5. Os preços da tabela constante do Anexo XII serão atualizados mediante a 
seguinte fórmula:

Preçoatualizado= Preçobase* (Im / I0)

Onde,
Preçoatualizado: Preço atualizado, em dólares norte-americanos;
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Preçobase: Preço constante do edital de licitações, em dólares norte-americanos;
Im: Número índice do “Consumer Prices Index” publicado pelo U.S. Departament of  
Labor, Bureau of  Labor Statistics, correspondente ao mês da atualização dos preços;
I0: Número índice do “Consumer Prices Index” publicado pelo U.S. Departament of  
Labor, Bureau of  Labor Statistics, correspondente ao mês da assinatura do Contrato.

9.5.1. A primeira atualização dos preços do edital de licitações será realizada no mês 
anterior à Data de Início da Produção, com o último número índice publicado.
9.5.2. As atualizações seguintes serão realizadas com a periodicidade de 12 (doze) 
meses contados a partir do mês da última atualização.
9.5.3. Para realizar os cálculos estabelecidos no parágrafo 9.5 deverão ser adotadas 3 
(três) casas decimais exatas, desprezando-se os demais algarismos a partir da quarta 
casa, inclusive.
9.5.4. Os valores dos preços atualizados deverão ser arredondados para o valor mone-
tário com 2 (duas) casas decimais mais próximo.
9.5.5. Adotar-se-á a tabela com os valores de preços atualizados no mês posterior à 
publicação dos números índice necessários aos cálculos.
9.5.6. Caso venha a ocorrer a extinção do “Consumer Prices Index”, adotar-se-á 
outro índice oficial que venha a substituí-lo e, na falta desse, outro com função similar.

1. Referências normativas

Lei nº 12.351/2010, Art. 2º, III; Art. 18; e Art. 27, VII.
Decreto nº 2.705/1998, Art. 3º; Art. 7º, § 1º; Art.7º-A; e Art. 8º.
Tendo em vista que o Anexo VII complementa as cláusulas 5ª e 9ª, as referên-

cias normativas anteriormente referidas neste capítulo são novamente aplicáveis.

2. Mudanças históricas

(a) Sujeição ao critério da PPSA referente à consideração de poços com produção de petróleo 
restringida por questões técnicas e operacionais no cálculo da média mensal dos preços diários do 
Brent Dated, para a partilha do excedente em óleo, a partir da P2:

Cláusula 2.2. A parcela do Excedente em Óleo cabível à Contratante será vari-
ável em função da média do preço do Petróleo tipo Brent e da média da Produ-
ção diária de Petróleo dos poços produtores da Área de Desenvolvimento ou do 
Campo, na forma da tabela do Anexo VII.
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(...)
2.2.3. Não serão considerados, para o cálculo da média, os poços com 
Produção de Petróleo restringida por questões técnicas e operacionais e 
que estejam computando perda, a critério da PPSA.

(b) Redução da periodicidade de atualização dos preços referentes à apuração do excedente 
em óleo, a partir da P2:

Cláusula 9.5. Os preços da tabela constante do Anexo XII serão atualiza-
dos mediante a seguinte fórmula:

Preçoatualizado= Preçobase* (Im / I0)
Onde:
Preçoatualizado: Preço atualizado, em dólares norte-americanos;
Preçobase: Preço constante do edital de licitações, em dólares norte-ame-
ricanos;
Im: Número índice do “Consumer Prices Index” publicado pelo U.S. Depar-
tament of  Labor, Bureau of  Labor Statistics, correspondente ao mês da atua-
lização dos preços;
I0: Número índice do “Consumer Prices Index” publicado pelo U.S. Depar-
tament of  Labor, Bureau of  Labor Statistics, correspondente ao mês da assi-
natura do Contrato.

(...)
9.5.2. As atualizações seguintes serão realizadas com a periodicidade de 
12 (doze) meses contados a partir do mês da última atualização.

(c) Tratamento do preço de referência do petróleo e gás natural pelo Decreto n 2.705/1998, 
a partir da P2:

Cláusula 2.4. O Preço de Referência do Gás Natural no mês “m” será calculado 
na forma preconizada pelo Decreto nº 2.705/1998 ou na legislação que eventual-
mente o suceder.

3. Considerações em relação à concessão

Além do que foi explicado no Capítulo sobre Recuperação como Custo em Óleo, 
vale mencionar que em leilões de áreas exploratórias sujeitas ao Regime de Partilha, 
oferta de maior Excedente em Óleo para a União, respeitado o percentual mínimo 
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definido no edital, é o único critério de julgamento. Ou seja, ganha quem oferecer o 
maior percentual de Excesso em Óleo ao Estado. Já na Concessão, os critérios são: 
Bônus de Assinatura (peso de 80% no cálculo da nota final) e o Programa Explo-
ratório Mínimo (peso de 20%). No Regime de Partilha, o Bônus de Assinatura e o 
Programa Exploratório Mínimo estão pré-estabelecidos no edital respectivo.

4. Comentários

A cláusula 9ª do CPP, desde a P1, desempenha papel primordial na viabilidade 
financeira dos projetos desenvolvidos neste regime, ao tratar da partilha do Exce-
dente em Óleo. Em contrapartida à recuperação do Custo em Óleo, a cláusula 
trata do lucro auferido nos empreendimentos regulados pelo Regime de Partilha, 
dispondo sobre a distribuição previamente acertada (via licitação) dos valores de 
Excedente em Óleo a serem distribuídos entre os Contratados e a União.

Nesse sentido, a Contratante (União) e o Contratado partilharão mensalmente 
o volume de Petróleo e Gás Natural correspondente ao Excedente em Óleo produ-
zido na Área do Contrato. A parcela do Excedente em Óleo cabível à Contratante 
será variável em função da média do preço do Petróleo tipo Brent e da média da 
Produção diária de Petróleo dos poços produtores da Área de Desenvolvimento 
ou do Campo, na forma da tabela do Anexo XII. A medição e disponibilização 
do volume de Petróleo e de Gás Natural correspondentes ao Excedente em Óleo 
serão realizadas de acordo com as diretrizes do Anexo VII.

Excedente em Óleo em dado mês será equivalente ao Valor Bruto da Produção 
no mês, menos o total de Royalties devidos pelos Contratados no mês, menos o 
menor entre saldo acumulado da conta Custo em Óleo no mês; ou limite mensal 
para recuperação do Custo em Óleo vezes o Valor Bruto da Produção no mês. Já 
o Excedente em Óleo da União em determinado mês será equivalente ao Exce-
dente em Óleo da União, calculada com base na tabela constante do Anexo XII 
do Contrato, explicado acima.

Conforme explicado anteriormente, no Regime de Partilha, o Estado é um ver-
dadeiro “sócio” das empresas de petróleo, participando das deliberações estratégi-
cas do Comitê Operacional e partilhando o Excesso em Óleo. Apesar de tentar-se 
estabelecer a todo momento em lei e no CPP que o risco do negócio pertence 
tão somente aos Contratados, isentando-se a União e a PPSA de responsabilidade 
legal pelas atividades executadas, a verdade é que ao partilhar o Excedente em 
Óleo a União acaba participando, sim, do risco do negócio.

Explica-se: a PPSA é responsável por comercializar diretamente ou indireta-
mente, através de agentes comercializadores, os volumes de petróleo da União nos 
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Contratos de Partilha de (conforme Lei nº 13.679/2018). A venda direta, dar-se-á, 
preferencialmente, por leilão. Portanto, a PPSA tem a atribuição de encontrar um 
mercado para o óleo e o gás natural da União, recebendo preço de mercado que 
pode ser, dependendo das circunstâncias (volume oferecido, termos contratu-
ais, momento do mercado doméstico e internacional) menor ou maior do que o 
preço de referência publicado pela ANP. Além disso, com explicado, a parcela do 
Excedente em Óleo cabível à Contratante será variável em função da média do 
preço do Petróleo tipo Brent e da média da Produção diária de Petróleo dos poços 
produtores da Área de Desenvolvimento ou do Campo, na forma da tabela do 
Anexo XII. Por fim, importante esclarecer que a União corre o risco de perda da 
produção após o Ponto de Partilha. Diferentemente, na Concessão, os Royalties 
e Participações Especiais são devidos na medição do volume produzido e o Con-
cessionário paga o preço de referência estabelecido pela ANP, independentemente 
do preço do Petróleo tipo Brent e da média da produção diária. Ou seja, o Estado 
recebe Royalties e Participações Especiais independentemente de o Concessioná-
rio conseguir um comprador para a produção que queira lhe pagar um preço acima 
daquele estabelecido pela ANP como referência, e ainda que o Concessionário, 
por qualquer motivo, posteriormente perca o volume produzido e medido.

O grande problema de ser sócio do negócio ficou evidenciado no dia 30 de 
maio de 2018, quando a PPSA realizou, na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), 
o primeiro leilão de petróleo da União proveniente da Área de Mero (CPP de 
Libra) e dos Campos de Lula e Sapinhoá, na bacia de Santos. O valor mínimo 
para aquisição dos contratos era o preço de referência publicado pela ANP, mas o 
único proponente habilitado para apresentar propostas não demonstrou interesse 
e contratos não foram arrematados.

Finalmente, importante mencionar que o contrato da P1 tratava de forma 
homogênea as ocorrências técnicas e operacionais que restringissem a produção 
de petróleo dos poços de cada campo, não sendo necessário submetê-las à avalia-
ção da PPSA para que não fossem consideradas para o cálculo da média mensal 
dos preços diários do Brent Dated, para a partilha do excedente em óleo – o que 
dotava o procedimento de um caráter mais direto e menos burocrático. A partir 
do contrato da P2, contudo, o tratamento dos poços com as referidas ocorrências 
técnicas e operacionais passou a estar sujeito ao critério da PPSA. Não obstante, o 
contrato da P1 previa a atualização dos preços referentes à apuração do Excedente 
em Óleo a cada 36 (trinta e seis) meses, enquanto os contratos a partir da P2 redu-
ziram essa periodicidade para 12 (doze) meses, passando a refletir de forma mais 
realista as variações econômicas do mercado.



CLÁUSULA DÉCIMA: FASE DE 
EXPLORAÇÃO

Duração

10.1 A Fase de Exploração consistirá em um único período, com duração de [inserir 
número de anos (xxxx)] anos, e começará na data de assinatura do Contrato.
10.2 Os Contratados poderão encerrar a Fase de Exploração a qualquer momento, 
mediante notificação à ANP.

1. Referências normativas

Lei nº 12.351/2010, Art. 29, XI.

2. Mudanças históricas

Sem comentários relevantes.

3. Considerações em relação à concessão

Diferentemente do regime de concessão, em que a Fase de Produção possui 
prazo fixo contado a partir do término da Fase de Exploração, no regime de parti-
lha o contrato possui um prazo máximo de 35 anos definido em lei (Art. 29, XIX, 
Lei nº 12.351/2010), com a Fase de Exploração sendo descontada desse prazo 
máximo e a Fase de Produção sendo o prazo remanescente.

4. Comentários

A Fase de Exploração é período reservado para que as empresas contratadas 
executem as atividades de pesquisa de possíveis jazidas de petróleo e gás natural 
existentes na Área do Contrato.

É interessante notar que, por opção legislativa, o termo “exploração” foi ado-
tado na Lei nº 9.478/1997, na Lei nº 12.351/2010 e nos contratos de partilha 
como sinônimo de “pesquisa”, que é o termo utilizado pela Constituição Federal 
(Art. 177). Por exploração, deve ser entendido todo o conjunto de atividades vol-
tadas a avaliar a Área do Contrato na busca e mapeamento de jazidas de petróleo 
e gás natural.
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O prazo da Fase de Exploração é definido a cada rodada de licitações, levando 
em consideração, dentre outros fatores, o perfil das áreas oferecidas e a possível 
complexidade das operações a serem realizadas. Em geral, áreas menos mapeadas 
ou de nova fronteira tendem a ter prazos de exploração mais longos. A título de 
exemplo, o prazo da Fase de Exploração para o bloco de Libra, oferecido na P1, 
era de 4 anos, menor do que os 7 anos previstos para os blocos da P5.

Apesar do CPP prever que as empresas podem encerrar a Fase de Explo-
ração a qualquer momento (cláusula 10.2), é certo que o encerramento antes 
do cumprimento do Programa Exploratório Mínimo resultará na aplicação das 
penalidades devidas.

Plano de Exploração

10.3 O Plano de Exploração deverá contemplar todas as atividades exploratórias a 
serem realizadas na Área do Contrato ao longo de sua vigência e deverá considerar, 
obrigatoriamente, o Programa Exploratório Mínimo.
10.4 O Plano de Exploração e suas revisões deverão ser definidos pelo Comitê Ope-
racional e submetidos à ANP nos termos do Anexo VI e da Legislação Aplicável.
10.5 Os Consorciados terão um prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data de 
constituição do Comitê Operacional para encaminhar o Plano de Exploração à ANP.
10.6 A ANP terá prazo de até 60 (sessenta) dias contados do recebimento do Plano 
de Exploração para aprová-lo ou solicitar modificações aos Consorciados.
10.6.1 Os Consorciados deverão apresentar o Plano de Exploração modificado em 
um prazo de 60 (sessenta) dias contados da referida solicitação, repetindo-se o procedi-
mento previsto no parágrafo 10.6.
10.6.2 Durante o período de análise e aprovação do Plano de Exploração, a execução 
das atividades de Exploração já iniciadas poderá ser interrompida, se justificadamente 
exigido pela ANP.
10.7 Após a realização dos trabalhos do Plano de Exploração e até o término 
do prazo previsto para o final da Fase de Exploração, os Consorciados poderão, 
mediante notificação por escrito à ANP, reter áreas para Avaliação de Descoberta 
ou Desenvolvimento, caso em que todas as demais áreas serão imediatamente devol-
vidas à ANP.
10.7.1 Caso não tenham ocorrido Descobertas que justifiquem investimentos em 
Avaliação de Descoberta, os Consorciados deverão devolver a integralidade da Área 
do Contrato.
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5. Considerações em relação à concessão

O Plano de Exploração é uma inovação introduzida pelo CPP, não havendo 
figura equivalente nos contratos de concessão. Nas concessões, os concessionários 
possuem ampla margem de liberdade sobre como cumprirão com as obrigações 
do PEM.

Trata-se, evidentemente, de mais um instrumento de controle governamental 
introduzido no regime de partilha, já que exige não apenas que as empresas cum-
pram com o PEM, mas também que demonstrem ao regulador como e quando 
será cumprido. É importante notar que o Plano de Exploração está sujeito a um 
duplo grau de aprovação governamental. Inicialmente pela PPSA, por meio do 
Comitê Operacional, e posteriormente pela ANP.

6. Comentários

Apesar de o Plano de Exploração ser aprovado pelo Comitê Operacional, com 
a participação da PPSA, o CPP ainda exige que o documento seja submetido à 
ANP, que poderá aprova-lo ou solicitar modificações, representando um nível adi-
cional de controle do governo sobre as atividades a serem desenvolvidas sob o 
CPP. O mesmo procedimento deve ser observado para a aprovação de revisões 
ao plano.

O CPP não especifica que alterações poderiam ser exigidas pela ANP, o que 
representa uma margem de insegurança jurídica. O CPP também prevê a possibi-
lidade de suspensão das atividades de exploração enquanto o Plano de Exploração 
não for aprovado. Também não é definido expressamente o que ocorre caso a 
ANP não se manifeste dentro do prazo de 60 dias previsto no CPP, ainda que, por 
presunção lógica, deduz-se que será considerado aceito.

Programa Exploratório Mínimo

10.8 Os Consorciados deverão executar as obrigações relativas ao Programa Explora-
tório Mínimo nos prazos e condições descritos no Anexo II.
10.8.1 Para efeito do cumprimento do Programa Exploratório Mínimo, os poços per-
furados deverão atingir o objetivo exploratório, em uma profundidade suficiente para 
estabelecer o seu potencial em Petróleo e Gás Natural, conforme definido no Anexo II.
10.8.1.1 A ANP poderá aceitar outros objetivos exploratórios com Prospectos, 
mediante apresentação de justificativa técnica.
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10.8.1.2 Para efeito do cumprimento do Programa Exploratório Mínimo, poderão ser 
utilizados dados exclusivos e não exclusivos, considerando-se somente os dados levanta-
dos dentro da Área do Contrato.
10.8.1.3 Para efeito do cumprimento do Programa Exploratório Mínimo, somente 
serão aceitas atividades exploratórias que atendam aos critérios estabelecidos no Anexo 
II e cujos dados tenham sido adquiridos, formatados e entregues segundo procedimentos 
e requisitos estabelecidos pela ANP.
10.10.A inexecução parcial ou integral do Programa Exploratório Mínimo implica 
a extinção de pleno direito do Contrato e a execução da cláusula penal compensatória 
prevista na Cláusula Décima Primeira, não sendo cabíveis quaisquer outras penalida-
des em razão da referida inexecução.
10.10.1 Excetuam-se da disposição acima as Áreas de Desenvolvimento eventual-
mente retidas pelos Consorciados.
10.10 Os Consorciados poderão contratar empresas de aquisição de dados (EAD) 
para aquisição de dados exclusivos, desde que sejam previamente cumpridas as exi-
gências constantes nas normas regulatórias editadas pela ANP e que essas empresas 
estejam devidamente registradas e regularizadas junto à ANP.

7. Referências normativas

Lei nº 12.351/210, Art. 15, VII.

8. Considerações em relação à concessão

Diferentemente do regime de concessão, no regime de partilha o programa 
exploratório mínimo não faz parte do critério de julgamento das ofertas nas licita-
ções, sendo definido previamente no próprio edital.

9. Comentários

O Programa Exploratório Mínimo é o conjunto mínimo de atividades explo-
ratórias que o poder concedente exige que os Contratados executem na Área do 
Contrato, normalmente objetivando o aumento do conhecimento sobre um obje-
tivo exploratório (formação geológica) específico.

A lei não determina que atividades específicas deverão ser incluídas no pro-
grama exploratório mínimo de cada área oferecida, cabendo à ANP a tarefa de 



72 Contrato de partilha de produção

definir, considerando os objetivos exploratórios almejados e as circunstâncias de 
mercado, propor que atividades mínimas serão exigidas dos contratados.

A título de exemplo, durante a P1, o edital exigia a realização de levantamento 
sísmico na integralidade da Área do Contrato e a perfuração de um poço. Já na P4, 
o edital prevê apenas a perfuração de um poço em cada uma das áreas oferecidas.

O CPP prevê que a inexecução do Programa Exploratório Mínimo resultará na 
extinção do contrato e aplicação de cláusula penal compensatória (cláusula 10.9). 
A leitura dessa cláusula em conjunto com a cláusula 11.1 (“em caso de descum-
primento total ou parcial do Programa Exploratório Mínimo, o Contratado não 
poderá prosseguir para a Fase de Produção”) sugeriria que o não cumprimento do 
programa exploratório mínimo impediria por completo que os Contratados pros-
seguissem para a Fase de Produção. Entretanto, a cláusula 10.9.1 prevê que even-
tuais Áreas de Desenvolvimento retidas pelas partes estão excluídas dessa regra.

Também é importante destacar a natureza compensatória da multa, cujo valor é 
determinado como equivalente monetário das atividades não executadas e exclui a 
aplicação de quaisquer outras penalidades (cláusula 10.9). Tal fato decorre da própria 
natureza das atividades exploratórias, que podem, desde uma fase bastante inicial dos 
trabalhos, indicar que a Área do Contrato não é profícua e não merece investimentos 
adicionais. Nesta hipótese, o encerramento antecipado do contrato pode se mostrar 
a melhor alternativa, já que não é razoável exigir que o Contratado perfure um poço 
tecnicamente desaconselhável apenas para cumprir uma obrigação contratual.

Prorrogação da Fase de Exploração

9.11 A Fase de Exploração poderá ser prorrogada a critério da ANP.
10.11.1 Caso aprovada a prorrogação da Fase de Exploração, a ANP dará ciência 
a Contratante da decisão.
10.11.2 Como contrapartida à prorrogação da Fase de Exploração prevista no pará-
grafo 10.11, poderá ser exigido dos Consorciados a execução de atividades explorató-
rias adicionais ao Programa Exploratório Mínimo.
10.11.3 Os Consorciados deverão propor, com antecedência mínima de 120 (cento e 
vinte) dias do final da Fase de Exploração, uma revisão do Plano de Exploração em 
que sejam explicitadas e justificadas as atividades exploratórias adicionais ao Pro-
grama Exploratório Mínimo exigidas pela ANP como contrapartida à prorrogação 
da Fase de Exploração.
10.11.4 A ANP terá um prazo de 60 (sessenta) dias para avaliar e se manifestar 
sobre a proposta apresentada pelos Consorciados.
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10.11.5 Caso não seja aprovada a revisão do Plano de Exploração a que se refere 
o parágrafo 10.11.3, a Fase de Exploração será encerrada sem a prorrogação 
solicitada.
10.11.6 Aprovada a proposta de execução de atividades exploratórias adicionais ao 
Programa Exploratório Mínimo como contrapartida à prorrogação da Fase de Explo-
ração, o Contratado deverá apresentar as garantias financeiras correspondentes nos 
termos da Cláusula Décima Primeira.
10.12 Se ao término da Fase de Exploração os Consorciados houverem iniciado a 
perfuração do último poço exploratório previsto no Plano de Exploração, sem que 
tenham completado a Avaliação de Poço, a Fase de Exploração será prorrogada até a 
data de Conclusão de Poço, com um acréscimo de 60 (sessenta) dias para apresentação 
de eventual proposta de Plano de Avaliação de Descoberta.
10.12.1 A hipótese prevista no parágrafo 10.12 deverá ser comunicada pelos Consor-
ciados à ANP até o término da Fase de Exploração.
10.13 Caso os Consorciados realizem uma Descoberta durante a Fase de Exploração 
em momento tal que não lhes tenha sido possível proceder à Avaliação de Descoberta 
antes do final desta fase, os Consorciados poderão solicitar à ANP a prorrogação da 
Fase de Exploração pelo prazo necessário à execução da etapa de Avaliação e even-
tual Declaração de Comercialidade, segundo um Plano de Avaliação de Descoberta 
aprovado pela ANP.
10.13.1 A prorrogação de que trata o parágrafo 10.13 se limita exclusivamente à 
área coberta pelo Plano de Avaliação de Descoberta aprovado pela ANP.
10.13.2 Como condição para que a Fase de Exploração possa ser prorrogada na 
forma do parágrafo 10.13, o tempo transcorrido entre a notificação de Descoberta de 
que trata o parágrafo 12.1 e a apresentação, pelos Consorciados, da proposta de Plano 
de Avaliação de Descoberta à ANP não poderá exceder a 6 (seis) meses, salvo hipóte-
ses excepcionais previamente autorizadas pela Contratante, ouvida a ANP.

10. Referências normativas

Lei nº 12.351/210, Art. 29, XI

11. Comentários

O CPP prevê algumas hipóteses de prorrogação da Fase de Exploração, con-
forme listado a seguir.
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(a) Prorrogação a critério da ANP (cláusula 10.11):
Trata-se de previsão de caráter geral, que visa reconhecer a natureza imprevisí-

vel das atividades exploratórias e a possibilidade da ANP conceder a prorrogação 
sempre que isso for tecnicamente recomendável. Naturalmente, trata-se de uma 
discricionariedade vinculada aos princípios legais que regem o funcionamento da 
administração pública federal, incluindo os princípios da legalidade e isonomia, de 
modo que qualquer decisão da ANP de autorizar ou negar a prorrogação deverá 
ser tecnicamente fundamentada.

A prorrogação poderá ser condicionada à execução de atividades exploratórias 
adicionais. Neste caso, também em razão dos princípios legais da administração 
pública, é possível presumir que tais atividades adicionais deverão estar direta-
mente ligadas aos fatores que justificaram a prorrogação. A título de exemplo, 
caso os consorciados peçam prazo adicional em razão da necessidade de avaliar a 
extensão de uma determinada formação geológica, a ANP poderá condicionar a 
prorrogação justamente às atividades necessárias a essa avaliação.

(b) Poço em curso (cláusula 10.12):
Trata-se de hipótese internacionalmente adotada, que busca orientar as situ-

ações em que, ao final da Fase de Exploração, os Contratados estejam no curso 
de uma operação de perfuração ou ainda não tenham completado a avaliação do 
poço. Nessas hipóteses, o CPP prevê uma prorrogação automática da Fase de 
Exploração até a conclusão do poço, com acréscimo de 60 dias para apresentação 
de um Plano de Avaliação de Descoberta, caso aplicável.

(c) Descoberta Tardia (cláusula 10.13):
Trata-se, igualmente, de hipótese internacionalmente aceita, aplicável para 

casos em que uma descoberta seja realizada tardiamente, de tal modo que não seja 
possível a sua avaliação antes do término da Fase de Exploração. Para esses casos, 
o CPP prevê a prorrogação pelo prazo necessário ao cumprimento do Plano de 
Avaliação de Descoberta, sendo certo que a prorrogação valerá unicamente para a 
área retida para avaliação.

4. Outras hipóteses que poderão resultar no prolongamento da Fase de Explo-
ração são a postergação da declaração de comercialidade (cláusula 13.4) e o atraso 
do licenciamento ambiental (cláusula 33.4), conforme será tratado mais adiante. 
Nessas hipóteses, porém, o curso do prazo contratual fica suspenso.



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: CLÁUSULA 
PENAL COMPENSATÓRIA POR 
DESCUMPRIMENTO DO PROGRAMA 
EXPLORATÓRIO MÍNIMO E GARANTIA 
FINANCEIRA

Inadimplemento do Programa Exploratório Mínimo e Fornecimento de Garantia 
Financeira
11.1. Em caso de descumprimento total ou parcial do Programa Exploratório 
Mínimo, o Contratado não poderá prosseguir para a Fase de Produção e ficará obri-
gado a pagar à Contratante o valor fixado no Anexo II, por atividade descumprida, a 
título de cláusula penal compensatória.
11.2. O valor da cláusula penal compensatória por atividade não executada será auto-
maticamente corrigido monetariamente em 1º de janeiro de cada ano civil, pela varia-
ção do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), publicado pela 
Fundação Getúlio Vargas, do ano imediatamente anterior, exceto no dia 1º de janeiro 
imediatamente posterior à publicação do edital, quando não haverá atualização.
11.3. O Contratado deverá fornecer à ANP garantias financeiras para o Programa 
Exploratório Mínimo, no prazo estabelecido no edital, em valor suficiente para cobrir 
o valor da cláusula penal compensatória correspondente às atividades inicialmente com-
promissadas.
11.4. Caso a ANP aprove a execução de atividades adicionais ao Programa Explo-
ratório Mínimo como contrapartida a prorrogação da Fase de Exploração, na forma 
do parágrafo 11.11, o Contratado deverá fornecer garantias financeiras correspon-
dentes à estimativa do valor de tais atividades adicionais, conforme fixado no edital e 
devidamente atualizadas nos termos deste Contrato.
11.5. As garantias financeiras apresentadas deverão ser acompanhadas de carta subs-
crita por todos os Contratados expressando plena ciência dos parágrafos 19.2 e 19.2.1 
e de que as obrigações do Programa Exploratório Mínimo são indivisíveis, cabendo 
a cada Contratado, solidariamente, a obrigação de ressarcimento em caso de seu des-
cumprimento.
11.6. Caso o Contratado não forneça as garantias financeiras adequadas, o Contrato 
será extinto em relação às áreas que não estiverem em Desenvolvimento.
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Modalidades das Garantias Financeiras
11.7. O Contratado poderá apresentar à ANP as seguintes modalidades de garantia 
financeira:
a) carta de crédito;
b) seguro garantia; ou
c) contrato de penhor de Petróleo e Gás Natural.
11.8. As garantias financeiras poderão ser cumuladas a fim de totalizar o montante 
garantido.
11.9. As garantias financeiras deverão respeitar a forma indicada no edital de licitações.
11.11. As garantias financeiras somente poderão ser substituídas ou alteradas após 
aprovação pela ANP.
11.11. As garantias financeiras deverão ser atualizadas anualmente, nos termos do 
parágrafo 11.2 e apresentadas à ANP até 31 de janeiro de cada ano civil, para 
refletir a atualização da cláusula penal compensatória pelas atividades ainda não 
cumpridas.
11.12. Fica dispensada a apresentação anual da atualização da garantia se a moda-
lidade de garantia apresentada já contiver em seu instrumento cláusula de atualização 
monetária automática pelo IGP-DI.
Validade das Garantias Financeiras
11.13. A validade das garantias financeiras deverá exceder em pelo menos 180 (cento 
e oitenta) dias a data prevista para o término da Fase de Exploração.
11.13.1 As garantias financeiras deverão ser renovadas sempre que necessário, já no 
montante monetariamente atualizado, observado o disposto no parágrafo 11.13.
11.13.2 Em caso de suspensão da Fase de Exploração, a renovação das garantias 
financeiras deverá cobrir prazo não inferior a 1 (um) ano.
11.13.3 Caso o Contratado não cumpra o disposto no parágrafo 11.13, a ANP 
poderá resolver o Contrato conforme disposto na alínea “a” do parágrafo 32.4.
11.14. Em caso de deterioração das garantias financeiras, a critério da ANP, o Con-
tratado deverá substituí-las ou apresentar garantias adicionais.
11.14.1 Caso a garantia tenha sido apresentada na modalidade contrato de penhor de 
Petróleo e Gás Natural, a ANP poderá, nos termos do edital e do contrato de penhor 
assinado entre as partes, realizar chamada de margem de garantia ou, alternativa-
mente, solicitar que seja apresentada nova garantia a fim de cobrir eventual diferença 
entre a garantia requerida e a garantia efetiva.
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11.15. No caso de contratos de penhor, caso o valor garantido fique abaixo do valor 
da garantia atualizada nos termos acima, o Contratado disporá de até 60 (sessenta) 
dias contados do recebimento da notificação a que se refere o parágrafo anterior para 
atualizar a garantia financeira.
Redução do Valor Garantido
11.16. À medida que os Consorciados realizem as atividades relativas ao Programa 
Exploratório Mínimo ou, se for o caso, as atividades exploratórias adicionais como 
contrapartida à prorrogação da Fase de Exploração, os Contratados poderão solicitar 
à ANP a redução do valor da garantia financeira depositada.
11.16.1 A redução do valor da garantia financeira não poderá ocorrer com frequência 
inferior a 3 (três) meses.
11.16.2 A redução do valor da garantia financeira não poderá ser inferior a valor que, 
convertido, corresponda a 20% (vinte por cento) do total de atividades exploratórias 
comprometidas.
11.16.3 As Operações de perfuração somente poderão implicar redução do valor das 
garantias financeiras quando, cumulativamente:
a) o poço tenha atingido o objetivo exploratório;
b) o poço tenha sido concluído; e
c) os dados e as informações relativas ao poço tenham sido atestadas conforme os 
padrões técnicos estabelecidos pela ANP.
11.16.4 As Operações de aquisição e/ou reprocessamento dos dados técnicos citados 
no Anexo II somente poderão implicar redução do valor das garantias financeiras à 
medida que os dados e as informações entregues à ANP tenham sido atestados con-
forme os padrões técnicos estabelecidos pela ANP.
Devolução das Garantias Financeiras
11.16.5 Inexistindo pendências, a ANP emitirá o atestado de conclusão do Programa 
Exploratório Mínimo ou, se for o caso, das atividades exploratórias adicionais como 
contrapartida à prorrogação da Fase de Exploração em até 30 (trinta) dias após sua 
conclusão e, então, devolverá as respectivas garantias financeiras.
Execução das Garantias Financeiras
11.17. Em caso de não cumprimento do Programa Exploratório Mínimo, a ANP 
intimará os Contratados a pagar o valor correspondente à parcela não executada, 
calculado nos termos deste Contrato, em até 30 (trinta) dias e, em caso de inadimple-
mento, executará as respectivas garantias financeiras.
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11.17.1 O recebimento do valor correspondente à cláusula penal compensatória pela 
inexecução do Programa Exploratório Mínimo:
a) não exime os Consorciados do cumprimento das demais obrigações derivadas do Contrato;
b) não prejudica o direito de a ANP buscar outras reparações e aplicar eventuais sanções 
cabíveis por atos distintos da mera inexecução do Programa Exploratório Mínimo;
c) não dá direito aos Consorciados de passarem à Fase de Produção.

1. Introdução

O Programa Exploratório Mínimo é um dos pilares do CPP, bem como dos 
Contratos de Concessão. É o Programa Exploratório Mínimo que garante o 
comprometimento de investimento do Contratado para a exploração das áreas 
concedidas. No caso do CPP, o Programa Exploratório Mínimo é definido pelo 
edital de maneira determinada e tem sido estabelecido como a perfuração de poço 
exploratório. Diferentemente dos Contratos de Concessão, nos quais os Programa 
Exploratório Mínimo é parte dos critérios da proposta no leilão.

Por ser esta obrigação a garantia e que sejam realizados investimentos na área 
concedida, o CPP estabelece o valor para o Programa Exploratório Mínimo e 
define este valor como o montante de uma cláusula penal compensatória no caso 
de seu descumprimento. A cláusula penal é, nos termos do Código Civil, uma 
prefixação de perdas e danos já definida em contrato.

A cláusula penal é suportada por uma garantia apresentada pelo Contratado em 
uma das formas previstas no edital, podendo ser uma carta de crédito, um seguro 
garantia ou contrato de penhor de Petróleo e Gás Natural.

2. Referências normativas

Lei nº 12.351/2010, Art. 15, XIII, Art. 29, III e XVI.
Código Civil, Art. 408 e seguintes (cláusula penal).
Código Civil, Art. 818 e seguintes (fiança).
Código Civil, Art. 757 e seguintes (seguro).
Código Civil, Art. 1.431 e seguintes (penhor).

3. Mudanças históricas

(a) Inclusão da possibilidade de utilização de contrato de penhor de Gás Natural a partir 
da P4:
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“11.7 O Contratado poderá apresentar à ANP as seguintes modalidades de 
garantia financeira:

a) carta de crédito;

b) seguro garantia; ou

c) contrato de penhor de Petróleo e Gás Natural.”

(b) Inclusão de especificação referente às atividades exploratórias adicionais a partir da P4:
“11.16 À medida que os Consorciados realizem as atividades relativas ao Pro-

grama Exploratório Mínimo ou, se for o caso, as atividades exploratórias adicio-
nais como contrapartida à prorrogação da Fase de Exploração, os Contratados 
poderão solicitar à ANP a redução do valor da garantia financeira depositada.”

4. Considerações em relação à concessão

Conteúdo similar às cláusulas 6.6 e 6.15 do contrato de concessão da R15.

5. Comentários

A cláusula penal, conforme regulada nos Art. 408 a 416 do Código Civil, pode 
referir-se à inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou 
simplesmente à mora. Quando referente à inexecução de obrigações denomina-se 
compensatória, quando referente à mora, denomina-se moratória.

A cláusula penal é compensatória quando a multa é aplicada pelo descumpri-
mento total ou de parte da obrigação. Esse tipo de cláusula tem como finalidade 
compensar a parte inocente pelas perdas e danos decorrentes do descumprimento.

O CPP da P4, com relação aos Contratos da P2 e P3, fez a inclusão da possi-
bilidade de utilizar o contrato de penhor de gás natural como garantia financeira. 
Anteriormente, somente o contrato de penhor de petróleo era possível.

Além disso, a possibilidade de utilizar-se de Depósito Caução em Garantia como 
garantia financeira foi retirada do modelo do CPP. Interessante notar também que 
não consta a obrigatoriedade de a modalidade Carta de Crédito ser irrevogável.

A Cláusula Décima Primeira incluiu especificação que as disposições referentes 
ao Programa Exploratório Mínimo também se referem às atividades exploratórias 
adicionais como contrapartida à prorrogação da Fase de Exploração.



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 
DESCOBERTA E AVALIAÇÃO

Notificação de Descoberta

12.1. Qualquer Descoberta na Área do Contrato deverá ser notificada pelos Consor-
ciados à ANP, em caráter exclusivo, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.

Avaliação, Plano de Avaliação de Descoberta e Relatório Final de 
Avaliação de Descoberta

12.2. Os Consorciados poderão, a seu critério, proceder à Avaliação de uma Desco-
berta, a qualquer momento durante a Fase de Exploração.
12.3. Caso os Consorciados decidam proceder a Avaliação de Descoberta, deverão 
submeter à aprovação da ANP uma proposta de Plano de Avaliação de Descoberta.
12.4. A ANP terá um prazo de até 60 (sessenta) dias contados do recebimento do 
Plano de Avaliação de Descoberta para aprová-lo ou, justificadamente, notificar os 
Consorciados para que procedam modificações.
12.4.1. Os Consorciados terão um prazo de até 30 (trinta) dias contados da notifica-
ção para apresentar as modificações à ANP, repetindo-se o procedimento previsto no 
parágrafo 12.4.
12.4.2. Eventuais alterações sugeridas pelos Consorciados deverão ser comunicadas à 
ANP, repetindo-se o procedimento previsto no parágrafo 12.4.
12.5. Os Consorciados estarão autorizados a iniciar a execução do Plano de Avalia-
ção de Descoberta após a sua aprovação ou mediante autorização da ANP.
12.6. Uma vez concluída a Avaliação da Descoberta, os Consorciados deverão submeter 
à ANP um Relatório Final de Avaliação de Descoberta, o qual deverá indicar e justifi-
car eventual proposta de retenção da Área de Desenvolvimento da Descoberta Comercial.

Avaliação de Novo Reservatório

12.7. Os Consorciados poderão avaliar uma Descoberta em um Novo Reservatório 
a qualquer momento durante a vigência do Contrato, observando, no que couber, o 
procedimento da Cláusula Décima Segunda.

Avaliação de Descoberta por meio de Teste de Longa Duração

12.8. Caso o Plano de Avaliação de Descoberta contemple a realização de Teste de Longa 
Duração, os Consorciados deverão solicitar à ANP autorização específica para realizá-lo.
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12.9. O Custo em Óleo referente ao Teste de Longa Duração será recuperado na Fase 
de Produção.
12.10. A execução do Teste de Longa Duração sem o aproveitamento ou reinjeção do 
Gás Natural será limitada a um período de 180 (cento e oitenta) dias, salvo hipóteses 
excepcionais, a critério da ANP.

1. Comentários

Sem comentários relevantes.



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
DECLARAÇÃO DE COMERCIALIDADE

Declaração de Comercialidade

13.1. Cumprido o Plano de Avaliação de Descoberta aprovado pela ANP, o Comitê 
Operacional poderá, a seu critério, efetuar a Declaração de Comercialidade da Descoberta.
13.1.1. Caso ainda não tenha sido apresentado à ANP, o Relatório Final de Avalia-
ção de Descoberta deverá acompanhar a Declaração de Comercialidade.
13.1.2. A Declaração de Comercialidade somente terá efetividade após a aprovação do 
Relatório Final de Avaliação de Descoberta pela ANP.
13.2. A não apresentação da Declaração de Comercialidade no prazo contratualmente 
estabelecido implicará a extinção de pleno direito do Contrato em relação à respectiva 
área retida para Avaliação de Descoberta.
13.3. A apresentação de uma ou mais Declarações de Comercialidade, não eximirá os 
Consorciados do cumprimento do Programa Exploratório Mínimo.

1. Referências normativas

Lei nº 12.351/2010, Art. 24, III; Art. 27, I; Art. 30, II e III.
Lei nº 9.478/97, Art. 24, §1º e Art. 44, III.
Resolução ANP nº 30/2014, que aprova o regulamento técnico do plano de 

avaliação de descobertas de petróleo ou gás natural.

2. Mudanças históricas

Sem comentários relevantes.

3. Considerações em relação à concessão

Até a R10, os contratos de concessão previam que cabia exclusivamente ao 
concessionário a decisão de declarar a comercialidade de uma Descoberta. Reda-
ção abaixo:

“7.1 Antes do término da Fase de Exploração, o Concessionário, por meio de notificação 
à ANP, poderá, a seu critério, efetuar a Declaração de Comercialidade da Descoberta, 
segundo o Plano de Avaliação aprovado pela ANP.
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7.2 Caberá ao Concessionário, a seu critério exclusivo, a decisão de fazer a Declaração de 
Comercialidade da Descoberta avaliada, utilizando para isso a notificação de que trata 
o parágrafo 7.1.”

A partir da avaliação de determinados casos concretos, em que a Declaração 
de Comercialidade foi apresentada antes do cumprimento das atividades previs-
tas no Plano de Avaliação, a ANP alterou a redação dos contratos seguintes para 
incluir expressamente que a Declaração de Comercialidade poderá ser apresen-
tada “desde que cumprido o Plano de Avaliação de Descoberta aprovado pela 
ANP”. O mesmo princípio foi refletido no regime de partilha, conforme expresso 
na cláusula 13.1 do CPP, deixando claro que a apresentação da Declaração de 
Comercialidade é sim uma decisão unilateral, mas sujeita ao cumprimento de uma 
obrigação prévia.

4. Comentários

Nos termos da cláusula 13.1, a apresentação de uma Declaração de Comercia-
lidade dependerá de decisão do Comitê Operacional, comitê esse que é presidido 
pela PPSA, a qual, em regra, detém poder de veto. Essa particularidade do regime 
de partilha sugeriria que a Declaração de Comercialidade passaria por um duplo 
crivo governamental, com avaliação inicial pela PPSA no âmbito do comitê ope-
racional e posteriormente pela ANP. Entretanto, as regras do consórcio anexas 
ao CPP esclarecem que, especificamente para deliberação da Comercialidade da 
Jazida (item 1 da Tabela de Competências e Deliberações constante do Anexo XI 
“Regras do Consórcio”), o quórum de aprovação a ser observado é o D4 (pará-
grafo 1.21.4), ou seja, deverá receber aprovação de igual a 32,5% dos consorciados, 
sem a participação da PPSA. Note-se que a PPSA, nessa hipótese, também não 
poderá exercer seu poder de veto nos termos da Parágrafo 1.22 do Anexo XI 
“Regras do Consórcio” ao CPP.

Trata-se de uma conclusão lógica, já que a Declaração de Comercialidade, ainda 
que marque a entrada do contrato na Fase de Produção (vide Cláusula 14.1 do 
CPP), não representa, por si só, a assunção de qualquer compromisso financeiro, 
o que só se consubstanciará com a apresentação do Plano de Desenvolvimento 
em uma etapa seguinte.

A Declaração de Comercialidade deverá estar acompanhada de um Relatório 
Final de Avaliação de Descoberta, o qual poderá ser apresentado antes ou em con-
junto com a Declaração de Comercialidade (vide Cláusula 13.1.1). A elaboração 
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do Relatório Final de Avaliação de Descoberta deverá seguir os termos da regu-
lamentação vigente (Resolução ANP nº 30/2014) e a efetividade da Declaração 
de Comercialidade estará condicionada à aprovação do relatório pela ANP, nos 
termos da Cláusula 13.1.2 do CPP.

A não apresentação da Declaração de Comercialidade no prazo estabelecido é 
hipótese de extinção do contrato em relação à respectiva área retida para avaliação 
de descoberta nos termos das cláusulas 13.2 e 32.1(c) do CPP. Trata-se de uma 
conclusão lógica, já que a Declaração de Comercialidade é condição de passagem 
do contrato à Fase de Produção.

Entretanto, na prática, esta cláusula deve ser interpretada de modo a capturar 
dois cenários, tal qual previsto na cláusula 3.3: (i) se, ao final da Fase de Explo-
ração, não houver nenhuma outra área retida para avaliação de descoberta e não 
for apresentada uma Declaração de Comercialidade, haverá extinção integral do 
CPP (extinção total); ou (ii) se, ao contrário, ao final da Fase de Exploração ainda 
houver alguma outra área retida para avaliação de descoberta e que esteja dentro 
do prazo do respectivo Plano de Avaliação de Descoberta, o CPP permanecerá em 
vigor especificamente para essa área, e todas as demais áreas não retidas deverão 
ser devolvidas (extinção parcial).

A cláusula 13.3 esclarece que a apresentação da Declaração de Comercialidade não 
exime os consorciados do cumprimento do Programa Exploratório Mínimo. Essa 
previsão guarda em si duas conclusões importantes: (i) que é possível haver uma Des-
coberta Comercial antes mesmo de concluído o Programa Exploratório Mínimo ou 
terminada a Fase de Exploração; e (ii) que o Programa Exploratório Mínimo é uma 
obrigação em si, não sendo mero meio para se chegar a uma Descoberta Comercial.

Com relação à segunda conclusão, é certo que o Programa Exploratório 
Mínimo integra parte das condições de licitação, de modo que uma eventual isen-
ção de cumprimento representaria desrespeito ao princípio da isonomia. Além 
disso, há um interesse público direto na execução das atividades exploratórias, que 
aumentam o conhecimento público sob a geologia das bacias sedimentares brasi-
leiras e produzem dados que passarão a integrar o acervo nacional.

Postergação da Declaração de Comercialidade

13.4. Caso a principal acumulação de hidrocarboneto descoberto e avaliado na Área 
do Contrato seja de Gás Natural, o Consorciado poderá solicitar à ANP autorização 
para postergar a Declaração de Comercialidade em até 5 (cinco) anos, nas seguintes 
hipóteses:
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a) inexistência de mercado para o Gás Natural a ser produzido, com expectativa de 
sua criação em prazo inferior a 5 (cinco) anos;
b) inexistência ou insuficiência de infraestrutura de Transporte para a movimentação 
do Gás Natural a ser produzido pelo Consorciado, com expectativa de sua implanta-
ção em prazo inferior a 5 (cinco) anos.
13.5. Caso a principal acumulação de hidrocarboneto descoberto e avaliado na Área 
do Contrato seja de Petróleo, o Consorciado poderá solicitar à ANP autorização 
para postergar a Declaração de Comercialidade em até 5 (cinco) anos, nas seguintes 
hipóteses:
a) inexistência de tecnologia para Produção, Escoamento ou refino com expectativa de 
seu surgimento em prazo inferior a 5 (cinco) anos;
b) o volume da Descoberta seja tal que sua comercialidade dependa de Descobertas 
adicionais a serem feitas no próprio Bloco ou em Blocos adjacentes, visando ao Desen-
volvimento conjunto das Operações.
13.6. O Consorciado poderá solicitar à ANP que o período para a postergação da 
entrega da Declaração de Comercialidade estenda-se por 5 (cinco) anos adicionais.
13.7. A postergação do prazo para a entrega da Declaração de Comercialidade será 
aplicada exclusivamente à área anteriormente retida para Avaliação de Descoberta.
13.8. Durante a postergação do prazo para entrega da Declaração de Comercialidade 
o Contrato será suspenso em relação à área anteriormente retida para a Avaliação de 
Descoberta.
13.9. Caso a ANP entenda superado o motivo que importou a postergação de que 
tratam os parágrafos 13.4 e 13.5, notificará o Consorciado para apresentar, a seu 
critério, Declaração de Comercialidade no prazo de até 30 (trinta) dias.
13.9.1. Caso decida apresentar Declaração de Comercialidade, o Consorciado deverá 
submeter um Plano de Desenvolvimento à aprovação da ANP no prazo máximo de 
180 (cento e oitenta) dias contados da referida notificação, não se aplicando o disposto 
no parágrafo 15.1.

5. Comentários

As cláusulas 13.4 e 13.5 preveem um mecanismo importante de postergação da 
Declaração de Comercialidade, aplicável em situações em que fatores de mercado 
ou tecnológicos impedem que os consorciados atestem, no presente, a comerciali-
dade da Jazida, a despeito do volume ou qualidade da Descoberta.
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No caso do gás natural, tais hipóteses têm relação direta com as particula-
ridades deste recurso, que demanda altos investimentos em infraestrutura de 
escoamento e distribuição. Assim, a Declaração de Comercialidade poderá ser 
postergada na hipótese de inexistência de mercado ou de infraestrutura para 
Transporte. No caso de descoberta majoritariamente de petróleo, as hipóte-
ses estão relacionadas ao volume insuficiente da Descoberta isoladamente ou à 
inexistência de tecnologia (ou tecnologia em escala comercial) para a produção, 
escoamento ou refino da produção.

A postergação da Declaração de Comercialidade está limitada a 5 anos, pror-
rogáveis por igual período (vide Cláusula 13.6). Apesar do nome, a postergação é, 
na verdade, uma hipótese de suspensão do contrato, de modo que o consorciado 
ficará impossibilitado de continuar executando as operações na área retida para 
Avaliação de Descoberta durante esse período nos termos das cláusulas 13.7 e 
13.8 do CPP, sendo permitido, porém, a continuidade das atividades em outras 
Áreas nos termos dos respectivos Planos de Exploração ou Planos de Avaliação 
de Descoberta.

A ANP poderá, a seu exclusivo critério, entender que os motivo que impor-
taram na postergação da Declaração de Comercialidade estão superados, hipó-
tese em que notificará o Consorciado a apresentar, a seu critério, a Declaração 
de Comercialidade no prazo de até 30 (trinta) dias. Apresentada a Declaração de 
Comercialidade, o Consorciado estará obrigado a submeter um Plano de Desen-
volvimento à aprovação da ANP no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias 
contados da referida notificação.

Por outro lado, o consorciado também poderá optar pela apresentação da 
Declaração de Comercialidade a qualquer momento durante o período de suspen-
são, caso entenda que foram superadas as causas que levaram à postergação. Nesta 
hipótese, o consorciado deverá apresentar a Declaração de Comercialidade à ANP 
e, nos termos da cláusula 15.1 do CPP, apresentar o Plano de Desenvolvimento 
para aprovação da ANP.

O consorciado também poderá, nos termos da cláusula 3.2 do CPP, a seu cri-
tério e a qualquer tempo, optar por desistir da Declaração de Comercialidade e 
devolver as áreas integrantes da Área do Contrato, total ou parcialmente, encer-
rando a postergação, hipótese que resultará na extinção do CPP com relação à área 
retida em razão da descoberta.



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: FASE DE 
PRODUÇÃO

Início e Duração
14.1 A Fase de Produção terá início na data da apresentação da Declaração de 
Comercialidade e duração limitada pela vigência deste Contrato.

1. Referências normativas

Lei 12.351/2010, Art. 27, II.
Resolução ANP nº 17/2015, que aprova o regulamento técnico para elabora-

ção dos planos de desenvolvimento.
Portaria ANP nº 249/2000, que aprova o regulamento técnico de queimas e 

perdas de petróleo e gás natural.

2. Considerações em relação à concessão

Diferentemente do regime de concessão, em que a Fase de Produção possui 
prazo fixo contado a partir do término da Fase de Exploração, no regime de parti-
lha o contrato possui um prazo máximo de 35 anos definido em lei (Art. 29, XIX, 
Lei nº 12.351/2010), com a Fase de Exploração sendo descontada desse prazo 
máximo e a Fase de Produção sendo o prazo remanescente.

3. Comentários

A partir da Declaração de Comercialidade de uma descoberta, é iniciada a Fase 
de Produção, que perdurará até o término da produção ou até o término da vigên-
cia do contrato. É dentro do prazo da Fase de Produção que se desenrolam as 
atividades da Etapa de Desenvolvimento, voltadas a viabilizar o início da produção 
comercial de petróleo e gás natural, as atividades de produção propriamente ditas 
e, ao final, as atividades de abandono e desinstalação.

Condução das Operações na Fase de Produção

14.2 Os Consorciados deverão observar na Fase de Produção:
a) a racionalização da Produção;
b) o controle do declínio das reservas;
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c) a minimização da queima de Gás Natural e das emissões de gases de efeito estufa 
para a atmosfera;
d) a segurança operacional e a utilização de processos e alternativas que minimizem o 
impacto das Operações com objetivo de garantir a proteção da vida humana e a preser-
vação do meio ambiente;
e) a desativação e o abandono deverão ser considerados nas definições do projeto de 
desenvolvimento do campo.

4. Referências normativas

Lei 12.351/2010, Art. 30, V.
Resolução ANP nº 17/2015, que aprova o regulamento técnico para elabora-

ção dos planos de desenvolvimento.

5. Mudanças históricas

Antes da P4, as diretrizes previstas nesta cláusula constavam como obrigações 
a serem observadas na elaboração do Plano de Desenvolvimento. O reposiciona-
mento dessa cláusula para dentro das obrigações gerais da Fase de Produção indica 
a compreensão de que tais diretrizes devem ser observadas em todos os aspectos 
da Fase de Produção, antes, durante e depois da Etapa de Desenvolvimento.

6. Comentários

As diretrizes previstas nesta cláusula estão em linha com as boas práticas inter-
nacionais de conservação e produção eficiente e se relacionam, em diferentes 
medidas, com normas relativas à prevenção de perdas, segurança operacional e 
meio ambiente (Resolução ANP nº 17/2015).

A racionalização da produção e o controle do declínio das reservas reflete a 
necessidade de se planejar as atividades de produção de modo a obter o maior 
aproveitamento da capacidade produtiva do campo ao longo de sua vida útil, bem 
como a minimização dos riscos ambientais.

Devolução da Área do Contrato

14.3 A Área do Contrato deverá ser devolvida à União ao término previsto da 
Produção.
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14.4 Os Consorciados deverão submeter à Contratante e à ANP, até 36 (trinta 
e seis) meses antes do final do prazo de vigência do Contrato ou da estimativa de 
exaustão dos volumes comercialmente extraíveis, o que ocorrer primeiro, relatório 
com informações sobre:
a) situação mecânica dos poços;
b) linhas de Escoamento;
c) plantas de Produção;
d) equipamentos e outros ativos;
e) perspectiva de Produção adicional;
f) perspectiva de esgotamento do Campo;
g) contratos com fornecedores vigentes; e
h) outras considerações relevantes.
14.5 Os Consorciados deverão submeter à ANP um Programa de Desativação das 
Instalações em conformidade com a Legislação Aplicável e as Melhores Práticas da 
Indústria do Petróleo.
14.5.1 Na ausência de regulamentação específica, o prazo para apresentação do Pro-
grama de Desativação das Instalações não deverá ser inferior a 365 (trezentos e ses-
senta e cinco) dias antes do término previsto da Produção.
14.6 Na ausência de regulamentação específica, a ANP terá o prazo de 365 (trezen-
tos e sessenta e cinco) dias contados da data de recebimento do Programa de Desativa-
ção das Instalações para aprová-lo ou solicitar aos Consorciados as modificações que 
julgar cabíveis.
14.6.1 Caso a ANP solicite modificações, os Consorciados terão 60 (sessenta) dias 
contados da data de recebimento da notificação para apresentá-las, repetindo-se o pro-
cedimento previsto no parágrafo 14.6.
14.6.2 O início das atividades previstas no Programa de Desativação das Instalações 
somente poderá ocorrer após autorização expressa da ANP.
14.7 No momento da aprovação do Programa de Desativação das Instalações, a 
ANP poderá indicar quais bens serão revertidos à União, nos termos da Legislação 
Aplicável, e determinar que os Consorciados não procedam ao abandono permanente 
de determinados poços ou desativem ou removam certas instalações e equipamentos, sem 
prejuízo de seu direito de devolver a área.
14.8 A extinção deste Contrato em determinada Área de Desenvolvimento ou Campo 
somente ocorrerá após o cumprimento do respectivo Programa de Desativação das 
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Instalações e da aprovação pela ANP do Relatório Final de Desativação das Instala-
ções, com a imediata devolução da área correspondente.
14.9 Caso o Programa de Desativação das Instalações indique perspectiva de Produ-
ção adicional após o término da vigência do Contrato, a Contratante, ouvida a ANP, 
poderá determinar ações para garantir a continuidade das Operações de Produção.
14.9.1 Neste caso, o Operador deverá propor ao Comitê Operacional um plano de 
continuidade operacional, que deverá contemplar:
a) a cessão de contratos com fornecedores do Consórcio;
b) a possibilidade de aquisição de bens cuja vida útil se estenda após a vigência 
do Contrato.

7. Referências normativas

Lei 12.351/2010, Art. 29, XV.
Resolução ANP nº 27/2006, que estabelece o Regulamento Técnico que define 

os procedimentos a serem adotados na Desativação de Instalações e condições 
para a Devolução de Áreas de Concessão na Fase de Produção.

Resolução ANP nº 46/2016, que estabelece o regulamento do sistema de ges-
tão de integridade de poços – SGIP.

8. Considerações em relação à concessão

Os princípios previstos nesta cláusula Os Contratos de Concessão anteriores à 
R15 não previam que tais diretrizes e práticas deveriam ser observadas pelos Con-
tratados na Fase de Produção. Não obstante, o contrato previa sua observância no 
Plano de Desenvolvimento.

9. Comentários

O relatório exigido pela cláusula 14.4 permite que a ANP compreenda, antes 
mesmo da apresentação do Programa de Desativação das Instalações, qual o 
estado da infraestrutura presente no campo e qual a capacidade remanescente do 
reservatório. Tais informações permitirão que a ANP antecipe eventuais questões 
relativas ao abandono ou, quando considerar pertinente, planeje alternativas para 
prolongar a vida útil do campo, incluindo por meio da inclusão do campo – agora 
maduro – em um novo procedimento licitatório (vide comentário sobre a cláusula 
14.9 abaixo).
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Segundo a cláusula 14.5, o Programa de Desativação das Instalações deve 
seguir a legislação aplicável e as Melhores Práticas da Indústria do Petróleo. Tanto 
a cláusula 14.5.1, quanto à cláusula 14.6, preveem prazos específicos para a apre-
sentação e aprovação desse programa, aplicáveis quando não houver regulamenta-
ção específica sobre o tema.

Atualmente, está em vigor um regulamento técnico específico para a desativa-
ção de instalações de produção e devolução de áreas sob concessão (Resolução 
ANP nº 27/2006). Como não houve qualquer aditivo ou esclarecimento sobre sua 
possível aplicabilidade aos contratos sob o regime de partilha, não está claro se 
essa resolução deveria ser considerada para os fins das cláusulas 14.5 e 14.6.

É importante notar que o prazo estabelecido para apresentação do Programa 
de Desativação das Instalações é fixado tendo por referência o prazo previsto para 
o término previsto da produção, e não em relação ao término previsto da Fase de 
Produção, já que a curva de produção não está condicionada a prazos contratuais.

A cláusula 14.8, a exemplo do CPP anteriores, prevê que a extinção do con-
trato ocorre com a aprovação, pela ANP, do Relatório Final de Desativação das 
Instalações. Entretanto, a cláusula não prevê prazo para que a ANP conceda tal 
aprovação, nem indica qual o instrumento apto para formalizar essa aprovação 
e o encerramento do contrato. A ausência de tal previsão representa, ainda, 
uma incerteza jurídica quanto à efetiva data de encerramento das obrigações dos 
contratados.

Por fim, a cláusula 14.9, prevê que, caso haja possibilidade de produção adicio-
nal, o MME poderá determinar ações objetivando a continuidade da produção no 
campo. A cláusula não esclarece que ações são essas, qual a responsabilidade dos 
contratados ou qual o proposito e prazo dessa continuidade.

Todavia, a cláusula 14.9.1 e seus subitens preveem que essa obrigação estará 
sujeita a um plano aprovado pelo comitê operacional e sugerem que seu objetivo é 
permitir a transferência das operações a um novo operador, provavelmente dentro 
do escopo de uma nova licitação promovida pela ANP. A possibilidade de reversão 
de bens, prevista na cláusula 14.7, também integra o rol de instrumentos que o 
MME possui para a possível manutenção das operações após a devoção do campo 
(vide comentários à cláusula 23.10).

A esse respeito, é importante destacar que a devolução de um campo não sig-
nifica, necessariamente, que o reservatório esteja esgotado ou que o campo não 
tenha valor comercial. A avaliação do valor e da possibilidade de produção incre-
mental de um campo depende de diversos fatores, havendo empresas especializa-
das na operação e geração de valor em campos maduros.



CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PLANO DE 
DESENVOLVIMENTO

Prazos

15.1. Os Consorciados deverão apresentar o Plano de Desenvolvimento à ANP no 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da apresentação da Declaração de Comer-
cialidade ou do recebimento da comunicação de aprovação do Relatório Final de Ava-
liação de Descoberta, o que ocorrer por último.
15.1.1. Caso a Declaração de Comercialidade seja postergada, nos termos dos pará-
grafos 13.4 e 13.5, o Plano de Desenvolvimento deverá ser apresentado na data da 
Declaração de Comercialidade.
15.2. A entrega intempestiva do Plano de Desenvolvimento sujeitará os Consorciados 
à aplicação das sanções previstas na Cláusula Trigésima Primeira e na Legislação 
Aplicável.
15.3. Constatada a não entrega do Plano de Desenvolvimento no prazo estabelecido, a 
ANP notificará os Consorciados para que o apresentem no prazo máximo de 10 (dez) 
dias, findo o qual se extinguirá de pleno direito o Contrato em relação à respectiva 
Área de Desenvolvimento.

Área de Desenvolvimento
15.4. A Área de Desenvolvimento deverá abranger todas as Jazidas a serem produzidas.
15.5. A Área de Desenvolvimento deverá ser delimitada com base nos dados e infor-
mações obtidos durante a execução da Fase de Exploração e da Avaliação de Desco-
berta e de acordo com as Melhores Práticas da Indústria do Petróleo.
15.6. Durante a Etapa de Desenvolvimento, os Consorciados poderão solicitar à 
ANP a modificação da Área de Desenvolvimento, a fim de incorporar outras parcelas 
da Área do Contrato, desde que cumulativamente:
a) seja constatado que uma ou mais Jazidas extrapolam a Área de Desenvolvimento; e
b) as parcelas que se pretende incorporar não tenham sido devolvidas pelos Contratados 
em cumprimento às disposições do Contrato.
15.7. A Área de Desenvolvimento a ser retida será aquela constante do Relatório 
Final de Avaliação de Descoberta aprovado pela ANP.
15.8. Os Consorciados reterão da Área de Desenvolvimento apenas a Área do Campo 
aprovada pela ANP no âmbito do Plano de Desenvolvimento.
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15.8.1. Os Contratados deverão devolver imediatamente à ANP as parcelas restantes, 
observado o disposto nos parágrafos 3.4 e 3.5.

Aprovação e Execução do Plano de Desenvolvimento

15.9. A ANP terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados do recebimento do 
Plano de Desenvolvimento para aprová-lo ou solicitar aos Consorciados as modificações 
que julgar cabíveis.
15.9.1. Caso a ANP não se pronuncie dentro desse prazo, o Plano de Desenvolvi-
mento será considerado aprovado, não se afastando o poder/dever de a ANP deman-
dar revisões sempre que necessário.
15.9.2. Caso a ANP solicite modificações, os Consorciados deverão apresentar o 
Plano de Desenvolvimento modificado no prazo determinado pela ANP, repetindo-se 
o procedimento previsto no parágrafo 15.9.
15.10. A não aprovação do Plano de Desenvolvimento pela ANP, após o esgotamento 
dos recursos administrativos cabíveis, implicará a extinção de pleno direito do Contrato 
em relação à respectiva Área de Desenvolvimento.
15.11. Até que o Plano de Desenvolvimento seja aprovado, os Consorciados não pode-
rão realizar qualquer trabalho ou conduzir Operações na Área de Desenvolvimento, 
exceto mediante prévia aprovação da ANP.
15.11.1. Eventual antecipação da Produção deverá ser solicitada de maneira funda-
mentada em requerimento no qual devem ser observados os preceitos de conservação dos 
recursos petrolíferos, garantia da segurança operacional e preservação ambiental.
15.12. Os Consorciados conduzirão todas as Operações na área do Campo de acordo 
com o Plano de Desenvolvimento aprovado pela ANP.
15.13. Qualquer Descoberta de Novo Reservatório de Petróleo e Gás Natural deverá 
ser notificada pelos Consorciados à ANP, em caráter exclusivo, no prazo máximo de 
72 (setenta e duas) horas. A notificação deverá ser acompanhada de todos os dados e 
informações pertinentes disponíveis.
15.13.1. A incorporação do Novo Reservatório ao Campo deverá ser precedida de um 
Plano de Avaliação de Descoberta aprovado pela ANP, exceto quando a sua imediata 
incorporação for expressamente autorizada pela ANP.
15.14. A Descoberta Comercial somente será incorporada ao sistema de Produção do 
Campo após aprovação, pela ANP, do Relatório Final de Avaliação de Descoberta 
e da revisão do Plano de Desenvolvimento do Campo, exceto quando expressamente 
autorizado pela ANP.
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Revisões e Alterações

15.15. O Plano de Desenvolvimento poderá ser revisto ou alterado nas seguintes hipóteses:
a) por exigência da ANP ou por solicitação dos Consorciados, caso deixe de atender à 
Legislação Aplicável ou às Melhores Práticas da Indústria do Petróleo;
b) por solicitação dos Consorciados, caso ocorram comprovadas mudanças nas condições 
técnicas ou econômicas assumidas na sua elaboração.
15.16. Aplicar-se-ão às revisões do Plano de Desenvolvimento, no que couber, as 
disposições constantes do parágrafo 15.9 e 15.10, inclusive no que diz respeito à não 
aprovação das revisões pela ANP.

Construções, Instalações e Equipamentos

15.17. Os Consorciados serão responsáveis por todas as construções e instalações e pelo 
fornecimento dos equipamentos para a extração, Tratamento de Gás Natural, coleta, 
armazenamento, medição e Transferência da Produção.
15.17.1. A definição pelos Consorciados das ações relacionadas ao parágrafo 15.17, 
inclusive com relação ao aporte dos recursos necessários, será obrigatória para a carac-
terização da comercialidade e o Desenvolvimento da Descoberta.

1. Comentários

Sem comentários relevantes.



CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DATA DE 
INÍCIO DA PRODUÇÃO E PROGRAMAS 
ANUAIS DE PRODUÇÃO

Data de Início da Produção

16.1. A Data de Início da Produção do Campo deverá ocorrer no prazo máximo de 5 
(cinco) anos, prorrogáveis a critério da Contratante, ouvida a ANP, contados da data 
de apresentação da Declaração de Comercialidade.
16.1.1. Os Consorciados manterão a ANP informada sobre as previsões quanto à 
Data de Início da Produção do Campo.
16.1.2. Os Consorciados deverão notificar a ANP sobre a Data de Início da Produ-
ção no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a sua ocorrência.
16.2. A Produção de Petróleo e/ou Gás Natural em uma instalação de Produção 
somente poderá ser iniciada após a conclusão da instalação de um sistema para o apro-
veitamento ou a reinjeção de Gás Natural, exceto nos casos expressamente autorizados 
pela ANP, de modo a minimizar as queimas de Gás Natural.

Programa Anual de Produção

16.3. O Programa Anual de Produção não deverá prever variação igual ou superior a 
10% (dez por cento) do valor previsto no Plano de Desenvolvimento.
16.3.1. Eventual variação igual ou superior a 10% (dez por cento) deverá ser 
fundamentada na Legislação Aplicável e nas Melhores Práticas da Indústria do 
Petróleo.
16.4. Os Consorciados deverão entregar à ANP o Programa Anual de Produção 
relativo ao ano civil em que a Produção tiver início, com antecedência mínima de 60 
(sessenta) dias da Data de Início da Produção prevista, nos termos da Legislação 
Aplicável.
16.5. Os Consorciados deverão entregar à ANP o Programa Anual de Produção do 
ano subsequente, para o Campo, até o dia 31 de outubro de cada ano civil, nos termos 
da Legislação Aplicável.

Aprovação do Programa Anual de Produção

16.6. A ANP terá o prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento do Programa 
Anual de Produção para aprová-lo ou solicitar aos Consorciados quaisquer modifica-
ções que julgar cabíveis.
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16.6.1. Caso a ANP solicite modificações, os Consorciados deverão reapresen-
tar o Programa Anual de Produção contemplando tais alterações no prazo de 
30 (trinta) dias contados da solicitação, repetindo-se o procedimento previsto no 
parágrafo 16.6.
16.6.2. Caso os Consorciados discordem das modificações propostas, poderão discuti-
-las com a ANP, visando a ajustar as modificações a serem implementadas no Pro-
grama Anual de Produção, naquilo em que a ANP entender pertinente e de acordo 
com as Melhores Práticas da Indústria do Petróleo.
16.7. Caso, no início do período a que se refere determinado Programa Anual de 
Produção, a ANP e os Consorciados estejam discutindo eventuais modificações 
propostas pela ANP em razão da aplicação do disposto no parágrafo 16.6, será 
utilizado, em qualquer mês e até a definição final do Programa Anual de Produ-
ção, o nível de Produção mais baixo entre aqueles propostos pelos Consorciados 
e pela ANP.

Revisão

16.8. A ANP e os Consorciados poderão acordar, a qualquer tempo, a revisão de um 
Programa Anual de Produção em curso, desde que tal revisão satisfaça aos padrões 
determinados nos parágrafos 16.3 a 16.7.
16.8.1. Quando a revisão for proposta pela ANP, os Consorciados terão 30 (trinta) 
dias contados do recebimento da notificação para discuti-la com a ANP e apresentar 
um Programa Anual de Produção revisto.

Variação do Volume Produzido

16.9. O volume produzido no Campo a cada mês não poderá sofrer variação superior 
a 15% (quinze por cento) em relação ao volume referente ao nível de Produção previsto 
para o mês correspondente no Programa Anual de Produção.
16.9.1. Caso ocorra variação superior ao referido percentual, os Consorciados deve-
rão apresentar justificativa à ANP até o 15º (décimo quinto) dia do mês seguinte 
à variação.
16.9.2. Será permitida variação superior a tal percentual que decorra de motivos 
técnicos, caso fortuito, força maior ou causas similares, a serem avaliados pela ANP.

Interrupção Temporária da Produção

16.10. Os Consorciados poderão solicitar à ANP a interrupção voluntária da 
Produção de um Campo por um período de 01 (um) ano, prorrogável a critério 
da ANP.
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16.11. A ANP avaliará a solicitação no prazo de 60 (sessenta) dias, renovável por 
igual período, e poderá solicitar esclarecimentos aos Consorciados.
16.12. A interrupção voluntária da Produção não implicará a suspensão de curso do 
prazo do Contrato.

1. Comentários

Sem comentários relevantes.



CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MEDIÇÃO 
E DISPONIBILIDADE DA PARTILHA DA 
PRODUÇÃO

Medição

17.1 A partir da Data de Início da Produção de cada Área de Desenvolvimento ou 
Campo, os Consorciados deverão, periódica e regularmente, mensurar o volume e a 
qualidade do Petróleo e Gás Natural produzidos no Ponto de Medição.
17.1.1 Deverão ser utilizados os métodos, equipamentos e instrumentos de medição 
previstos no respectivo Plano de Desenvolvimento e conforme a Legislação Aplicável.

1. Referências normativas

Lei nº 12.351/2010, Art. 2º, X.
Decreto nº 2.705/1998, Art. 3º, IV.
Resolução Conjunta ANP/INMETRO nº 1, de 10/06/2013 (Regulamento 

Técnico de Medição de Petróleo e Gás Natural).
Resolução nº 18, de 27/03/2014 (Regulamento Técnico de Notificação de 

Falhas de Sistemas de Medição de Petróleo e Gás Natural e Falhas de Enquadra-
mento do Petróleo).

Resolução ANP nº 65, de 10/12/2014 (Regulamento Técnico de Envio de 
Dados de Produção e Movimentação de Petróleo, Gás Natural e Água).

Resolução ANP nº 52, de 26/12/2013 (Regulamento Técnico de Implementa-
ção de Resultados de Análises Físico-Químicas para as Medições Subsequentes de 
Petróleo e Gás Natural).

Resolução ANP nº 44, de 15/10/2015 (Regulamento Técnico de Medição de 
Fluido Multifásico para Apropriação de Petróleo, Gás Natural e Água).

Resolução ANP nº 17, de 18/03/2015 (Regulamento Técnico do Plano de 
Desenvolvimento).

2. Aspectos históricos

A cláusula sob análise não sofreu alterações substanciais da P1 a P5, exceto pela 
inclusão da expressão “Área de Desenvolvimento” na cláusula 17.1. Tal inclusão é 
pertinente haja vista a possibilidade de se ter produção antes da formação de um 
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Campo, seja por meio de um teste de longa duração, por exemplo, ou de autoriza-
ção de produção antecipada, nos termos da Resolução ANP nº 8, de 23/02/2016.

3. Considerações em relação à concessão

O conteúdo da cláusula é idêntico ao das cláusulas 12.1 e 12.1.1 do contrato de 
concessão da R15.

4. Comentários

O Poder Executivo Federal, no uso de competência atribuída pela Constitui-
ção Federal e pela Lei, editou o Decreto nº 2.705, de 03/08/1998, que regulou o 
dispositivo da Lei nº 9.478, de 1997 que versa sobre as Participações Governamen-
tais incidentes sobre as atividades de exploração, desenvolvimento e produção de 
petróleo e gás natural como contrapartida à riqueza auferida pelo particular.

O referido Decreto elegeu o Ponto de Medição como o local em que o Con-
cessionário irá (i) realizar a medição volumétrica do petróleo e/ou do gás natural 
extraído do subsolo; (ii) assumir a propriedade do respectivo volume de petró-
leo e/ou gás natural produzido e (iii) ato contínuo, recolher royalties e eventual 
participação especial incidentes sobre tal volume aferido, e demais tributos por-
ventura cabíveis.

Tal Ponto deverá constar do Plano de Desenvolvimento de cada Campo e 
o Contratado deverá observar as regras da ANP referentes à periodicidade da 
medição, aos procedimentos a serem utilizados, à frequência das aferições, testes 
e calibração dos equipamentos utilizados, e às providências a serem adotadas em 
decorrência de correções nas medições e respectivos registros, para determinação 
da exata quantidade de Petróleo e Gás Natural efetivamente recebida.

A Lei nº 12.351, de 22/12/2010, respeitou o mesmo racional contido no 
Decreto e definiu o Ponto de Medição como local em que é realizada a medição 
volumétrica do petróleo e/ou do gás natural produzidos.

O Regulamento Técnico de Medição, anexo à Resolução Conjunta ANP/
INMETRO nº 1/2013, define Ponto de Medição como a “Localização em uma planta 
de produção, processo, sistema de transferência, transporte ou estocagem onde fica instalado um 
sistema de medição de petróleo ou gás natural utilizado com objetivo de medição fiscal, de apro-
priação, de transferência de custódia e operacional.”

A Medição Fiscal é definida na cláusula 3.41 como: “Medição do volume de produ-
ção fiscalizada efetuada nos pontos de medição da produção a que se refere o inciso IV do Art. 3º 
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do Decreto nº 2.705/1998 e inciso X, do Art. 2º da Lei nº 12.351/2010. Toda medição 
utilizada no cômputo da totalização das Participações Governamentais, inclusive as medições 
utilizadas no cálculo das Participações Especiais”.

Ponto de Partilha

17.2 Os Pontos de Partilha de Petróleo e de Gás Natural serão definidos para cada 
Módulo da Etapa de Desenvolvimento no Plano de Desenvolvimento e coincidirão com 
o local onde o Consórcio disponibilizará fisicamente a parcela da Produção correspon-
dente a cada Consorciado ou a quem ele indicar.
17.2.1 A fiscalização da medição nos Pontos de Partilha será realizada pela ANP.
17.3 Qualquer diferença de volume que porventura ocorra entre o Ponto de Medição e 
o Ponto de Partilha será considerada perda operacional de responsabilidade exclusiva do 
Contratado, não recuperável como Custo em Óleo, ressalvado o disposto no parágrafo 17.8.

5. Referências normativas

Lei nº 12.351/2010, Art. 2º, XI.

6. Mudanças históricas

A cláusula sob análise teve sua redação mantida da P1 a P5, sendo que a sub-
cláusula 17.2.1 foi incluído a partir da P2.

Além disso, a exceção incluída ao final da cláusula 17.3 foi decorrente de con-
tribuição apresentada pela Indústria em período de Consulta Pública da minuta do 
CPP da P1.

7. Considerações em relação à concessão

Em que pese a cláusula em questão não encontrar correspondente no contrato 
de concessão, pode-se afirmar que o Ponto de Partilha possui função similar ao 
Ponto de Entrega no regime da integralidade do hidrocarboneto produzido, não 
havendo partilha com a União, como no CPP.

8. Comentários

O Ponto de Patilha é o local em que o Operador disponibilizará fisicamente a 
cada Contratado e à União, representada pela Pré-Sal Petróleo S/A (“PPSA”), a 



101Cláusula décima sétima: medição e disponibilidade da partilha da produção

parcela que lhes for devida do hidrocarboneto produzido, obedecendo-se os per-
centuais definidos no CPP.

A localização do Ponto de Partilha é definida no Plano de Desenvolvimento 
para cada Módulo da Etapa de Desenvolvimento. Não é incomum que o Ponto 
de Medição e de Partilha estejam localizados no mesmo equipamento de medição 
para fins fiscais, apesar disso não ser uma regra. A vantagem de se colocar os dois 
pontos no mesmo equipamento (de medição) é que a propriedade do hidrocar-
boneto já estará dividida, uma vez que a produção seja medida para fins de paga-
mento participações governamentais. Caso o Ponto de Medição Fiscal e o Ponto 
de Partilha sejam localizados em pontos distintos, considera-se que a propriedade 
ainda está indivisa entre os integrantes do consórcio, incluindo a PPSA, somente 
havendo sua efetiva divisão no Ponto de Partilha.21

O CPP atribui ao Contratado exclusivamente o ônus de eventual perda de 
produção que venha a ocorrer entre o Ponto de Medição e o Ponto de Partilha, 
devendo a parcela da União manter-se idêntica àquela auferida no Ponto de Medi-
ção. A única exceção à impossibilidade de se recuperar eventual perda como custo 
em óleo é no caso utilização do hidrocarboneto produzido como combustível 
para a execução das Operações, desde que obedecidas as condições estabelecidas 
na cláusula 17.9.

Boletins Mensais de Produção

17.4 Os Consorciados deverão apresentar à ANP um boletim mensal de Produção 
para cada Área de Desenvolvimento ou Campo.
17.4.1 O boletim deverá ser apresentado até o 15º (décimo quinto) dia de cada mês, a 
partir do mês seguinte àquele em que ocorrer a Data de Início da Produção.

9. Referências normativas

Decreto nº 2.705/1998, Art. 6º.
Portaria ANP nº 249/2000, Regulamento Técnico de Queimas e Perdas de 

Petróleo e Gás Natural.

21 Nesse sentido, vide: RIBEIRO, Ricardo Lodi. A Tributação do Petróleo: os Tributos Incidentes na 

Exploração e Produção de Petróleo e Gás no Brasil. Almedina, 2017, p. 39.
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10. Mudanças históricas

A cláusula sob análise não sofreu alterações da P1 a P5.

11. Considerações em relação à concessão

O conteúdo da cláusula é idêntico aos das cláusulas 12.2 e 12.2.1 do contrato 
de concessão da R15.

12. Comentários

A partir da Data de Início da Produção, os Contratados deverão apresentar 
à ANP boletins mensais de produção que especifiquem os volumes de petró-
leo e/ou de gás natural efetivamente produzido no Campo e recebido durante o 
mês anterior, bem como as quantidades consumidas nas Operações ao longo do 
mesmo período e os volumes de queimas e perdas de gás.

Note que, em caso de queima de gás associado em volume superior ao previsto 
no Programa Anual de Produção e admitido pela ANP, por motivo de compro-
vada necessidade operacional, o Contratado precisará justificar tal necessidade no 
Boletim Mensal de Produção.,

Disponibilização da Produção

17.5 É assegurada ao Contratado a livre disposição dos volumes de Petróleo e Gás 
Natural a ele conferidos, ressalvado o disposto no parágrafo 17.7.
17.6 A disponibilização dos volumes de Petróleo e Gás Natural produzidos será 
realizada em conformidade com o Acordo de Disponibilização da Produção de Petróleo 
ou de Gás Natural a ser celebrado entre os Consorciados antes do início da Produção, 
inclusive de Testes de Longa Duração.

13. Referências normativas

Lei nº 12.351/2010, Art. 2º, I.
Lei nº 9.478/1997, Art. 26.

14. Mudanças históricas

A cláusula sob análise sofreu alteração na P2, mantendo-se a mesma desde a 
P2. A redação P1 era a seguinte:



103Cláusula décima sétima: medição e disponibilidade da partilha da produção

17.5 A propriedade dos volumes de Petróleo e Gás Natural medidos nos termos do 
parágrafo 17.1 será conferida ao Contratado no Ponto de Partilha da Produção.
17.6 Observados o disposto no parágrafo 17.8, é assegurado ao Contratado a livre 
disposição dos volumes de Petróleo e Gás Natural, por ele recebidos.
17.7 A disponibilização do volume de Petróleo e Gás Natural produzidos será reali-
zada de acordo com as diretrizes do Anexo VII – Procedimentos para Apuração do 
Custo e do Excedente em Óleo, e em conformidade com o Acordo de Disponibilização 
da Produção a ser celebrado entre os Consorciados antes do início de qualquer produção.
17.7.1 Enquanto o acordo de que trata o caput não for celebrado, aplicar-se-ão os 
princípios definidos no Anexo XI – Regras do Consórcio.

15. Considerações em relação à concessão

A disponibilização da produção é prevista nas cláusulas 12.3 e 12.4 do contrato 
de concessão da R15.

16. Comentários

A cláusula em questão é de extrema relevância na medida em que garante ao 
Contratado a livre disposição dos volumes produzidos, a que faz jus, como con-
trapartida ao risco assumido de explorar e produzir hidrocarbonetos com o ônus 
inerente a tal atividade.

A ANP andou bem, no entender da indústria, em excluir a redação contida na 
cláusula 17.5 do CPP da P1, acima transcrito, na medida em que o termo “con-
ferida” deu margem a uma dúbia interpretação: se disponibilizada fisicamente no 
Ponto de Partilha ou se adquirida originariamente no Ponto de Partilha.

Além disso, o regulador passou a incluir expressamente, a partir da P2, na nova 
cláusula 17.6, que o Contratado também poderá dispor do volume produzido em 
sede de Teste de Longa Duração, obedecido o estabelecido em acordo de disponi-
bilização da produção celebrado entre os Consorciados.

Abastecimento do Mercado Nacional

17.7 Em situações de emergência que possam colocar em risco o abastecimento nacional 
de Petróleo e de Gás Natural, bem como de seus derivados, a ANP poderá determinar 
ao Contratado que limite suas exportações destes hidrocarbonetos.
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17.7.1 Considera-se situação de emergência aquela assim decretada pelo Presidente 
da República.
17.7.2 A parcela da Produção com exportação limitada deverá ser direcionada ao 
atendimento do mercado brasileiro ou à composição de estoques estratégicos para o País.
17.7.3 A ANP notificará o Contratado quanto à limitação das exportações com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
17.7.4 A parcela da Produção sobre a qual incidir a restrição à livre disposição será, 
a cada mês, determinada em relação à proporção da participação do Contratado na 
Produção nacional de Petróleo e Gás Natural relativa ao mês imediatamente anterior.

17. Referências normativas

Lei nº 9.478/1997, Art. 8º, XV e parágrafo único.
Lei nº 12.351/2010, Art. 9º, VI e VII.

18. Mudanças históricas

A cláusula sob análise não sofreu alterações da P1 a P5.

19. Considerações em relação à concessão

O conteúdo da cláusula é idêntico ao da cláusula 12.5 do contrato de concessão 
da R15.

20. Comentários

Em relação a esta cláusula do Contrato, a indústria, por meio do IBP, desde a P1, 
pleiteia, durante o período de Consulta Pública das minutas de contrato disponibili-
zadas pela ANP, a inclusão de previsão expressa de pagamento de indenização pelo 
Poder Público, com fundamento no Art. 5º, XXV, da Constituição Federal, em caso 
de dano ao Contratado em razão de limitação da exportação do Petróleo e/ou Gás 
Natural produzidos, nos moldes em que previsto neste dispositivo.

A ANP, no entanto, rejeita tal sugestão, sob a justificativa de que tal política 
emergencial não se confunde com controle de preço do petróleo e tampouco de 
confisco, mas tão somente de limitação de exportação para a garantia do abasteci-
mento nacional, pelo que descabida, na visão do regulador, qualquer ressarcimento 
ao particular já que o Contratado poderá vender a produção no mercado interno. 
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Contudo é de se questionar se o Contratado receberá preço justo pela produção 
em situações como essas em comparação com preços que conseguiria no mercado 
internacional. Dessa forma, essa é uma cláusula bem controversa.

Consumo nas Operações

17.8 Os Consorciados poderão utilizar, como combustível na execução das Operações, 
Petróleo e Gás Natural produzidos na Área do Contrato, desde que em quantidades 
autorizadas pela ANP.
17.8.1 Os Consorciados deverão informar a ANP, mediante notificação fundamen-
tada, qualquer variação acima de 15% (quinze por cento), em relação ao Programa 
Anual de Produção na quantidade de Petróleo e de Gás Natural consumida nas 
Operações e a finalidade do uso.
17.8.2 Os Consorciados deverão incluir tais informações nos boletins mensais de Produção.
16.8.3 Os volumes de Petróleo e Gás Natural consumidos nas Operações serão com-
putados para efeito do cálculo dos Royalties de que trata a Cláusula Sexta.

21. Referências normativas

Lei nº 12.351/2010, Art. 42-A, §§1º e 2º.
Decreto nº 2.705/1998.
Portaria ANP nº 452, de 19/12/2016.
Portaria ANP nº 100, de 20/6/2000.

22. Mudanças históricas

Confira-se redação original dos itens 17.9 e 17.9.1:
17.9 Os Consorciados poderão utilizar como combustível na execução das Operações, Petró-
leo e Gás Natural produzidos na Área do Contrato, desde que em quantidades razoáveis.
17.9.1 Os Consorciados deverão informar à ANP, mediante notificação fundamen-
tada, formal e por escrito, a quantidade de Petróleo e de Gás Natural consumida nas 
Operações e a finalidade de seu uso.

23. Considerações em relação à concessão

O conteúdo da cláusula é idêntico ao da cláusula 12.6 e subitens do contrato 
de concessão da R15.
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24. Comentários

A cláusula 17.9 do 1º CPP permite a utilização do Petróleo e Gás Natural pro-
duzidos na Área do Contrato como combustível na execução das Operações, desde 
que em quantidades razoáveis. A partir da P2 tal permissão passou a ser condicionada 
à autorização da ANP.

Da mesma forma, a cláusula 17.9.1 do 1º CPP obriga os Consorciados a infor-
mar à ANP a quantidade consumida nas Operações, ao passo que a partir da P2 
tal obrigação somente surge quando há variação acima de 15% na quantidade de 
hidrocarboneto consumido em relação ao previsto no Programa Anual de Produção.

Em período de Consulta Pública das P2 e P3, a indústria pleiteou o retorno da 
redação original e não limitativa a cláusula em questão (“quantidades razoáveis”) 
sob o fundamento de que o “consumo de parte da produção, principalmente gás e conden-
sado, e eventualmente petróleo leve chamado de gasolina natural, é parte da normal otimização 
das operações de produção em todo o mundo, reduzindo custos de transporte, reduzindo riscos 
de transporte de combustíveis, e principalmente no caso de gás, é um fator de segurança de for-
necimento de energia à instalações de produção e destinação evitando a queima ou reinjeção do 
gás, sendo naturalmente uma das Melhores Práticas da Indústria, não requerendo autorização 
da ANP para ser implementado”. A ANP, contudo, recusou tal sugestão, enfatizando 
a necessidade de se ter a previsão do consumo no Programa Anual de Produção 
submetido à ANP.

Resultados de Teste

17.9 Os dados, informações, resultados, interpretações, modelos de Reservatório está-
tico e dinâmico e os regimes de fluxo obtidos dos testes de formação, Testes de Longa 
Duração ou Sistemas de Produção Antecipada durante a execução das Operações deste 
Contrato deverão ser enviados à ANP e à Gestora imediatamente após a sua obtenção, 
conclusão ou conforme prazo definido na Legislação Aplicável.
17.9.1 As informações deverão contemplar, inclusive, os volumes de Petróleo, Gás 
Natural e água produzidos.
17.9.2 Em se tratando de Testes de Longa Duração, as informações deverão ser 
enviadas à ANP de acordo com a periodicidade estabelecida nos Planos de Avaliação 
de Descoberta aprovados.
17.9.3 A Produção e movimentações oriundas de Testes de Longa Duração e Sis-
temas de Produção Antecipada deverão ser reportadas por meio do boletim mensal 
de Produção.
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17.10 O Custo em Óleo referente aos Testes de Longa Duração somente será recupe-
rado em caso de Descoberta Comercial.
17.11 São devidos Royalties em decorrência da Produção de Petróleo e Gás Natural 
oriunda de Testes de Longa Duração.
17.12 A apropriação originária, pelo Contratado, do volume da Produção correspon-
dente aos Royalties devidos, no caso de Testes de Longa Duração, ocorrerá, se for o 
caso, na Fase de Produção.

25. Referências normativas

Lei nº 12.351/2010, Art. 29, XIV.
Lei nº 9.478/1997, Art. 22.
Resolução ANP nº 11/2011.

26. Mudanças históricos

A redação da cláusula 17.9 foi aprimorada a partir da P2.

27. Considerações em relação à concessão

O conteúdo da cláusula é similar ao da cláusula 12.7 e subitens do contrato de 
concessão da R15.

28. Comentários

Em período de Consulta Pública da P5, dentre as contribuições apresen-
tadas pelos interessados, solicitou-se a supressão da obrigação de disponibili-
zar à ANP e à Gestora os modelos de reservatório estático e dinâmico, e dos 
regimes de fluxos, por consistir em interpretação do Contratado, que demanda 
investimento, conhecimento, classificação, análise e reflexão. Considerou-se que 
a inclusão de tais informações interpretadas violaria o direito de propriedade do 
Contratado, protegido pela Constituição Federal, pela Lei nº 9.610/98 e pelo 
acordo TRIPS – Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual 
Relacionados ao Comércio.

A ANP, por sua vez, não acatou tal sugestão, sob a justificativa de que tais 
informações são imprescindíveis para a análise e aprovação pela ANP dos docu-
mentos submetidos pelos Contratados e de que “os estudos entregues à ANP e à 
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Gestora tem tratamento confidencial e não será dada publicidade às interpretações entregues, não 
cabendo, nesse sentido, argumentação de violação à proteção conferida à propriedade intelectual.”.

As cláusulas 17.11 e 17.12 também foram questionadas pela Indústria na 
medida em que impelem o Contratado de recolher royalties sobre o volume de 
Petróleo e Gás Natural produzido durante o Teste de Longa Duração (“TLD”), 
sem, contudo, permiti-lo se apropriar, de imediato, deste volume, gerando apenas 
um saldo financeiro. Isso pode desestimular ou mesmo inviabilizar a realização do 
TLD, que é de grande importância no desenvolvimento do pré-sal brasileiro e para 
o conhecimento da área.

Perdas de Petróleo e Gás Natural e queima do Gás Natural

17.13 As perdas de Petróleo ou Gás Natural ocorridas sob a responsabilidade do 
Contratado, bem como a queima do Gás Natural em flares, serão descontadas da 
parcela do Excedente em Óleo que couber ao Contratado após a Partilha da Produção.
17.13.1 Somente será permitida a queima de Gás Natural em flares por motivos 
de segurança, emergência e comissionamento, sendo o volume máximo o especificado 
conforme Legislação Aplicável.

29. Referências normativas

Lei nº 12.351/2010, Art. 42-A, § 2º.
Lei nº 9.478/1997, Art. 47, §3º.
Portaria ANP 249/2000.
Portaria ANP nº 100, de 20/6/2000.

30. Aspectos históricos

A cláusula 17.13.1 foi incluída a partir da P2.

31. Considerações em relação à concessão

O conteúdo desta cláusula é similar ao das cláusulas 12.9 e 12.10 do contrato 
de concessão da R15.

32. Comentários

Em Consulta Pública referente à P5, o IBP pleiteou que fosse permitida a 
queima de gás natural também por autorizações concedidas pela ANP, com o 
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fundamento de que a Portaria ANP 249/2000 define limites fixos para a queima 
de gás, assim como permite que a diretoria da ANP possa definir volumes pró-
prios por contrato. Ademais, tal Portaria considera outros motivos para autoriza-
ção de queima de gás, que são rotineiramente utilizados.

A ANP acatou parcialmente a sugestões, realizando ajustes na Cláusula.



CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: 
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO

Individualização da Produção

18.1 Deverá ser instaurado procedimento de Individualização da Produção de Petróleo 
e Gás Natural, nos termos da Legislação Aplicável, caso seja identificado que uma 
Jazida se estende além da Área do Contrato.
18.2 O acordo de Individualização da Produção e o compromisso de Individualização 
da Produção serão elaborados nos termos da Legislação Aplicável.

1. Introdução

Quando uma mesma jazida se estende por mais de um bloco ou campo, de 
acordo com as melhores práticas da indústria, é recomendável que os detentores 
de direitos de E&P nestas áreas produzam de forma conjunta os hidrocarbonetos 
presentes nesta jazida. A fim de regular este modelo de produção, foi desenvolvido 
o procedimento de individualização da produção (ou unitização, conforme o jar-
gão amplamente utilizado pela indústria do petróleo no Brasil).

No Brasil, o acordo de individualização da produção tem particular importân-
cia quando consideramos a vigência de três regimes distintos de E&P de hidrocar-
bonetos, quais sejam: partilha de produção, concessão e cessão onerosa. Destarte, 
não só é possível, como relativamente comum, que uma jazida se estenda para 
áreas com regimes de contratação distintos. Ainda, é importante destacar que o 
procedimento de individualização da produção é essencial no âmbito do pré-sal, 
uma vez que sua geologia propicia a existência de jazidas compartilhadas.

2. Referências normativas

Lei nº 12.351/2010, Art. 2º, IX, artigo 24, inciso VII, Art. 33 e seguintes.
Resolução ANP nº 25/2013.
Resolução CNPE nº 08/2016.

3. Mudanças históricas

Historicamente, o procedimento de individualização da produção foi concebido 
em contraposição à regra da captura (“rule of  caputure”), que vigeu, inicialmente, 
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nos Estados Unidos. De acordo com a regra de captura, o proprietário da área 
detém direito ao petróleo e ao gás natural produzidos através dos poços perfura-
dos em sua propriedade, ainda que seja provado que parte desses hidrocarbonetos 
produzidos, uma vez que são fluidos, tenham migrado de áreas adjacentes.

A regra da captura gerou a corrida na perfuração, buscando incessantemente 
a maximização do retorno dos investimentos. Para tanto, foram perfurados poços 
além do necessário, gerando produção muito acelerada e em níveis maiores do 
que a demanda, exaurindo precocemente as jazidas, o que, somado a dificuldade 
de armazenamento, causou redução de reservas e um desperdício de hidrocar-
bonetos. Consequentemente, esta explotação predatória acarretou o esgotamento 
precoce desses recursos naturais.

Neste cenário, a individualização da produção foi concebida com o objetivo de 
evitar a produção predatória, não racional e não conservativa, que resulta no esgo-
tamento prematuro do reservatório, sem a realização do seu potencial de recupe-
ração de hidrocarbonetos. Atualmente, a individualização da produção é prevista 
na maioria dos países, sendo obrigatória por lei ou realizada através do contrato 
celebrado entre a empresa ou consórcio de empresas e o país hospedeiro.

Nos países onde a individualização da produção não é obrigatória, e, portanto, 
ainda vigora a regra da captura, o acordo de individualização da produção pode 
ocorrer por iniciativa das próprias empresas envolvidas. Nesses casos, tem-se a 
single unit, quando todos os detentores de direitos de produção de petróleo aderem 
a um único acordo, ou a incomplete unit, quando o acordo conta com a adesão de 
somente parte dos detentores de direitos de produção.

Especificamente no Brasil, o Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967 
(“Código de Minas”), estabeleceu a possibilidade de os titulares de concessões e 
minas próximas ou vizinhas, situadas sobre o mesmo jazimento ou zona minerali-
zada, requererem a permissão para a formação de um consórcio de mineração. A 
formação do pretendido consórcio era feita mediante Decreto do Governo Federal, 
objetivando, assim, incrementar a produtividade da extração ou a sua capacidade. Tal 
conceito de mesmo jazimento ou zona mineralizadora era aplicado analogamente 
para a hipótese de existência de reservatórios contíguos de petróleo e gás natural.

Posteriormente, em 1975, com a criação dos contratos de risco22 celebrados entre 
a Petrobras e empresas privadas, foi estabelecido que, se um campo descoberto pela 

22 BUCHEB, José Alberto. Direito do Petróleo a Regulação das Atividades de Exploração e Produção 

de Petróleo e Gás Natural no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 187.
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contratante ultrapassasse a área contratada, a Petrobras deveria estabelecer um pro-
jeto de individualização da produção. Este projeto tinha como base as práticas e 
usos da indústria internacional do petróleo e definia os direitos e obrigações de cada 
empresa envolvida nas operações, nos investimentos e na produção.

A Lei nº 9.478/1997 regulava a individualização da produção em seu Art. 27, 
que previa que “quando se tratar de campos que se estendam por blocos vizinhos, onde atuem 
concessionários distintos, deverão eles celebrar acordo para a individualização de produção”.

Com o advento da Lei nº 12.351/2010, o Art. 27 da Lei nº 9.478/1997 foi 
revogado e a Lei nº 12.351/2010 passou a regular o instituto da individualização 
da produção. Posteriormente, com o objetivo de regular mais detalhadamente a 
individualização da produção, foi editada a Resolução ANP nº 25, de 9 de julho de 
2013 (“Resolução ANP nº 25/2013”).

Entretanto, tal resolução deixou uma série de lacunas, que se tornaram ainda 
mais substanciais com o término da operação única pela Petrobras. Em atendi-
mento a um pleito da indústria, em 24 de setembro de 2016, por meio da Portaria 
MME nº 452, foi criado um grupo de trabalho composto por membros do MME, 
ANP e PPSA, com o objetivo de propor ao CNPE as regras gerais relativas aos 
contratos de individualização da produção.

 A organização interna do CNPE para a elaboração das referidas regras gerais 
foi instituída pela Resolução CNPE nº 06/2016, de 6 de agosto de 2016, e tais 
regras foram finalmente publicadas através da Resolução CNPE nº 08/2016, de 
14 de dezembro de 2016, que resultaram na edição da Resolução ANP nº 698, de 
06 de setembro de 2017, que, por fim, alterou a Resolução ANP nº 25/2013. Esta 
resolução será o enfoque da análise aqui apresentada, devido ao seu nível de deta-
lhamento sobre o procedimento de individualização da produção.

4. Considerações em relação à concessão

O conteúdo das cláusulas 13.1 e 13.2 do contrato de concessão da R15 (mar) é 
substancialmente similar ao das cláusulas pertinentes do CPP da P5.

5. Comentários

No que tange à individualização da produção, o CPP da P5 não estabeleceu um 
procedimento específico, mas tão somente fez referência à utilização da legislação 
aplicável em suas cláusulas 18.1 e 18.2. Por legislação aplicável, entende-se que é 
a regulamentação feita pelo capítulo IV da Lei nº 12.351/2010 e pela Resolução 
ANP nº 25/2013, conforme alterada pela Resolução ANP nº 698/ 2017.
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A Resolução ANP nº 25/2013 estabelece que, ao ser constatado que uma jazida 
se estende para além de determinada área contratada, o Operador deverá comuni-
car este fato prontamente à ANP. Quando, ao contrário, for a ANP que identificar 
esta possibilidade, as empresas ou consórcios envolvidos deverão, no prazo de 180 
dias, confirmar ou rejeitar a possibilidade de individualização da produção.

Caso a jazida se estenda por áreas nas quais diferentes empresas ou consórcios 
detenham direitos, as partes envolvidas devem celebrar o acordo de individualiza-
ção da produção.

A União também celebrará um acordo de individualização da produção com 
os concessionários envolvidos nas hipóteses em que a jazida se estenda de área 
contratada para área não contratada, com base nas avaliações conjuntas realizadas 
pelas partes e pela ANP.

Caso a jazida compartilhada se encontre localizada em área do pré-sal ou áreas 
estratégicas, a União será representada pela PPSA. Na hipótese da jazida com-
partilhada não estar localizada em áreas do pré-sal ou estratégicas, a União será 
representada pela ANP.

Nos casos em que a jazida se estenda de área contratada para área não contra-
tada, o futuro concessionário assumirá as obrigações e direitos contidos no acordo 
de individualização da produção celebrado pela União. Ademais, após a outorga 
dos direitos de E&P da área não contratada, as partes, conjuntamente, poderão 
submeter à análise e aprovação da ANP eventuais readequações no acordo de 
individualização da produção.

O regime de E&P a ser adotado para a área não contratada não depende do 
regime vigente nas áreas adjacentes. Todavia, no que se refere aos percentuais e 
regras de conteúdo local, deverão ser adotados os mesmos parâmetros da área sob 
contrato até a outorga dos direitos de E&P da área não contratada.

Neste ponto, cumpre destacar que os compromissos de conteúdo local no 
acordo e no compromisso de individualização da produção para a fase de explo-
ração terão como base as disposições contratuais que regem as áreas sob contrato 
que contêm o reservatório compartilhado, sujeitas a fiscalizações individualizadas.

Já na etapa de desenvolvimento da fase de produção, o compromisso de con-
teúdo local obedecerá a uma proporcionalidade, calculada com base na ponde-
ração entre (i) os volumes originais de óleo equivalente (VOE) das áreas objeto 
de individualização da produção e (ii) os respectivos compromissos de conteúdo 
local estabelecidos nos contratos que regem as áreas sob contrato que contêm o 
reservatório compartilhado.
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Conforme disposto pela Resolução ANP nº 25/2013, o acordo de individua-
lização da produção poderá incluir mais de um reservatório compartilhado pelas 
partes. Para tanto, é exigido que sejam discriminadas as participações dos conces-
sionários ou contratados em cada um deles.

A Resolução ANP nº 25/2013 dispõe ainda que, caso a jazida se estenda para 
áreas sob contrato detidas pela mesma empresa ou consórcio, deverá ser cele-
brado um compromisso de individualização da produção. Semelhantemente ao 
acordo de individualização da produção mencionado anteriormente, outras jazi-
das compartilhadas existentes nas áreas envolvidas também poderão ser incluídas 
neste instrumento. O Compromisso de Individualização da Produção deverá ser 
enviado para avaliação e aprovação da ANP no prazo de 180 dias.23

Na eventualidade da jazida ainda não estar delimitada ou se houver falta de 
informações e dados, é possível a celebração de um pré-acordo de individualização 
da produção, para fins de avaliação da jazida em um único plano de avaliação de 
descoberta.

Com relação ao prazo de celebração do acordo de individualização da produção, 
sua fixação será realizada pela ANP, conforme diretrizes do CNPE. Enquanto não 
aprovado o acordo, o desenvolvimento da produção e a produção do reservató-
rio compartilhado ficarão suspensos, salvo nos casos autorizados e sob condições 
definidas pela ANP. Esta autorização deve ser tecnicamente justificada e solicitada 
formalmente por pelo menos uma das partes ou expedida de ofício pela ANP.

Na hipótese das partes não celebrarem voluntariamente o acordo de individu-
alização da produção dentro do prazo fixado pela ANP, a agência será responsá-
vel por determinar como serão apropriados os direitos e as obrigações da jazida 
compartilhada por meio de um laudo técnico. Para elaborar este laudo, a ANP 
observará as melhores práticas da indústria do petróleo.

Em sessenta dias, contados após o fim do prazo da ANP, as partes deverão 
encaminhar uma petição à ANP, fornecendo uma descrição clara e detalhada dos 
motivos que impediram a celebração do acordo. Outrossim, deverão propor uma 
solução que melhor satisfaça cada parte, bem como, dados, informações e inter-
pretações necessários para avaliação e elaboração do laudo técnico.

Neste ponto, cumpre destacar que a ANP poderá aceitar, a seu exclusivo crité-
rio, que o laudo técnico seja elaborado por terceiro custeado pelo concessionário, 
contratado ou cessionária.

23 Conforme o parágrafo único Art. 6 da Resolução ANP nº 25/2013.
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Após elaborado, o laudo técnico será encaminhado para aprovação da Direto-
ria Colegiada da ANP. A ANP terá cento e vinte dias, contados a partir do proto-
colo da petição das partes, para estabelecer como os direitos e as obrigações sobre 
a jazida compartilhada serão apropriados.

Este prazo será suspenso sempre que a ANP solicitar informações para ava-
liação e elaboração do laudo técnico e será reiniciado a partir do recebimento dos 
dados pedidos. As partes terão trinta dias, contados da solicitação da ANP, para 
submetê-los.

Subsequente à aprovação do laudo técnico, as partes serão notificadas pela 
ANP para que celebrem, dentro de sessenta dias, o acordo de individualização da 
produção, como estabelecido pela ANP.

Caso as partes acordem entre si e elaborem uma proposta de acordo ou compro-
misso de individualização da produção, esta proposta deverá ser submetida a ANP, 
que deverá se manifestar em até sessenta dias, contados do recebimento do docu-
mento. Todavia, este prazo será interrompido sempre que a ANP solicitar informa-
ções adicionais e será reiniciado a partir do recebimento de tais informações.

Enquanto não houver contratação da área que se estende além de um determi-
nado contrato, o titular da área sob contrato terá duas alternativas, quais sejam: (i) 
suspender o curso do prazo contratual, até a contratação da referida área; ou (ii) 
prosseguir com as atividades na área de ocorrência do reservatório compartilhado, 
desde que autorizado e sob as condições definidas pela ANP.

No tocante à definição do operador no acordo de individualização da produ-
ção, enquanto a contratação da área não ocorrer, o operador da área sob contrato 
adjacente será também o operador da área individualizada. Já nos casos em que o 
reservatório compartilhado se estenda por mais de uma área sob contrato, o ope-
rador da área individualizada será definido pelas partes no acordo de individualiza-
ção da produção. Uma vez outorgada a área não contratada, as partes envolvidas 
poderão nomear, livremente, o operador da área individualizada.

Cabe mencionar, ainda, que o acordo de individualização da produção deverá 
contemplar as obrigações das partes no que tange às participações e receitas gover-
namentais e de terceiros, observando as disposições dos contratos que regem as 
áreas sob contrato na qual está localizada a jazida compartilhada. Após a aprova-
ção de uma redeterminação pela ANP, as alterações nas obrigações referentes ao 
pagamento das participações e receitas governamentais e de terceiros entram em 
vigor, sem produzir efeitos retroativos em relação aos pagamentos já efetuados.

Nos casos de acordo de individualização da produção envolvendo área não 
contratada, as participações governamentais referentes a tal área serão pagas pelo 
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consórcio ou pelo Operador da área individualizada, conforme o caso, desconta-
das do quinhão da União. Estes descontos observarão os preços de referência do 
petróleo e do gás natural, de acordo com Resolução específica da ANP.

A Resolução da ANP estabelece a possibilidade de redeterminações, podendo 
estas ser requeridas pela ANP, desde que tecnicamente justificáveis.

A partir do início da fase de produção, desde que após a data efetiva24 do acordo 
de individualização da produção, a União, com base na proporção de sua participa-
ção no reservatório compartilhado, rateará os custos de produção e os investimentos 
referentes à etapa de desenvolvimento da produção com as demais partes. Contudo, 
caso a produção do reservatório compartilhado seja iniciada sem a devida autori-
zação da ANP, a União não reembolsará qualquer custo ou investimento realizado, 
sem prejuízo do direito ao ressarcimento da sua parcela do volume produzido.

Caso o início da produção do reservatório compartilhado ocorra antes da data 
efetiva de um acordo de individualização da produção envolvendo área não con-
tratada, a produção do reservatório compartilhado será integralmente apropriada 
pelos titulares de direitos de E&P da área sob contrato.

Os gastos realizados pelo titular da área sob contrato, antes da data efetiva do 
acordo de individualização da produção, somente poderão ser recuperados caso a 
comercialidade de pelo menos uma descoberta na área individualizada seja decla-
rada e até o quinhão da União. Em caso de eventual saldo devedor, a União, por 
meio da ANP ou PPSA, deverá proceder com sua quitação mediante o desconto 
de seu quinhão da produção do reservatório compartilhado, calculado com base 
nos preços de referência do mês de pagamento.

A Resolução ANP nº 25/2013 estabelece que não poderão ser recuperados 
gastos relacionados com o pagamento de bônus de assinatura e o cumprimento do 
programa exploratório mínimo. De acordo com o diploma, também não serão res-
sarcidos os gastos realizados na área sob contrato em atividades que não tenham 
produzido dados e informações sobre o reservatório compartilhado ou contribu-
ído para sua delimitação.

Dentre as inovações trazidas pela Resolução ANP nº 698/2017, cabe des-
tacar ainda as disposições referentes à hipótese da produção do reservatório 

24 Conforme o parágrafo único Art. 2, inciso XXI da Resolução ANP nº 25/2013, Data Efetiva é 

o primeiro dia do mês subsequente da ciência à Operadora da Jazida Compartilhada sobre a 

aprovação do Acordo de Individualização da Produção, do Compromisso de Individualização da 

Produção ou de Termo Aditivo decorrente de Redeterminação.
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compartilhado ser iniciada antes da contratação da área não contratada e depois da 
data efetiva. Nestes casos, toda a monetização do volume de petróleo e gás natural 
produzido a partir do reservatório compartilhado será rateada entre a União e as 
demais partes, respeitadas a proporção de suas participações e os critérios defi-
nidos no Acordo de Individualização da Produção em vigor e em documentos 
complementares.

Na hipótese da produção do reservatório compartilhado ser iniciada sem a 
devida autorização da ANP, a União não reembolsará qualquer custo ou inves-
timento realizado, sem prejuízo do direito ao ressarcimento da sua parcela do 
volume produzido.



CLÁUSULA DÉCIMA NONA: EXECUÇÃO 
DAS OPERAÇÕES PELOS CONSORCIADOS

(a) Com Petrobras
Operador
19.1. A Petrobras é Operador deste Contrato e, em nome dos Contrata-
dos, deverá:

a) conduzir e executar as Operações previstas neste Contrato;

b) submeter planos, programas, garantias, propostas e comunicações à ANP;

c) receber respostas, solicitações, propostas e outras comunicações da ANP.

19.2. O Operador será responsável pelo integral cumprimento de todas 
as obrigações dos Contratados estabelecidas neste Contrato relativas 
a qualquer aspecto das Operações e ao pagamento das Participações 
Governamentais.

19.2.1. Em caso de mais de um Contratado, todos serão solidariamente res-
ponsáveis pelo integral cumprimento de todas as obrigações do Contrato.

(b) Sem Petrobras

Designação do Operador pelos Contratados
19.1. O Operador é designado pelos Contratados para, em nome destes:

a) conduzir e executar as Operações previstas neste Contrato;

b) submeter planos, programas, garantias, propostas e comunicações à ANP;

c) receber respostas, solicitações, propostas e outras comunicações da ANP.

19.2. O Operador será responsável pelo integral cumprimento de todas as 
obrigações dos Contratados estabelecidas neste Contrato relativas a qualquer 
aspecto das Operações e ao pagamento das Participações Governamentais.

19.2.1. Em caso de mais de um Contratado, todos serão solidariamente res-
ponsáveis pelo integral cumprimento de todas as obrigações do Contrato

1. Introdução

Trata-se da designação do operador no contrato, que será o responsável pela 
condução das atividades de E&P.
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A cláusula remete ainda à alteração da Lei nº 12.351/2010 com relação à obri-
gatoriedade de a Petrobras atuar como operadora em todos os blocos do pré-sal, 
bem como da sua participação mínima obrigatória.

2. Referências normativas

Lei nº 9.478/1997 Art. 38, II.
Lei nº 12.351/2010 Art. 2º, VI e VII, Art. 4º, Art. 9º e Art. 30.
Decreto Nº 9.041/2017.

3. Mudanças históricas

A Lei nº 12.351/2010 introduziu o regime de partilha de produção no Brasil e 
originalmente, estabeleceu a obrigatoriedade de a Petrobras atuar como operadora 
em todos os blocos do pré-sal com participação mínima de 30%.

Após longas discussões sobre o tema entre os agentes da indústria, em 2016, foi 
publicada a Lei nº 13.365/2016 que alterou a redação inicial da Lei nº 12.351/2010, 
desobrigando a Petrobras a atuar como operadora em todos os blocos. A compa-
nhia passou a deter então o direito de preferência para figurar como operadora e 
caso exercesse tal direito, sua participação seria de ao menos 30%.

Na P1, o contrato não previa cláusula de designação de operador, já que 
obrigatoriamente seria a Petrobras. A partir da P2, com a já vigência da Lei nº 
13.365/2016, passou-se a ter dois modelos de CPP: um com a Petrobras atuando 
como operadora e outro em que o operador é designado pelos consorciados.

4. Considerações em relação à concessão

Com relação à designação do operador, o conteúdo da cláusula é substancial-
mente similar às cláusulas 14.2 e 14.3 do contrato de concessão da R15.

5. Comentários

(a) Designação de operador
Quando sociedades em consórcio vencem a licitação de uma área para E&P de 

petróleo, elas necessitam indicar quem será a empresa líder, a operadora, que será 
responsável pelo consórcio e pela condução das operações.25

25 Conforme Art. 38, II da Lei nº 9.478/1997.
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O operador é quem conduz e organiza as atividades no dia-a-dia, fazendo as 
devidas contratações de terceiros para prestação de serviços, organizando custos 
das atividades, solicitando fundos aos demais consorciados (cash calls) e autorização 
para gastos (authorization for expenditures – AFE), tudo em conformidade com as 
regras definidas entre as partes em acordo específico chamado Acordo de Opera-
ção Conjunta (Joint Operating Agreement).

Neste acordo, as partes estabelecem as faixas de valores em que o operador 
pode contratar livremente e quando ele necessitará de aprovação do comitê ope-
racional, instância administrativa e decisória do consórcio, que dita as diretrizes 
da condução das operações e as estratégias técnica, de custo e de investimento da 
área a ser explorada.

Ao final de cada mês, o operador, com a aprovação do comitê operacional, 
submete os custos e despesas futuras ou incorridas no mês anterior para os demais 
consorciados, cobrando o adiantamento ou reembolso de valores.26

O operador conduz as atividades em seu próprio nome e em regra, não é remu-
nerado por atuar como operador, sendo apenas ressarcido pelos custos incorridos 
na condução das operações.27

O Art. 30 da Lei nº 12.351/2010 traz o rol das principais funções do operador.
No CPP da P1 a cláusula décima nona dispôs quanto às obrigações de ope-

ração fazendo referência genérica aos consorciados. A partir da P2, passou-se a 
existir dois modelos de contrato, sendo um com a Petrobras no papel de opera-
dora e outro em que terceiro desempenharia este papel. Nos modelos do contrato 
a partir da P2 passou-se a fazer referência direta ao operador como responsável 
direto pelas obrigações dos consorciados, reforçando-se o conceito de solidarie-
dade entre os demais contratados.

(b) Petrobras como operadora
Com relação à designação de operador no P5, é fundamental abordar a discus-

são que se teve acerca da obrigatoriedade de a Petrobras atuar como operadora em 
todos os blocos do pré-sal.

O tema da operação no CPP juntamente com a obrigatoriedade de participa-
ção mínima pela Petrobras foram os pontos centrais da discussão para a imple-
mentação do novo regime de partilha pela Lei nº 12.351/2010, bem como a sua 
flexibilização pela Lei nº 13.365/2016.

26 QUINTANS, Luiz Cezar P. Manual de direito do petróleo. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2015. Pag. 192.

27 Idem.



121Cláusula décima nona: execução das operações pelos consorciados

Destoando do modelo de concessão amplamente utilizado, o regime de parti-
lha de produção passou a ser o utilizado para a exploração dos blocos abarcados 
pela reserva de petróleo na camada do pré-sal.28

Este regime estabelece que, diferentemente do regime de concessão, a produ-
ção será partilhada entre o Estado e a licitante vencedora. Uma das maiores dife-
renças, contudo, foi que nesse tipo de regime foi-se originalmente estabelecido que 
a Petrobras seria obrigatoriamente operadora de todos os blocos de exploração 
com uma participação mínima obrigatória de 30%.

Assim sendo, após realizado o procedimento licitatório para a exploração de 
bacias petrolíferas, a licitante vencedora deveria obrigatoriamente formar con-
sórcio com a Petrobras, que atuaria como operadora, e com a PPSA, empresa 
pública criada pela Lei nº 12.304/2010 para defender os interesses da União e 
gestora do P5.

O regime implementado, contudo, gerou discussão entre os agentes do 
setor de Petróleo e Gás brasileiro, se tornando alvo de críticas pelas empresas 
petrolíferas.

A insatisfação com a lei culminou na apresentação de projetos de lei propondo 
mudanças, sendo o projeto principal o PLS nº 131/2015 de autoria do senador 
José Serra. Tal projeto objetivou retirar da Petrobras a exclusividade das atividades 
no pré-sal e acabar com a obrigação de a estatal participar com pelo menos 30% 
dos investimentos em todos os consórcios de exploração da camada.29

Conforme os motivos expostos no próprio PLS nº 131/2015, argumentava-se 
que a Petrobras não se encontrava em condições financeiras que pudesse suportar 
a obrigação de cumprir com todos os compromissos e investimentos necessários 
para a exploração da camada do pré-sal, com projeção da ordem de USD 220,6 
bilhões para o período de 2014 a 2018.30

Ademais, a companhia se encontrava em meio a investigações e escândalos de 
corrupção, com consequentes prisões preventivas de seus gestores, fornecedores 
e prestadores de serviços, que além de afetar suas atividades poderia dificultar a 

28 NETO, Artur Watt. Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis: Doutrina, jurisprudência e legisla-

ção. São Paulo: Editora Saraiva, 2014. Pag. 46.

29 GARCIA, Gustavo. “Senado aprova projeto de lei que muda regras de exploração do pré-sal”. 

Disponível em: http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/02/senado-aprova-projeto-que-muda-

-regras-de-exploracao-do-pre-sal.html. Acessado em 04/07/2018.

30 PLS nº 131/2015. Disponível em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=2922020&-

disposition=inline. Acessado em 04/07/2018.
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obtenção de financiamento no mercado externo e prejudicar o cumprimento do 
cronograma dos projetos.31

Diante da tendência de queda do preço do petróleo por conta do aumento da 
sua oferta, defendia-se que era necessário desenvolver o pré-sal com urgência, já 
que a rentabilidade dos projetos de exploração poderia diminuir e tornar a explo-
ração do recurso economicamente inviável.32 A exploração da camada do pré-sal, 
de extrema relevância ao país, não poderia sofrer atrasos por conta da crise interna 
sofrida pela estatal.

Soma-se a esses argumentos, o fato de que a própria Petrobras não era favorá-
vel a essa obrigatoriedade, pois era compelida a assumir a operação de área e alocar 
recursos financeiros, equipamentos e pessoal especializado, que poderiam ser mais 
produtivamente aplicados em outras áreas de seu maior interesse. Teria, ainda, que 
se associar com sócios que não elegera e honrar compromissos econômicos dos 
quais não participara do planejamento.33

Pode-se dizer, ainda, que o próprio poder de regulação da ANP estaria com-
prometido, haja vista que, caso a Petrobras descumprisse suas obrigações como 
operadora, poderia sofrer alguma penalidade como advertência ou multa, sendo 
neste último caso destinada ao consórcio como um todo, porém nunca excluída do 
consórcio. Ainda que fosse necessária a rescisão do contrato com nova licitação, a 
Petrobras participaria como integrante e operadora do consórcio.

Tal invencibilidade conferida à Petrobras fere, ainda, o princípio da livre con-
corrência, do Art. 170, IV da Constituição Federal.

Por fim, a exigência de operador único diminuía a atratividade para a participa-
ção de empresas na exploração do pré-sal. Isso ficou nítido no leilão do campo de 
Libra, realizado em 2013 sob a égide da Lei nº 12.351/2010 antes de sua alteração. 
Nesta primeira rodada, apenas um consórcio de empresas participou da licitação. 
A Petrobras participou na qualidade de operadora obrigatória e com participação 
mínima. Nesta rodada o bloco de Libra foi arrematado pelas empresas Petrobras, 

31 Projeto de Lei nº 131/2015. Disponível em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?d-

m=2922020&disposition=inline. Acessado em 04/07/2018.

32 RAMALHO, André; SOARES, Elisa; GOES, Francisco. “Operador único no pré-sal é ruim para 

Petrobras e para país, diz IBP”. Disponível em:https://www.valor.com.br/brasil/3823236/operador-

-unico-no-pre-sal-e-ruim-para-petrobras-e-para-pais-diz-ibp. Acessado em 04/07/2018.

33 MORAIS, José Mauro de. “Devemos tirar a Petrobras da condição de operadora única no Pré-

-sal?”. Disponível em: http://www.brasil-economia-governo.org.br/2015/10/06/devemos-tirar-a-pe-

trobras-da-condicao-de-operadora-unica-no-pre-sal/. Acessado em 04/07/2018.



123Cláusula décima nona: execução das operações pelos consorciados

Shell, Total, CNPC e CNOOC, e a participação mínima da Petrobras subiu de 
30% para 40%.

A demanda pela flexibilização na legislação foi acompanhada pelas trocas de 
governo com posicionamentos ideológicos distintos sobre o papel da Petrobras, 
bem como uma crise financeira da estatal que culminou com um alto endivida-
mento e necessidade de um programa de desinvestimento.

Como resposta às reivindicações, em 2016, foi editada a Lei nº 13.365/2016, 
que flexibilizou a redação original da Lei nº 12.351/2010. A Petrobras deixou de 
ser obrigada a atuar como operadora em todos os blocos de exploração, tendo, 
contudo, o direito de preferência, regulado pelo Decreto nº 9.041/2017.

Para exercer este direito de preferência, a empresa possui o prazo de 30 (trinta) 
dias após a publicação da Resolução CNPE que conterá os parâmetros técnicos 
e econômicos dos blocos objetos da licitação, para demonstrar seu interesse por 
meio de manifestação que obrigatoriamente descriminará a relação dos blocos de 
interesse da empresa e o percentual de participação pretendido.

Ao exercer seu direito de preferência, a Petrobras entra no consórcio com 
pelo menos a participação mínima de 30%, já prevista anteriormente pela Lei 
nº 12.351/2010.

A medida, apesar de agradar as empresas do setor, por ser responsável por uma 
maior abertura do mercado, também gerou críticas por parte daqueles que defen-
diam uma maior atuação estatal sobre a exploração do recurso mineral. De acordo 
com estes, abrir mão da obrigatoriedade de participação da Petrobras como opera-
dora significaria renunciar à gestão de um recurso mineral finito e não renovável e 
deixá-lo sob total de companhias estrangeiras. Seria um risco à soberania nacional 
e prejudicial à Petrobras.34

Defendeu-se que a Petrobras já teria investido muito na tecnologia do pré-sal 
e por isso deveria participar de toda a exploração. Considerada uma área de baixo 
risco e a companhia tendo já o conhecimento técnico para explorá-la, ela conse-
guiria reduzir o custo de produção, maximizando os seus lucros, o que poderiam 
reverter inclusive a crise financeira enfrentada por ela.

O petróleo como bem estratégico e matéria prima, sendo administrado pela 
Petrobras, teria sua exploração e uso adequado, garantindo-se um abastecimento 

34 MST. “Seis motivos para manter a Petrobras como operadora única na área do pré-sal”. Disponí-

vel em: http://www.mst.org.br/2015/06/16/seis-motivos-para-manter-a-petrobras-como-operado-

ra-unica-na-area-do-pre-sal.html. Acessado em 04/07/2018.
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nacional de forma controlada e evitando uma falta desse recurso para futuras gera-
ções de brasileiros. Usou-se como exemplos os casos da Argentina e da Indonésia, 
que privatizaram a exploração do petróleo e tiveram seu petróleo exportado a 
preços baixíssimos, enquanto importavam por altos valores.35

Outro argumento utilizado foi que essa condição seria essencial para a polí-
tica industrial brasileira, contribuindo com o desenvolvimento do setor e maxi-
mizando o conteúdo local. De acordo com dados do SINAVAL (Sindicato da 
Construção Naval), apesar da existência de inúmeras operadoras privadas e 
estrangeiras no Brasil apenas a Petrobras possuía encomendas de navios e plata-
formas, enfatizando o papel fundamental da companhia para o desenvolvimento 
da indústria nacional.36

Além disso, a Petrobras comandaria a maior cadeia produtiva do país, o que 
responde direta e indiretamente por cerca de 15% da geração de emprego e renda 
no Brasil.37 De extrema importância para a retomada do desenvolvimento e com-
bate ao desemprego no país, a Petrobras, sua cadeia produtiva e a renda gerada 
indiretamente por elas são responsáveis por 20% do PIB brasileiro. Dezenas de 
bilhões de reais em impostos que são investidos em saúde, educação e serviços 
sociais dependem dessa cadeia. Permitir a exploração por multinacionais seria 
entregar a riqueza para as multinacionais.

Por fim, como operadora única, a Petrobras poderia controlar a produção, evi-
tando a extração predatória e riscos de acidentes como o ocorrido no acidente 
ambiental causado pela empresa Chevron no litoral do Rio de Janeiro.38

Não obstante, o Projeto de Lei do Senado (PLS) 131, de autoria do senador 
José Serra (PSDB) foi aprovado na forma da Lei nº 13.365/2016 e pôs fim à garan-
tia legal que a Petrobras tinha de ser a operadora única do pré-sal, incluindo-se, 

35 MST. “Seis motivos para manter a Petrobras como operadora única na área do pré-sal”. Disponí-

vel em: http://www.mst.org.br/2015/06/16/seis-motivos-para-manter-a-petrobras-como-operado-

ra-unica-na-area-do-pre-sal.html. Acessado em 04/07/2018.

36 MST. “Seis motivos para manter a Petrobras como operadora única na área do pré-sal”. Disponí-

vel em: http://www.mst.org.br/2015/06/16/seis-motivos-para-manter-a-petrobras-como-operado-

ra-unica-na-area-do-pre-sal.html. Acessado em 04/07/2018.

37 REQUIÃO, Roberto. “6 motivos para a Petrobras ser operadora única do pré-sal”. Disponível em: 

https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/6-motivos-para-a-Petrobras-ser-operadora-uni-

ca-do-pre-sal/4/35518. Acessado em 04/07/2018.

38 BRANCO, Marina. “Gigante americana Chevron provoca vazamento de óleo na Bacia de Cam-

pos.” Disponível em: http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/gigante-americana-chevron-

-provoca-vazamento-de-oleo-na-bacia-de-campos-20427385. Acessado em 04/07/2018.
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no entanto, ao texto original, a prioridade da Petrobras na escolha dos blocos de 
exploração do pré-sal.

A forma de operação nos campos passou a ser realizada nos moldes da 
mudança, de modo que, a partir da P2, passaram a existir dois modelos de con-
trato: um em que a Petrobras figura como operadora o outro em que os consor-
ciados elegem o operador.39

Na P2 e P3 realizadas em 2017, a estatal optou por exercer o direito de prefe-
rência com relação a três blocos, deixando outros três blocos para serem operados 
por terceiros.

Já na P4, realizada em 2018, das 4 áreas ofertadas, a Petrobras decidiu exercer 
direito de preferência em duas áreas: Três Marias e Uirapuru. No campo Dois 
Irmãos, a estatal foi a única a apresentar proposta.40

Na P5, em andamento, foram ofertados quatro blocos: Saturno, Titã, Pau-Brasil 
e Sudoeste de Tartaruga Verde. Neste último a Petrobras exerceu seu direito de 
preferência com participação mínima de 30%.

(c) Responsabilidade solidária
Apesar de o operador estar à frente do consórcio, conduzindo as operações, a 

responsabilidade pelo integral cumprimento de todas as obrigações do Contrato é 
solidária. Isto significa que a obrigação pelo débito todo ou direito pela prestação 
inteira pode incorrer sobre qualquer um dos consorciados, como se cada um fosse 
o único credor ou devedor da obrigação.41

É apenas isenta de reponsabilidade a gestora PPSA, conforme o Art. 8º da 
Lei nº 12.351/2010, que dispõe que a gestora não assumirá riscos e não respon-
derá pelos custos e investimentos inerentes às atividades de exploração, avaliação, 
desenvolvimento, produção e desativação das instalações de E&P decorrentes dos 
contratos de partilha de produção.42

39 REQUIÃO, Roberto. “6 motivos para a Petrobras ser operadora única do pré-sal”. Disponível em: 

https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/6-motivos-para-a-Petrobras-ser-operadora-uni-

ca-do-pre-sal/4/35518. Acessado em 04/07/2018.

40 CORRÊA, Marcello; ORDOÑEZ . “Confira quem levou cada bloco da 4ª Rodada do Leilão do 

Pré-sal.”. Disponível em: https://oglobo.globo.com/economia/confira-quem-levou-cada-bloco-da-

-4-rodada-do-leilao-do-pre-sal-22754595. Acessado em 04/07/2018.

41 Conforme Art. 264 do Código Civil.

42 Lei nº 12.351/2010



126 Contrato de partilha de produção

Embora a condução da operação seja concentrada no operador, os consorcia-
dos podem agir individualmente como apresentar garantias e certas comunicações.

Aquisição de Dados fora da Área do Contrato

19.12. Mediante solicitação circunstanciada dos Consorciados, a ANP poderá auto-
rizar Operações fora dos limites da Área do Contrato.
19.13. Operações fora dos limites da Área do Contrato não serão consideradas para 
efeito de cumprimento do Programa Exploratório Mínimo, mas poderão ser reconheci-
das como Custo em Óleo.
19.14. Os dados adquiridos fora dos limites da Área do Contrato serão classificados 
como públicos imediatamente após sua aquisição.
19.15. Os Consorciados deverão entregar à ANP os dados e informações adquiridos 
fora dos limites da Área do Contrato nos termos da Legislação Aplicável.

6. Referências normativas

Lei nº 9.478/1997 Art. 8º II, III, XI; Art.15, V; e Art. 22.
Resolução ANP nº 11/2011 Art. 29, 30.
Resolução ANP nº 1/2015.

7. Mudanças históricas

Desde a P1 já estava prevista nos contratos celebrados a cláusula de Aquisição 
de Dados fora da Área do Contrato.

Na minuta do CPP da R2 e R3, discutiu-se sobre a possibilidade de considerar 
a aquisição de dados fora da área do contrato para o cumprimento do PEM. Tal 
sugestão, entretanto, não foi aceita pela ANP.

8. Considerações em relação à concessão

O conteúdo da cláusula é idêntico às cláusulas 14.21 à e 14.24 do contrato de 
concessão da R15.

9. Comentários

(a) A aquisição de dados
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Antes de se efetivamente chegar à etapa de produção de petróleo, é indispen-
sável a realização de diversas pesquisas destinadas à exploração e conhecimento 
do campo de petróleo. Quando a licitante vencedora inicia a fase de exploração, 
ela pode já haver adquirido um pacote de dados fornecido pela ANP durante a 
licitação, contendo informações relevantes sobre o bloco arrematado. Porém ela 
necessitará de mais dados e detalhes sobre a área para proceder com a perfuração 
de poços e produzir os hidrocarbonetos.

A atividade de aquisição de dados de E&P de petróleo e gás natural pode ser 
desenvolvida pelas próprias licitantes vencedoras (também chamadas concessioná-
rias), por empresa de aquisição de dados, instituições acadêmicas ou pela própria 
ANP. Com exceção do concessionário quando adquirir dados dentro dos limites 
da sua área de concessão, a atividade de aquisição de dados deverá ser previamente 
autorizada pela ANP.

À ANP compete regular a atividade, uma vez que os dados e informações sobre 
as bacias sedimentares brasileiras integram os recursos petrolíferos nacionais, sendo, 
portanto, bens públicos e federais. Todos os dados adquiridos devem ser encaminha-
dos à ANP e são armazenados no Banco de Dados de Exploração e Produção da 
ANP (“BDEP”). O acesso aos dados é totalmente controlado pela ANP.

Os dados podem ser classificados quanto à sua confidencialidade, natureza de 
aquisição e período de confidencialidade.

Quanto à confidencialidade, os dados podem ser públicos – aqueles aos quais a 
ANP dá acesso a qualquer pessoa interessada, ou confidenciais – aqueles aos quais 
a ANP dá acesso de forma restrita.

Quanto à natureza de aquisição, os dados podem ser exclusivos – quando 
adquiridos por concessionário nos limites da sua área de concessão, ainda que 
se obtida por empresa contratada; não-exclusivos – quando adquiridos por 
empresa de aquisição de dados; de fomento – quando adquiridos pela ANP por 
meio de empresa contratada, instituição conveniada ou instituição acadêmica; ou 
mistos – quando resultantes do reprocessamento de dados exclusivos e dados 
públicos ou de dados exclusivos e dados não-exclusivos ou dados não-exclusivos 
e dados públicos.

Quanto ao período de confidencialidade, os dados geofísicos sísmicos e dados 
geofísicos não-sísmicos adquiridos por concessionário e dados mistos realizados 
em bases exclusivas são confidenciais por 5 anos; os dados geofísicos sísmicos e 
dados geofísicos não-sísmicos adquiridos por empresa de aquisição de dados e 
dados mistos realizados em bases não-exclusivas são confidenciais por 10 anos; 
e, os dados de poços são confidenciais por 2 anos. Os dados de fomentos são 
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públicos desde a sua aquisição. E tornam-se públicos os dados exclusivos relativos 
a áreas devolvidas; os dados não-exclusivos em desacordo com os termos esta-
belecidos nas autorizações para aquisição de dados; os dados não-exclusivos cuja 
venda sé restringida pela empresa de aquisição de dados; e os dados adquiridos 
fora dos limites da área de concessão.

A aquisição, processamento e interpretação de dados é realizada com uso de 
tecnologias avançadas e requerem alto investimento. Os custos chegam a repre-
sentar cerca de 10% a 20% do investimento em um projeto de E&P.43

Tendo em vista a necessidade dessa alta tecnologia, muitas vezes os conces-
sionários se valem de empresas especializadas nesse tipo de serviço, denominadas 
Empresas de Aquisição de Dados (EAD). Pode-se adquirir dados também por 
meio da sua compra.

A aquisição de dados por parte das licitantes possui duas etapas: (i) busca e 
descoberta de hidrocarbonetos e (ii) estudo de viabilidade (técnica e financeira) 
de exploração do hidrocarboneto encontrado. Os estudos realizados vão desde 
a análise da porosidade da rocha do reservatório até a quantidade de água e areia 
nele encontrada. Os estudos sísmicos, por exemplo, são fundamentais, uma vez 
que fornecem informações mais precisas da localização do petróleo, evitando per-
furações desnecessárias.44

Atualmente a atividade de aquisição de dados é regulamentada pelas Resolução 
ANP nº 11/2011 e Resolução ANP nº 1/2015. No entanto, por conta de similari-
dade dos assuntos abordados em ambas normas e tendo em vista uma necessidade 
de revisá-las, a Superintendência de Dados Técnicos da ANP propôs a edição 
de nova resolução unificando as anteriores. A versão proposta encontra-se, neste 
momento em fase de consulta pública.

A minuta proposta objetiva modernizar resoluções vigentes de forma que 
sejam compatíveis com os novos procedimentos internos de avaliação e arma-
zenamento de dados, possibilitando ainda a atualização dos períodos de sigilo 
dos dados. Buscou-se também abarcar, por afinidade de assunto, para facilitar o 
acesso às informações e dados técnicos, de modo geral, e reduzir a burocracia 

43	 “Aquisição	de	dados	–	Como	 identificar	o	potencial	petrolífero	de	uma	área?”.	Disponível	em:	

http://www.qgep.com.br/static/ptb/aquisicao-de-dados.asp?idioma=ptb.	Acessado	em	05/07/2018.

44	 Idem.
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nas autorizações para aquisição, processamento e elaboração de estudos de 
dados não exclusivos.45

Dentre as mudanças propostas pode-se citar, sobretudo, a diminuição das etapas 
burocráticas no processo de autorização para exercício da atividade de aquisição, 
processamento e elaboração de estudos de dados técnicos, por meio da redução 
drástica da quantidade de documentos a serem apresentados à ANP. Nesse sen-
tido, excluiu-se também a obrigatoriedade de habilitação pela EAD, imputando-se 
à concessionária a responsabilidade única e exclusiva em relação à análise técnica e 
a capacidade operacional da EAD.

É proposto também pela ANP, uma simplificação considerável dos docu-
mentos necessários para outorga de autorização para aquisição de dados, além da 
estipulação de um período único de cinco anos de vigência para as referidas auto-
rizações, de modo que, durante esse período de vigência, não será mais necessário 
o envio de relatórios mensais à ANP.

Dentre outras providências, a alteração às resoluções pretende facilitar o acesso 
aos dados técnicos e reduzir a burocracia nas autorizações para aquisição destas 
informações.

Por fim, a nova resolução pretende alinhar a norma ao entendimento já difun-
dido na ANP e previsto nos contratos de concessão recentes, de que o concessio-
nário pode estender para além dos limites da concessão, as operações de aquisição 
de dados, desde que os pontos amostrados com cobertura total em subsuperfí-
cie pertençam à área contratada. Por uma questão de geometria da aquisição sís-
mica, para se adquirir informação em subsuperfície no limite da área contratada, 
os navios ultrapassam essa área. Essa operação pelos navios já está prevista nos 
contratos de E&P de petróleo, porém atualmente requer-se uma autorização da 
ANP. Conforme a redação da resolução vigente, o consorciado poderá realizar a 
aquisição de dados fora do limite contratualmente estabelecido se (i) os pontos 
amostrados com cobertura total em subsuperfície pertencerem ao bloco ou campo 
concedido; ou (ii) obtiverem autorização da ANP após apresentação de requisição 
técnica justificando a necessidade de aquisição.46 O que se está sugerindo é prever 
em resolução de forma que a ANP não necessite autorizar caso a caso.

45 Nota técnica nº 002/2018/SDT da ANP. Disponível em: http://www.anp.gov.br/images/Consultas_

publicas/2018/n12/4_NT_002_2018_SDT_Apresentacao.docx. Acessado em 05/07/2018.

46 Conforme Art.29 da Resolução ANP nº 11/2011.
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Com mudanças não muito significativas nos contratos das rodadas posteriores, 
a seção acima destacada do CPP (19.12 a 19.15) já se encontrava presente desde o 
contrato celebrado na P1. Tais cláusulas estabelecem a possibilidade de os consor-
ciados realizarem operações fora dos limites acordados contratualmente, porém 
mediante solicitação à ANP.

Tais operações poderão ser reconhecidas como Custo em Óleo, ou seja, 
havendo descoberta de petróleo, a concessionária poderá ser ressarcida pelos custos 
incorridos. Fazemos referência à cláusula 5ª do presente trabalho para maiores infor-
mações quanto ao custo em óleo.

No entanto, a aquisição de dados fora dos limites estabelecidos no contrato não 
será considerada para efeito de cumprimento do Programa Exploratório Mínimo, 
que corresponde às atividades exploratórias a serem obrigatoriamente cumpridas 
pelo concessionário durante a fase de Exploração. Fazemos referência à cláusula 
11ª do presente trabalho para maiores informações sobre o PEM.

Da P1 para a P2 e P3, propôs-se alterar as cláusulas para que, além da pos-
sibilidade de recuperação do Custo em Óleo, tais atividades nessas condições 
fora dos limites da área do Contrato pudessem ser incluídas no Programa de 
Exploração Mínimo.47

A ANP, entretanto, rejeitou a proposta de alteração, sob a justificativa de que o 
PEM se refere à um conjunto de atividades mínimas da fase inicial de exploração 
em um determinado bloco, de modo que não seria razoável admitir a execução de 
pesquisas fora da área desse bloco.

Por fim, a cláusula, em conformidade com o Art. 5º, VI, “d”, da Resolução 
ANP nº 11/2015, dispõe que os dados adquiridos fora da área estabelecida contra-
tualmente tornar-se-ão públicos imediatamente. Assim sendo, os dados poderão 
ser acessados por qualquer pessoa física ou jurídica interessada.

47 ANP. “2ª e 3ª Rodada de Licitações de Partilha de Produção Consulta Pública e Audiência Pública 

nº 15/2017”. Disponível em: http://rodadas.anp.gov.br/arquivos/RoundP2/audiencia/contribuicoes_

contrato.pdf. Acessado em 05.07.2018.



CLÁUSULA VIGÉSIMA: CONTROLE DAS 
OPERAÇÕES E ASSISTÊNCIA PELA ANP 
E PELA CONTRATANTE

Acompanhamento e Fiscalização pela ANP

20.1. A ANP, diretamente ou mediante convênios com órgãos da União, Estados ou 
Distrito Federal, exercerá o acompanhamento e fiscalização permanentes das Operações.
20.1.1. A ação ou omissão no acompanhamento e fiscalização não excluirá ou redu-
zirá a responsabilidade do Contratado pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas 
neste Contrato.

Acompanhamento pela Contratante

20.2. A Contratante, a qualquer tempo, poderá exercer o acompanhamento das 
Operações.

Acesso e Controle

20.3. A Contratante e a ANP terão livre acesso à Área do Contrato e às Operações 
em curso, aos equipamentos e instalações, bem como a todos os registros, estudos e dados 
técnicos disponíveis.
20.3.1. Os Consorciados deverão fornecer aos representantes da Contratante e da 
ANP transporte, alimentação, equipamentos de proteção individual e alojamento nas 
locações em igualdade de condições àqueles fornecidos ao seu próprio pessoal.
20.3.2. Para fins de levantamento de dados, informações ou apuração de responsa-
bilidades sobre incidentes operacionais, o acesso será provido pelos Consorciados por 
meio do fornecimento irrestrito e imediato de transporte, alimentação, equipamentos de 
proteção individual e alojamento aos representantes da ANP.
20.4. Os Consorciados deverão permitir livre acesso às autoridades que tenham com-
petência sobre quaisquer de suas atividades.
20.5. Os Consorciados deverão prestar, no prazo e na forma estabelecidos, as informa-
ções solicitadas pela ANP.

Assistência ao Contratado

20.6. A Contratante e a ANP, quando solicitados, poderão prestar assistência aos 
Consorciados na obtenção das licenças, autorizações, permissões e direitos referidos no 
parágrafo 19.12.
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Exoneração de responsabilidade da Contratante e da ANP

20.7. Os Contratados, por sua conta e risco, são integralmente responsáveis pela exe-
cução das Operações, não cabendo à Contratante e à ANP qualquer responsabilidade 
em decorrência de assistência solicitada e eventualmente prestada.

1. Comentários

Sem comentários relevantes.



CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: 
PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO E 
ORÇAMENTO

Correspondência entre o Conteúdo e outros Planos e Programas

21.1. Os Programas Anuais de Trabalho e Orçamento deverão guardar estrita corres-
pondência com os demais planos e programas aprovados.

Prazos

21.2. Os Consorciados deverão apresentar à ANP, até o dia 31 de outubro de cada 
ano, o Programa Anual de Trabalho e Orçamento do ano subsequente, nos termos da 
Legislação Aplicável.
21.2.1. O primeiro Programa Anual de Trabalho e Orçamento deverá contemplar o 
restante do ano em curso e ser apresentado pelos Consorciados no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias contados da data de assinatura deste Contrato.
21.2.2. Caso faltem menos de 90 (noventa) dias para o final do ano em curso, o 
primeiro Programa Anual de Trabalho e Orçamento contemplará também, separada-
mente, o ano subsequente.

Revisões e Alterações

21.3. A ANP terá o prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento do Programa 
Anual de Trabalho e Orçamento para aprová-lo ou para solicitar quaisquer modifi-
cações aos Consorciados.
21.3.1. Caso a ANP solicite tais modificações, os Consorciados terão 30 (trinta) dias 
contados da data da referida solicitação para reapresentar o Programa Anual de Tra-
balho e Orçamento com as modificações requeridas, repetindo-se, então, o procedimento 
previsto no parágrafo 21.3.

1. Comentários

Sem comentários relevantes.



CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DADOS 
E INFORMAÇÕES

Fornecimento pelos Consorciados

22.1. Os Consorciados deverão manter a ANP informada a respeito do progresso, 
resultados e prazos das Operações.
22.1.1. O Operador enviará à Gestora e à ANP, na forma e prazos estipulados, 
cópias de mapas, seções, perfis, estudos, interpretações, outros dados e informações geoló-
gicas, geoquímicas e geofísicas, inclusive dados de poços, modelos de Reservatório estático 
e dinâmico e regimes de fluxo obtidos de testes, além de relatórios ou quaisquer outros 
documentos definidos em regulamentação específica e obtidos como resultado das Opera-
ções e deste Contrato que contenham informações necessárias para a caracterização do 
progresso dos trabalhos e do conhecimento geológico da Área do Contrato.
22.1.2. Nos termos do art. 22 da Lei nº 9.478/1997, o acervo técnico constituído 
pelos dados e informações sobre as Bacias Sedimentares brasileiras é parte integrante 
dos recursos petrolíferos nacionais, devendo tais dados e informações, inclusive os refe-
rentes à modelagem geológica, geofísica e geoquímica da Área do Contrato, ser entregues 
pelos Consorciados à ANP.
22.1.3. A ANP deverá zelar pelo cumprimento dos períodos de confidencialidade, nos 
termos da Legislação Aplicável.
22.2. A qualidade das cópias e demais reproduções dos dados e informações de que 
trata o parágrafo 22.1.1 deverá guardar fidelidade absoluta e padrão equivalentes aos 
originais, inclusive no que se refere a cor, tamanho, legibilidade, clareza, compatibili-
dade e demais características pertinentes.

Processamento ou Análise no Exterior

22.3. Os Consorciados poderão, mediante prévia e expressa autorização da ANP, reme-
ter ao exterior amostras de rochas e fluidos, ou dados de geologia, geofísica e geoquímica.
22.3.1. A remessa somente será permitida caso vise à análise, ao ensaio, ou ao pro-
cessamento de dados.
22.3.2. Com relação às amostras ou aos dados, os Consorciados deverão enviar à 
ANP solicitação contendo:
a) justificativa sobre a necessidade da remessa ao exterior;
b) informações detalhadas, bem como indicação de seus equivalentes mantidos no País;
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c) informações detalhadas sobre as análises, ensaios e processamentos a que serão sub-
metidos, ressaltando os ensaios de natureza destrutiva, caso previstos;
d) informações da instituição de destino;
e) previsão da data de conclusão das análises, ensaios e processamentos; e
f) previsão da data de retorno ao País, quando aplicável.
22.3.3. Os Consorciados deverão:
a) manter cópia da informação ou dado ou equivalente da amostra em território nacional;
b) retornar as amostras, informações ou dados ao País após a realização da análise, 
ensaio ou processamento; e
c) fornecer à ANP os resultados obtidos com as análises, ensaios e processamentos 
realizados, cumpridos os prazos da Legislação Aplicável.

1. Comentários

Sem comentários relevantes.



CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: BENS

Bens, Equipamentos, Instalações e Materiais

23.1. É obrigação exclusiva dos Consorciados fornecer diretamente, comprar, alugar, 
arrendar, afretar ou de qualquer outra forma obter todos os bens, móveis e imóveis, 
inclusive instalações, construções, sistemas, equipamentos, máquinas, materiais e supri-
mentos, que sejam necessários para a execução das Operações.
23.1.1. A compra, aluguel, arrendamento ou obtenção poderão ser realizados no Bra-
sil ou no exterior, nos termos da Legislação Aplicável.

1. Referências normativas

Lei nº 12.351/2010, Art. 2, I, Art. 5º, Art. 6º.

2. Mudanças históricas

(a) P2 e P3 realizaram as seguintes modificações em relação a P1:
23.1 É obrigação exclusiva dos Consorciados fornecerão fornecer diretamente, 

comprarão, alugarão, arrendarão comprar, alugar, arrendar, afretar ou de qualquer 
outra forma obterão obter todos os bens, móveis e imóveis, inclusive instalações, 
construções, sistemas, equipamentos, máquinas, materiais e suprimentos, que 
sejam necessários para a execução das Operações.

(b) P4 e P5 mantiveram praticamente mesma cláusula. Pequeno ajuste não relevante na 
linguagem.

3. Considerações em relação à concessão

Conteúdo idêntico ao da cláusula 18.1 e 18.1.1 da R15.

4. Comentários

A obrigação do consórcio de fornecer todos os bens, equipamentos, insta-
lações, materiais, etc. necessários para a execução das operações está presente 
desde a primeira minuta do contrato (P1), bem como desde os contratos de con-
cessão da Rodada Zero. Resulta do princípio de que as atividades de exploração 
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são realizadas por conta e risco dos concessionários, o que gera aa obrigação 
do concessionário de arcar com todos os custos e investimentos necessários à 
execução do CPP.

Tal cláusula também dá ampla liberdade para os Consorciados buscarem os 
bens necessários para o desenvolvimento das atividades objeto do CPP. Frise-
-se: deverão os Consorciados de qualquer forma obter todos os bens que sejam 
necessários para as Operações. Adotando o princípio da autonomia da vontade e 
perfeitamente alinhado com o princípio da legalidade, o CPP permite que os Con-
sorciados atuem livremente para conseguir os bens que operará para a Exploração, 
Desenvolvimento e Produção de petróleo e gás natural. A cláusula é permissiva 
de toda e qualquer forma lícita para que os Consorciados busquem os bens para 
suas atividades.

Instalações ou Equipamentos fora da Área do Contrato

23.2. A ANP poderá autorizar o posicionamento ou a construção de instalações ou 
equipamentos em local externo à Área do Contrato, com vistas a complementar ou 
otimizar a estrutura logística relacionada com as Operações.
23.2.1. Os Consorciados deverão apresentar à ANP solicitação fundamentada para 
posicionar instalações ou equipamentos fora dos limites da Área do Contrato.
23.2.2. A fundamentação deve contemplar aspectos técnicos e econômicos, bem como o 
projeto de posicionamento ou de construção, conforme o caso.

5. Referências normativas

A contrário sensu do art. 15, I e do Art. 29, I da Lei nº 12.351/2010.

6. Mudanças históricas

Sem mudanças significativas no decorrer dos anos.
(a) P2 retirou previsão expressa da forma da solicitação:
23.2.1 Os Consorciados deverão apresentar à ANP solicitação fundamentada, 

formal e por escrito para posicionar instalações ou equipamentos fora dos limites 
da Área do Contrato.

(b) P3, P4 e P5 mantiveram a mesma cláusula.
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7. Considerações em relação à concessão

Conteúdo similar ao da cláusula 18.5 da R15.

8. Comentários

Nos termos do edital e do contrato, as atividades objeto do CPP devem ser 
realizadas exclusivamente na Área do Contrato (v. Clausulas 2.1 e 3.1 do CPP). 
Qualquer tipo de atividade fora da Área do Contrato, incluindo a instalação de 
equipamentos, requer autorização prévia da ANP, que analisará pedido fundamen-
tado pelo contratado, visando a complementar ou otimizar a estrutura logística 
das Operações.

Diferentemente dos CPP, os contratos de concessão indicam expressamente 
que os equipamentos e instalações situados em local externo à Área de Conces-
são também estão sujeitos ao controle ambiental conforme previsto no contrato 
(Cláusula 18.5 – R15).

No âmbito dos comentários na P2, foi proposta a obrigação de incluir no 
PAT o posicionamento e aspectos da construção das instalações. A proposta foi 
rejeitada, com base no entendimento da ANP de que o pedido de instalação fora 
da área pode ensejar a revisão do PD para detalhamento da posição da instalação.

Devolução de Áreas

23.3. Caso sejam utilizados poços ou infraestrutura preexistentes, os Contratados 
assumirão, em relação a estes, as responsabilidades previstas no Contrato e na Legis-
lação Aplicável.
23.4. Quando se tratar de um Campo, o planejamento da desativação e abandono e 
os mecanismos para disponibilizar os fundos necessários serão previstos no Plano de 
Desenvolvimento respectivo e revistos periodicamente ao longo da Fase de Produção por 
meio dos Programas Anuais de Trabalho e Orçamento.
23.4.1. O custo das Operações de desativação e abandono será estabelecido de modo a 
cobrir as atividades de abandono permanente de poços, desativação e remoção de linhas 
e instalações e reabilitação de áreas, nos termos da Legislação Aplicável.

9. Referências normativas

Lei nº 12.351/2010, Art. 29, XV e Art. 32, §1º.
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10. Mudanças históricas

(a) P2 implementou certos ajustes na Cláusula, e fez menção expressa ao PAT:
Não houve mudanças significativas na cláusula no decorrer das rodadas. Tam-

bém não foram elaborados comentários significativos à cláusula nas respectivas 
audiências e consultas públicas.

23.3 Caso se utilize de sejam utilizados poços ou infraestrutura preexiste, o 
Contratado assumirá preexistentes, os Contratados assumirão, em relação a estes, 
as responsabilidades previstas no Contrato e na Legislação Aplicável.

23.4. Quando se tratar de um Campo, o planejamento da desativação e aban-
dono e os mecanismos para disponibilizar os fundos necessários serão previstos 
no Plano de Desenvolvimento respectivo e revistos periodicamente ao longo da 
Fase de Produção por meio dos Programas Anuais de Trabalho e Orçamento.

23.4.1 O custo das Operações de desativação e abandono de um Campo será 
estabelecido de modo a cobrir as atividades de abandono definitivo de poços, 
desativação e remoção de linhas e instalações e reabilitação de áreas, conforme a 
Legislação Aplicável.

(b) P3, P4 e P5 mantiveram a mesma cláusula.

11. Considerações em relação à concessão

Conteúdo idêntico ao da cláusula 18.6 e 18.7 da R15.

12. Comentários

A obrigação de planejamento da desativação e abandono prevista nesta cláusula 
está em linha com o disposto na cláusula 14.2, 14.7 e 19.15. A cláusula 23.4 estabe-
lece a obrigação dos Concessionários incluírem no Plano de Desenvolvimento o 
planejamento de todas as atividades para a desativação das instalações e abandono 
da área, incluindo a descrição das atividades e custos associados. Haverá, também, 
a necessidade de revisão periódica dos custos referentes as atividades de abandono 
e desativação de campos, os quais deverão ser refletidos nos respectivos Progra-
mas Anuais de Trabalho e Orçamento.

Conforme indica a cláusula 23.4.1, os custos e procedimentos para desa-
tivação e abandono dos poços é regulado por normas específicas da ANP que 
devem ser observadas pelo consórcio paralelamente às obrigações do CPP, tais 
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como a Resolução ANP nº 17/2015, Resolução ANP nº 27/2006 e Portaria ANP 
nº 25/2002.

Vale observarmos que os Concessionários são responsáveis pela desativação 
e abandono de todas as instalações existentes na Área do Contrato, ainda que 
sejam preexistentes ao respectivo Contrato, como, por exemplo, nos casos de 
áreas devolvidas e relicitadas ou na hipótese de divisão da área do Contrato (vide 
Cláusula 30.17).

As atividades de descomissionamento possuem regulação específica, sendo 
multifacetada tanto em relação à origem das fontes (internacional e doméstica) 
quanto aos reguladores (ANP, IBAMA, Marinha).48

Na esfera internacional, destacam-se:49 (1) Convenção das Nações Unidas a 
respeito do Direito do Mar (UNCLOS), de 1982, que impõe obrigação de des-
comissionar instalações ou estruturas instaladas na zona econômica exclusiva dos 
países (Art. 60(3)); e (2) os princípios da Organização Marítima Internacional 
(IMO) de 1989 para remoção de instalações offshore e outras estruturas na zona 
econômica exclusiva e na plataforma continental.

Na esfera doméstica, destacam-se as seguintes resoluções da ANP:50 (1) a Reso-
lução ANP 27/2006, que prevê o Regulamento Técnico de Desativação de Ins-
talações na Fase de Produção. Atualmente em revisão pela ANP, ela estabelece 
procedimentos a serem adotados na desativação de instalações de produção (ativi-
dade definida como “retirada definitiva de operação e remoção das instalações de 
produção, dando-lhes destinação final adequada, e a Recuperação Ambiental das 
áreas onde as instalações se situam”); (2) A Resolução ANP 43/2007, que prevê o 
Regulamento Técnico do Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional – 
SGSO, e também está atualmente em processo de revisão pela ANP. Sua prática 
de gestão 10.3 prevê a necessidade de considerar no projeto da instalação todos 
os aspectos que possam introduzir riscos à segurança operacional bem como em 

48 BALERONI, Rafael Baptista e ROQUE, Gabriela Oliveira Bogossian. Descomissionamento de Ins-

talações Offshore no Brasil: Análise da Regulação, Desafios e Propostas. In: Rio Oil & Gas 2018, 

2018, Rio de Janeiro. Anais da Rio Oil & Gas 2018, p. 3.

49 BALERONI, Rafael Baptista e ROQUE, Gabriela Oliveira Bogossian. Descomissionamento de Ins-

talações Offshore no Brasil: Análise da Regulação, Desafios e Propostas. In: Rio Oil & Gas 2018, 

2018, Rio de Janeiro. Anais da Rio Oil & Gas 2018, p. 3.

50 BALERONI, Rafael Baptista e ROQUE, Gabriela Oliveira Bogossian. Descomissionamento de Ins-

talações Offshore no Brasil: Análise da Regulação, Desafios e Propostas. In: Rio Oil & Gas 2018, 

2018, Rio de Janeiro. Anais da Rio Oil & Gas 2018, pp. 3-4.
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suas revisões subsequentes, inclusive na fase de desativação; (3) a Resolução ANP 
41/2015, que prevê o Regulamento Técnico de Segurança Operacional dos Sis-
temas de Submarinos – SGSS. Regula todo o ciclo de vida do sistema submarino, 
inclusive a desativação (definida como retirada de operação do duto ou sistema 
submarino em caráter definitivo); (4) a Resolução ANP 17/2015, que trata da 
elaboração do Plano de Desenvolvimento, e também contém também regras a 
espeito da Desativação de Instalações; (5) a Resolução ANP 46/2016, que cuida 
do Sistema de Gerenciamento de Integridade de Poços – SGIP, aplicável em todo 
o ciclo de vida dos poços. A regulamentação requer que o abandono do poço seja 
considerado já em seu projeto (item 10.1.2.6(b)) e prevê que o objetivo do aban-
dono é garantir o isolamento dos intervalos que apresentem potencial de fluxo 
(atual ou futuro).

Na esfera ambiental,51 o descomissionamento está sujeito ao licenciamento 
ambiental previsto na sistemática da Resolução 1/1986 do CONAMA, à Lei 
12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) bem como ao regime 
geral de responsabilidade ambiental previsto pela Constituição Federal e na 
Lei nº 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA). Espe-
cificamente, a possibilidade de criação de recifes artificiais como resultado 
do descomissionamento é regulado pela Instrução Normativa IBAMA nº 
22/2009. Além disso, é necessário atentar à legislação de Direito do Mar (Lei 
nº 8.617/1993), inclusive a legislação ref. o Plano Nacional de Gerenciamento 
Costeiro (Lei nº 7.661/1988 e Decreto nº 5.300/2004) e regulação adicional da 
Marinha (como a NORMAM 11).

Garantias de Desativação e Abandono

23.5 O Contratado apresentará garantia de desativação e abandono, a partir da Data 
de Início da Produção, podendo, para tanto, utilizar-se de:
a) seguro garantia;
b) carta de crédito;
c) fundo de provisionamento; ou
d) outras formas de garantias, a critério da ANP.

51 BALERONI, Rafael Baptista e ROQUE, Gabriela Oliveira Bogossian. Descomissionamento de Ins-

talações Offshore no Brasil: Análise da Regulação, Desafios e Propostas. In: Rio Oil & Gas 2018, 

2018, Rio de Janeiro. Anais da Rio Oil & Gas 2018, p. 4.
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23.6 O valor da garantia de desativação e abandono de uma Área de Desenvolvi-
mento ou Campo será revisado, a pedido do Contratado ou mediante solicitação da 
ANP, sempre que ocorrerem eventos que alterem o custo das Operações de abandono 
e desativação.
23.7 A garantia apresentada pelo Contratado deverá ser equivalente ao custo previsto 
para a desativação e abandono da infraestrutura já implantada.
23.8 No caso de garantia apresentada por meio de fundo de provisionamento:
a) os Contratados deverão apresentar à ANP, nos dias 15 dos meses de fevereiro e 
agosto de cada ano, documentação comprobatória dos aportes realizados, bem como 
informar o saldo atualizado do fundo;
b) a ANP poderá auditar os procedimentos adotados pelos Contratados na gestão do 
fundo de provisionamento;
c) o saldo apurado após a realização de todas as Operações necessárias à desativação e 
abandono do Campo reverterá exclusivamente à Contratante.
23.9 A apresentação de garantia de desativação e abandono não desobriga os Consorcia-
dos de realizarem todas as Operações necessárias à desativação e abandono do Campo.

13. Referências normativas

Lei nº 12.351/2010, Art. 29, IV.
Lei nº 9.478/1997, Art. 28, §2º.
Resolução ANP nº 27/2006, Art. 4º.
Resolução ANP nº 46/2016.
CPP, Clausulas 1.2.42; 14.2(e); 23.5.1.
ANEXO VII do CPP – Procedimentos para Apuração do Custo e do Exce-

dente em Óleo, itens 3.1(d), 3.9(p).
Parecer nº 441/2015/PRG/ANP/PGF/AGU.

14. Mudanças históricas

A redação atual da cláusula foi introduzida no modelo de CPP da P2. No 
modelo de CPP da P1 existia a previsão da possibilidade da ANP auditar os pro-
cedimentos contábeis utilizados pelos Consorciados (“23.7 A ANP poderá auditar 
os procedimentos contábeis utilizados pelos Consorciados.”), bem como não havia qual-
quer exigência sobre o fundo de provisionamento, apesar do mesmo já estar elen-
cado no rol de garantias (“23.8 Caso a garantia de desativação e abandono seja constituída 
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mediante fundo de provisionamento, o saldo apurado após a realização de todas as Operações 
necessárias à desativação e abandono do Campo reverterá exclusivamente à União.”).

15. Considerações em relação à concessão

A redação contida no CPP é substancialmente idêntica à redação da cláusula 
18.8 e seguintes do contrato de concessão da R15, à exceção da cláusula 23.8.(c) 
do CPP. Enquanto a redação do CPP dispõe que o saldo apurado após a realização 
de todas as Operações necessárias à desativação e abandono do Campo reverterá 
exclusivamente à União, na qualidade de Contratante, a redação do contrato de 
concessão dispõe que o saldo apurado reverterá ao concessionário. A justificativa 
para a diferença de tratamento está no fato de o valor a ser depositado no fundo 
de provisionamento no âmbito do CPP ser recuperável como Custo em Óleo 
(v. Anexo VII, 3.1 (d)), enquanto no contrato de concessão o valor é depositado 
exclusivamente pelo concessionário.

16. Comentários

A garantia de desativação e abandono tem por objetivo assegurar que os pro-
cedimentos de desativação e abandono do Campo, assim entendido como o pro-
cesso de abandono de poços, desativação de instalações e alienação ou reversão de 
todas as instalações de Produção, sejam devidamente executados (“Abandono do 
Campo”). Na hipótese de o Contratado não executar o Abandono do Campo ou 
o fizer em desacordo com a Legislação Aplicável, restando comprovada a necessi-
dade de intervenções adicionais na área do campo, a ANP, a seu critério, executará 
a(s) garantia(s) fornecida(s) pelo Contratado.

A garantia de desativação e abandono deverá ser apresentada pelo Contratado 
até a data de início da Produção.

O Contratado poderá garantir o abandono mediante a apresentação de uma 
única garantia para o valor integral do custo de abandono ou apresentar um con-
junto de instrumentos de garantia que totalizem o valor do custo de abandono, 
desde que aceito pela ANP.

O CPP elenca três modalidades de garantia de desativação e abandono acei-
tas pela ANP: (a) seguro-garantia, (b) carta de crédito, e (c) constituição de um 
fundo de provisionamento; o Contratado pode apresentar ainda outras modalida-
des de Garantia de Desativação e Abandono, que podem ser aceitas a critério da 
ANP. Entre as outras modalidades já aceitas pela ANP para garantia de obrigações 
regulatórias estão o penhor de petróleo e direito real sobre bens e equipamentos. 
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A ANP ainda publicará uma Resolução específica (após processo de consulta 
pública) que detalhará as obrigações de Abandono de Campo.

Dentre os pleitos da indústria em relação à resolução específica estão casos em 
que não será necessária a apresentação de garantia de abandono de caráter finan-
ceiro ou emitidas por terceiros. Potencialmente, existirão casos em que a ANP 
aceitará garantia corporativa ou de um controlador a depender do balanço finan-
ceiro do Contratado e de seu grupo econômico vis-à-vis os custos e investimentos 
previstos para Abandono de Campo determinado. Outro pleito importante diz 
respeito à possibilidade de se amortizar ou recuperar custos futuros estimados 
para Abandono de Campo durante toda a Fase de Produção, uma vez que há o 
risco de não haver produção suficiente para recuperação quando as atividades de 
Abandono de Campo forem efetivamente realizadas.

Nos termos da cláusula 3.9(p) do Anexo VII do CPP, à exceção dos gastos 
relacionados ao fundo de provisionamento, não serão reconhecidos como Custo 
em Óleo os gastos realizados com a apresentação e manutenção da garantia de 
desativação e abandono.

Tanto o Contratado como a ANP poderão solicitar a revisão do valor da garan-
tia de desativação e abandono, sempre que ocorrerem eventos que alterem o custo 
das respectivas Operações. Considerando que o valor da garantia de desativação e 
abandono é sempre equivalente ao custo previsto para desativação e abandono da 
infraestrutura instalada e está elencada no Plano de Desenvolvimento do Campo, 
a revisão do valor da garantia de desativação e abandono deverá ser sempre pre-
cedida de revisão do Plano de Desenvolvimento, de modo a que os novos valores 
estejam refletidos nos documentos pertinentes.

O valor da garantia de desativação e abandono deve ser equivalente ao custo 
das Operações de desativação e abandono necessárias à execução das atividades 
de abandono permanente de poços, desativação e remoção de linhas e instalações 
e reabilitação de áreas, nos termos da Legislação Aplicável. Note-se que a garantia 
de desativação e abandono deverá cobrir os custos de desativação e abandono da 
infraestrutura já implantada, não abarcando os custos relativos às instalações que 
ainda não tenham sido implantadas, ainda que as mesmas constem no Plano de 
Desenvolvimento e eventual Programa de Desativação de Instalações.

O Programa de Desativação das Instalações é documento em que se especifica 
o conjunto de atividades visando ao abandono definitivo de poços, incluindo seu 
eventual arrasamento, e de retirada de operação, remoção e destinação final ade-
quada das instalações e recuperação das áreas por elas afetadas, o qual deverá ser 
apresentado em até 365 dias antes do término previsto da Produção. No momento 
da aprovação do Programa de Desativação das Instalações, a ANP poderá indicar 
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quais bens serão revertidos à União, nos termos da Legislação Aplicável, e deter-
minar que os Consorciados não procedam ao abandono permanente de determi-
nados poços ou desativem ou removam certas instalações e equipamentos, sem 
prejuízo de seu direito de devolver a área.

Importante observarmos que a apresentação da Garantia de Desativação 
e Abandono pelos Contratados não os exime de realizarem todas as Opera-
ções necessárias à desativação e abandono do Campo nos termos do Plano de 
Desenvolvimento, do Programa de Desativação das Instalações e da Legisla-
ção em vigor.

Por fim, vale destacarmos que a garantia de desativação e abandono não se 
confunde com o seguro exigido na cláusula Vigésima Sétima. A cobertura secu-
ritária deverá estar vigente até a extinção do CPP e visa assegurar a indenização 
decorrente de eventuais danos ocasionados pela execução das atividades previstas 
no CPP, incluindo danos ambientais.

Bens a serem Revertidos

23.10. Nos termos dos arts. 29, XV, e 32, §§ 1º e 2º, da Lei nº 12.351/2010, todos e 
quaisquer bens móveis e imóveis, principais e acessórios, integrantes da Área do Contrato 
e que, a critério exclusivo da Contratante, ouvida a ANP, sejam necessários para permi-
tir a continuidade das Operações ou cuja utilização seja considerada de interesse público 
reverterão à posse e propriedade da Contratante e à administração da ANP no caso de 
extinção deste Contrato ou de devolução de parcelas da Área do Contrato.
23.10.1. Os bens utilizados nas Operações que sejam objeto de contrato de aluguel, 
arrendamento ou afretamento cuja vida útil não exceda a duração do Contrato não 
reverterão à posse e à propriedade da Contratante nem à administração da ANP.
23.10.2. Em relação aos bens cuja vida útil exceda a duração do Contrato, o Contra-
tado deverá incluir, no contrato de aluguel, afretamento ou arrendamento, cláusula que 
permita sua cessão ou renovação com um futuro Contratado, com vistas a garantir a 
continuidade das Operações, conforme disposto no parágrafo 14.9.
23.11. Caso haja compartilhamento de bens para as Operações de dois ou mais Cam-
pos, tais bens poderão ser retidos até o encerramento de todas as Operações.

17. Referências normativas

Lei nº12.351/2010, Art. 29, XV e Art. 32, §§ 1º e 2º.
Contraste com Lei nº 9.478/1997, Art. 28, §1º
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18. Mudanças históricas

A maior alteração ocorreu da P1 para P2. As demais rodadas não apresentaram 
alterações substanciais.

(a) P2 implementou modificações relevantes ao excluir a antiga cláusula 23.10 e realizar 
ajustes no antigo item 23.12:

23.10 O regime geral dos bens empregados pelos Consorciados na execução 
das Operações objeto deste Contrato é a reversão desses bens para a União.

23.11. 23.12Caso haja compartilhamento de bens para as Operações de dois ou 
mais Campos em uma mesma Área do Contrato, os Consorciados poderão reter, 
tais bens poderão ser retidos até o encerramento de todas as Operações.

(b) Não houve alterações substanciais nas minutas de P3, P4 e P5.

19. Considerações em relação à concessão

A cláusula 18.9 da R15 possui conceito substancialmente similar, inclusive para 
o compartilhamento de bens. No contrato de concessão, no entanto, não há pre-
ocupação expressa com relação aos bens objeto de contrato de aluguel, arrenda-
mento ou afretamento.

20. Comentários

Na minuta do CPP da R1, os agentes da indústria vêm realizando comentá-
rios nas audiências públicas sugerindo modificações na cláusula 23.10, incluindo 
a exclusão das subcláusulas. Nos comentários à P5, por exemplo, o IBP defen-
deu a exclusão do item 23.10.2, pautado no seguinte argumento: “O modelo pro-
posto pela ANP cria riscos e eleva os custos dos Contratados. Isso porque, caso os contratos 
tenham cláusula de prorrogação quando a área vier a ser assumida por outra parte, a fretadora 
ou locatária fará uma avaliação de riscos que, dada as incertezas desse processo, somente farão 
com que o preço se torne mais elevado, impactando negativamente o Custo em Óleo. A situação 
comporta grandes incertezas para a fretadora ou locatária quando o contrato de partilha, por 
hipótese, venha a ser assumido pelo fundo Estatal a que se refere a lei 12.351. Esse modelo 
traz diversas incertezas para a fretadora com riscos de o fundo arguir que se trata de contrato 
administrativo, podendo alegar cláusulas exorbitantes”. A ANP não aceitou a proposta, 
justificando que a sugestão conflitaria com o previsto no parágrafo 2.6 e com o 
disposto na Lei nº 12.351/2010.
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Outros agentes do setor, como a ExxonMobil, também vêm sugerindo a exclu-
são deste dispositivo, argumentando que seria impraticável incluir a cessão nos 
contratos com terceiros, pois prejudicaria demasiadamente o financiamento de 
tais bens pelos Contratados e sua avaliação de risco. Na remota hipótese de tais 
inclusões serem aceitas pelos seus Contratados e respectivos bancos, isto resultaria 
indubitavelmente em um impacto no preço – seja ele recuperável no Custo em 
Óleo ou não.

Por meio de comentários às minutas da P4 e P5, o IBP sugeriu, ainda, que fosse 
incluída uma cláusula 23.13 nos seguintes termos: “Os bens cujos custos de aquisição 
não tenham sido deduzidos de acordo com as normas aplicáveis deverão ser indenizados pela 
Contratante”. O IBP justifica sua inclusão com base na disposição da Constituição 
Federal, que estabelece que qualquer desapropriação deve ser sujeita à prévia inde-
nização. Assim, a proposta esclareceria que o Contratado não será penalizado ou 
sofrerá desapropriação injusta por meio deste mecanismo. A ANP não aceitou a 
proposta, justificando que a sugestão conflitaria com o previsto no parágrafo 2.6 e 
com o disposto na Lei nº 12.351/2010.

A questão da reversão dos bens envolvidos no CPP (e nas concessões) é pecu-
liar. De modo geral, a reversão é um instituto do direito administrativo que se 
dirige a permitir a continuidade de serviços públicos, resultando na transferência 
forçada dos bens essenciais para tanto, mediante pagamento de indenização pelo 
valor não depreciado/amortizado. Há diversos aspectos de distinção: (a) as ativi-
dades de exploração e produção de hidrocarbonetos (seja CPP, seja concessão) 
não são serviço público, (b) não sendo serviço público, a “continuidade” no sen-
tido tradicional não existe, embora não haja dúvida na existência de uma escolha 
política/legislativa sobre um interesse público na produção desses recursos ener-
géticos; (c) a forma de remuneração das atividades de exploração e produção de 
hidrocarbonetos é diversa daquela de um serviço público – enquanto a primeira 
requer a realização de investimentos de risco, sem certeza de retorno, a remune-
ração de serviços públicos visa a, mediante o cumprimento de certas condições e 
a assunção de determinados riscos, garantir uma taxa de retorno que remunere os 
investimentos realizados na concessão, inclusive e em particular investimentos na 
aquisição/reforma de bens públicos que reverterão ao final do contrato (ressal-
te-se que estes bens reversíveis devem ser expressamente indicados no edital nos 
termos do art. 18, X, da Lei nº 8.987/95); (d) no regimento de serviços públicos, 
os bens reversíveis são indenizados (art. 36 da Lei nº 8.987/95) por seu valor não 
amortizado (embora alguns contratos estabeleçam que os bens serão considerados 
amortizados ao fim do prazo contratual), ao passo que a Lei do Petróleo possui 
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previsão expressa em seu art. 28 §1º a respeito da reversão ocorrer sem indeni-
zação ao concessionário; (e) no contexto de serviços públicos, os bens reversí-
veis são sujeitos a restrições quanto a sua alienação e penhorabilidade, enquanto 
nenhuma restrição do tipo é prevista para bens usados no contexto de exploração 
e produção de hidrocarbonetos.

Escrevendo a respeito das concessões de exploração e produção, Floriano de 
Azevedo Marques Neto entende que o “fundamento aqui para a reversão de bens 
ao patrimônio público da União não há de ser a continuidade do serviço público 
(já que deste não se trata), mas do cumprimento de disposições contratuais (cf. art. 
43, VI, da Lei nº 9.478/97) com vistas a permitir que a União, após o término do 
período de concessão e restando ainda o petróleo e o gás natural a ser extraído, 
logre a ultimar a produção daquela jazida. (...) [T]rata-se aqui do emprego do ins-
tituto da reversão para permitir a transferência em favor da União (...) de bens que 
sejam necessários a permitir, agora sim, a plena exploração (sic) do bem público 
jazida.”52 Idêntico raciocínio pode ser aplicado para o CPP.

Importante contrastar a redação do art. 32 §1º da Lei de Partilha da Produção 
com o art. 28 §1º da Lei do Petróleo: A devolução de áreas, assim como a reversão de bens, 
não implicará obrigação ônus de qualquer natureza para a União ou para a ANP, nem con-
ferirá ao concessionário contratado qualquer direito de indenização pelos serviços, poços, imóveis e 
bens reversíveis, os quais passarão à propriedade da União e à administração da ANP, na forma 
prevista no inciso VI do art. 43. O dispositivo da Lei do Petróleo é expresso no sentido 
de não haver indenização pela reversão de bens, diferentemente do dispositivo da 
Lei de Partilha de Produção, cuja ausência de indenização pela reversão pode ser 
interpretada apenas como decorrente implicitamente da parte final que afirma não 
haver indenização pelos serviços e bens no momento de devolução das áreas. Esta 
previsão na Lei do Petróleo e interpretação da Lei de Partilha da Produção, contudo, 
não são sem possibilidade de serem questionadas, tendo em vista que a transferência 
de bens privados para a União sem indenização pode ser considerada ofensiva ao 
direito de propriedade privada, previsto e protegido ao longo de diversos dispositi-
vos na Constituição Federal (art. 5º, e seus incs. XXII, XXIII, XXIV, art. 170 incs. II 
e III, art. 182, art. 184), sendo excepcionado apenas no caso do art. 243.

Pragmaticamente, há essencialmente duas situações distintas onde pode ocorrer a 
extinção do CPP ou a devolução de áreas: (1) quando ainda há viabilidade econômica 
para continuidade das Operações; ou (2) quando não há mais viabilidade econômica 

52 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Bens Públicos. Belo Horizonte: Forum, 2009, p. 200.
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(ou essa é limitada). Na primeira, é mais provável que o encerramento ocorra sem 
que haja um planejamento prévio ligado a abandono e descomissionamento. Nesse 
caso, a reversão dos bens essenciais à continuidade das Operações pode de fato envol-
ver bens economicamente relevantes e disputas a respeito do correto encerramento 
contratual e direitos de indenização. Regras sobre transição de operadores seriam 
fundamentais nesse contexto, tal qual já se vê, por exemplo, nos setores de aeropor-
tos, rodovias e de geração elétrica. Na segunda, é mais provável que tenha ocorrido 
o descomissionamento das áreas – mesmo que possam ser re-licitadas. Nesse caso, 
é mais provável que os bens a serem revertidos sejam apenas aqueles bens essenciais 
para impedir a ocorrência de danos ambientais e similares, como cabeça de poço, 
provavelmente já amortizados ou muito próximo a isso. As experiências nas rodadas 
de campos marginais e na oferta permanente podem ilustrar isso.

Em qualquer caso, um critério para a qualificação dos bens como reversíveis 
deveria ser adotado, de forma que sejam revertidos apenas aqueles bens estri-
tamente essenciais para uma atividade de interesse público na área. É necessá-
rio compatibilizar a administração dos negócios e contratos para a exploração e 
produção (como os fretamentos, os contratos de prestação de serviços, os bens 
instalados e os financiamentos) com a eventual necessidade futura de atividades na 
área, seja para a continuidade de produção de hidrocarbonetos, seja para a preven-
ção de danos ambientais. Trata-se de conjugar a (efetiva) proteção à propriedade 
privada com o atendimento de sua função social e o interesse público na produção 
de hidrocarbonetos a partir da jazida.

Remoção de Bens Não Revertidos

23.12. Os bens que não serão revertidos, inclusive os inservíveis, deverão ser removidos 
e/ou descartados pelos Contratados, por sua conta e risco, de acordo com as disposições 
deste Contrato e nos termos da Legislação Aplicável.

21. Referências normativas

Lei nº 12.351/210, Art. 32, §2º.

22. Mudanças históricas

A mudança mais significativa ocorreu na minuta da P4, onde foi expressamente 
incluído que a remoção ou descarte dos bens não revertidos são responsabilidade 
exclusiva do Contratado.
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(a) Mudança substancial de P4 em relação a P3:
23.12 Os bens que não serão revertidos, inclusive os inservíveis, serão deverão 

ser removidos e/ou descartados de e nos termos da Legislação Aplicável.

(b) P5 manteve a mesma linguagem e o mesmo teor utilizado em P4.

23. Considerações em relação à concessão

Conteúdo idêntico ao da cláusula 18.10 da R15.

24. Comentários

Isto está em linha com as obrigações de abandono no Contratado, como pre-
visto na Cláusula 14.7. Assim, a remoção dos bens não revertidos deve seguir o 
estabelecido nas regulamentações aplicáveis para desativação e abandono, como 
a Resolução ANP nº 17/2015, Resolução ANP nº 27/2006 e Portaria ANP 
nº 25/2002.



CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: PESSOAL, 
SERVIÇOS E SUBCONTRATOS

Pessoal

24.1. Os Contratados deverão recrutar e contratar, direta ou indiretamente, por sua 
conta e risco, toda a mão de obra necessária para a execução das Operações, sendo, para 
todos os efeitos deste Contrato, os únicos e exclusivos empregadores.
24.1.1. O recrutamento e a contratação poderão ser realizados no Brasil ou no 
exterior e segundo critérios de seleção dos Contratados, nos termos da Legislação 
Aplicável, inclusive no que diz respeito ao percentual mínimo de mão de obra bra-
sileira utilizada.
24.2. Os Contratados serão exclusiva e integralmente responsáveis, no Brasil e no 
exterior, pelas providências referentes à entrada, saída e permanência no País de seu 
pessoal estrangeiro.
24.3. Os Contratados deverão observar, no que se refere à contratação, manutenção e 
dispensa de pessoal, acidentes de trabalho e segurança industrial, o que dispõe a Legis-
lação Aplicável, responsabilizando-se, exclusiva e integralmente, pelo recolhimento e 
pagamento de contribuições sociais, trabalhistas, previdenciárias e demais encargos e 
adicionais pertinentes, devidos a qualquer título, na forma da lei brasileira.
24.4. Os Contratados deverão assegurar alimentação, equipamentos de proteção indi-
vidual e alojamento adequados ao seu pessoal quando em serviço ou em deslocamento, 
especificamente no que tange à quantidade, qualidade, condições de higiene, segurança e 
assistência de saúde, nos termos da Legislação Aplicável.
24.5. Os Contratados deverão promover, a qualquer tempo, a retirada ou substituição 
de qualquer de seus técnicos ou membros da equipe devido a conduta imprópria, defici-
ência técnica ou más condições de saúde.

Serviços

24.6. Os Contratados deverão executar diretamente, contratar, ou de outra maneira 
obter, por sua conta e risco, todos os serviços necessários para o cumprimento deste 
Contrato.
24.6.1. A contratação de serviços poderá ser realizada no Brasil ou no exterior, nos 
termos da Legislação Aplicável, inclusive no que diz respeito ao percentual mínimo de 
mão de obra brasileira utilizada.
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24.6.2. Caso contrate com suas Afiliadas o fornecimento de serviços, os preços, prazos, 
qualidade e demais termos ajustados deverão ser competitivos e compatíveis com as 
práticas de mercado, respeitado o disposto na Cláusula Vigésima Quinta.
24.7. Os Contratados deverão fazer valer para todos os seus subcontratados e fornece-
dores as disposições deste Contrato e da Legislação Aplicável.
24.8. Os Contratados responderão, integral e objetivamente, pelas atividades de seus 
subcontratados que resultarem, direta ou indiretamente, em danos ou prejuízos ao meio 
ambiente, à Contratante, à Gestora ou à ANP.
24.9. Os Contratados deverão manter atualizados o inventário e os registros de todos 
os serviços referidos nos parágrafos 24.1 e 24.6, nos termos da Legislação Aplicável.

1. Comentários

Sem comentários relevantes.



CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: CONTEÚDO 
LOCAL

Compromisso do Contratado com o Conteúdo Local

25.1. O Contratado deverá cumprir os seguintes percentuais mínimos obrigatórios de 
Conteúdo Local:

a) na Fase de Exploração: Conteúdo Local global de 18% (dezoito por cento).

b) na Etapa de Desenvolvimento ou para cada Módulo de Desenvolvimento, no caso 
de Desenvolvimento modular, para os seguintes Macrogrupos:

b.1) Construção de Poço: 25% (vinte e cinco por cento);

b.2) Sistema de Coleta e Escoamento da Produção: 40% (quarenta por cento);

b.3) Unidade Estacionária de Produção: 25% (vinte e cinco por cento).

25.2. O Contratado deverá assegurar preferência à contratação de Fornecedores Bra-
sileiros sempre que suas ofertas apresentem condições de preço, prazo e qualidade mais 
favoráveis ou equivalentes às de fornecedores não brasileiros.

25.3. Os procedimentos de contratação de bens e serviços direcionados ao atendimento 
do objeto deste Contrato deverão:

a) incluir Fornecedores Brasileiros entre os fornecedores convidados a apresentar pro-
postas;

b) disponibilizar, em língua portuguesa ou inglesa, as mesmas especificações a todas 
as empresas convidadas a apresentar propostas. Caso solicitado por alguma empresa 
brasileira convidada, o Contratado deverá providenciar a tradução da documentação 
para a língua portuguesa;

c) aceitar especificações equivalentes de Fornecedores Brasileiros, desde que sejam aten-
didas as Melhores Práticas da Indústria do Petróleo.

25.3.1. A contratação de bens e serviços fornecidos por Afiliadas está igualmente 
sujeita às especificações do parágrafo 25.3, exceto nos casos de serviços que, de acordo 
com as Melhores Práticas da Indústria do Petróleo, sejam habitualmente realizados 
por Afiliadas.

25.4. O Contratado deverá apresentar à ANP, para acompanhamento, Relatórios 
de Conteúdo Local em Exploração e Desenvolvimento, nos termos da Legislação 
Aplicável.
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1. Referências normativas

Lei nº 9.478/1997 (e alterações posteriores), que definiu em seu Art. 2º, X 
como uma das atribuições do CNPE, a de propor à Presidência da República 
medidas destinadas ao incremento dos índices mínimos de Conteúdo Local 
de bens e serviços exigidos nas licitações e contratos de concessão e partilha  
de produção.

Lei nº 12.351/2010, Art. 2º, VIII, que definiu Conteúdo Local.
Lei nº 12.351/2010, Arts. 10, III, alínea ‘e’, Art. 15, VIII.
Resolução CNPE nº 7/2017, que aprovou novos índices de Conteúdo Local 

(diga-se, reduzidos) para a R14 e para a P3, e estabeleceu regras para o conteúdo 
local mínimo dos contratos referentes às áreas unitizáveis arrematadas na P2.

Resolução CNPE nº 21/2017, que autorizou a ANP a realizar a P4, bem 
como definiu o conteúdo local mínimo exigido para os contratos celebrados 
nesta rodada.

Resolução CNPE nº 1/2018, que estabelece diretrizes para que a ANP avalie a 
possibilidade de adotar exigências de Conteúdo Local distintas daquelas vigentes 
nos Contratos assinados até a R13, da P1 e P2 e do contrato de cessão onerosa.

Resolução CNPE nº 2/2018, que estabelece diretrizes para definição de Con-
teúdo Local na rodada de licitações de blocos exploratórios sob o regime de con-
cessão, no âmbito do processo de Oferta Permanente de áreas a ser iniciado em 
2018, sob condução da ANP.

Resolução CNPE nº 4/2018 (vide Resolução CNPE nº 11/2018), que dentre 
outras providências, autorizou a ANP a realizar a P5 e definiu os percentuais míni-
mos de CL obrigatórios nesta rodada.

Resolução ANP nº 726/2018, que estabelece os critérios, requisitos e proce-
dimentos aplicáveis à Isenção de cumprimento da obrigação de Conteúdo Local, 
bem como as regras gerais dos Ajustes de percentual de Conteúdo Local com-
prometido e das Transferências de Excedente de Conteúdo Local relativos aos 
Contratos para E&P de petróleo e gás natural, e ainda faculta aos operadores a 
possibilidade de realização de aditamento contratual.

Resolução ANP nº 27/2016 -, que define critérios de elaboração, formatação e 
conteúdo dos Relatórios de Conteúdo Local, a serem submetidos periodicamente 
à ANP.

Resolução ANP nº 20/2016, que regula a neutralização da variação de pesos 
entre o momento da oferta (rodada de licitações) e o momento da apuração (fis-
calização) de conteúdo local.
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2. Mudanças históricas

É notória a simplificação dos índices de Conteúdo Local mínimo, se compa-
rados com aqueles constantes da tabela anexa aos contratos de partilha da P1, em 
que eram minuciosamente previstos 7 percentuais distintos para a fase de explo-
ração, e aproximadamente 80 para a etapa de desenvolvimento, também dividida 
por módulos, porém com índices específicos para a primeira extração de óleo até 
2021 ou a partir de 2022.

Os inúmeros percentuais definidos nos contratos da P1 variavam entre 5% 
(como, por exemplo, para aquisição de brocas na fase exploratória) e 90% (no 
caso das engenharias básica e de detalhamento, entre outros serviços, na fase de 
desenvolvimento). Apesar desta amplitude, em grande parte dos itens e subitens 
previstos, o índice de Conteúdo Local ultrapassava os 50%.

Entretanto, a grande mudança na simplificação dos percentuais mínimos do 
Conteúdo Local ocorreu nos contratos da P3, P4 e P5. Tais contratos passaram 
a adotar (a) o conteúdo local global para a Fase de Exploração, e (b) o critério de 
Macrogrupos para a fase de Desenvolvimento, sejam eles: Construção de Poço, 
Unidade Estacionária de Produção (por sua vez subdividido em outros três gru-
pos), e Sistema de Coleta e Escoamento.

Constata-se, portanto, uma significativa redução dos compromissos mínimos 
de Conteúdo Local em ambas as etapas de E&P, com destaque para a adoção de 
um índice global na fase de exploração, abandonando a rigidez técnica dos contra-
tos da P1 e P2, conferindo assim maior flexibilidade às operadoras.

3. Considerações em relação à concessão

Desde a R1 em 1999, o Conteúdo Local tem figurado como um dos compro-
missos contratuais a serem observados. No entanto, os modelos compromissó-
rios, bem como os índices exigidos e o método de fiscalização sofreram grandes 
mudanças até os dias atuais. O regime de partilha não foi exceção, adotando-se 
a cláusula de Conteúdo Local desde a P1, ocorrida em 2011. Como bem leciona 
Luiz Antonio Ugeda Sanches:

Desde a primeira rodada de licitações ocorrida em 1999, a ANP instituiu o compro-
misso de que as outorgadas deveriam adquirir no país bens e serviços, como forma de 
contribuir para impulsionar o desenvolvimento a indústria nacional. Assim, Conteúdo 
Local é o que define, nos contratos de concessão firmados pela ANP com as empresas 
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vencedoras nas Rodadas de Licitações, o percentual mínimo de participação das empresas 
brasileiras fornecedoras de bens, sistemas e serviços nas atividades econômicas relacionadas 
às atividades previstas no contrato. Esse percentual é determinado nos editais que prece-
dem as Rodadas de Licitação e é detalhado nos contratos de concessão.53

Nas palavras de Ilana Zeitoune, por meio da cláusula de Conteúdo Local:

Os concessionários devem assegurar preferência à contratação de fornecedores brasileiros 
sempre que suas ofertas apresentem condições de preço, prazo e qualidade equivalentes às 
de outros fornecedores convidados a apresentar propostas. O descumprimento desta cláu-
sula pelo concessionário enseja a aplicação de multa pelo regulador, apurada em processo 
administrativo sancionador.54

A política de Conteúdo Local já era adotada pelo BNDES para fins de finan-
ciamento, e definia como equipamentos e produtos locais aqueles que possuíssem 
pelo menos 60% de suas peças e componentes fabricados no país.

Na R1 (realizada em 1999), a ANP, por sua vez, introduziu nos contratos de 
concessão a cláusula de Conteúdo Local, em que se considerava, tão somente, a 
compra de bens e equipamentos de empresas instaladas no Brasil, bastando para 
isso a apresentação da respectiva nota fiscal.

A partir da R2, adotou-se o índice de Conteúdo Local nos mesmos moldes 
praticados pelo BNDES, para equipamentos ou componentes com pelo menos 
60% de seu conteúdo manufaturado no Brasil. À ocasião, ainda não havia limites 
máximos de Conteúdo Local.

Este modelo de compromisso vigorou até a R4 (2002), no qual podiam as 
operadoras de E&P declarar livremente um valor percentual de bens e serviços a 
serem adquiridos de fornecedores locais.

A R5, realizada em 2003, inaugura a adoção de percentagens mínimas de Con-
teúdo Local e específicas para cada uma das etapas de exploração, desenvolvi-
mento e produção, conforme a localização dos blocos ofertados (em terra, águas 
rasas – até 100m – ou águas profundas).

Além disso, nesta mesma ocasião, o Conteúdo Local se tornou um dos crité-
rios de apuração de ofertas, juntamente com o Bônus de Assinatura e o Programa 

53 SANCHES, Luiz Antonio Ugeda. Curso de direito da energia: Da história. São Paulo: Instituto 

Geodireito Editora, 2011, t. I, p. 351-352.

54 ZEITOUNE, Ilana. Petróleo e gás no Brasil: regulação da exploração e da produção. Rio de 

Janeiro: Forense, 2016, p. 185.
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Exploratório Mínimo. Como efeito disso, algumas empresas licitantes passaram a 
ofertar um duvidoso índice de 100% de Conteúdo Local para todas as fases do 
contrato de concessão, a fim de garantir sua vitória nos leilões.55

Tão logo constatou essa prática, a ANP, no intuito de coibi-la, instituiu “tetos” 
de Conteúdo Local para as ofertas, favorecendo assim um ambiente concorrencial 
mais saudável nas rodadas de licitações. Desde a R14, no entanto, o Conteúdo 
Local não é mais um critério de apuração de ofertas nas licitações, persistindo tão 
somente como compromisso contratual.

4. Comentários

Com o advento das Resoluções do CNPE nº 07/2017 e 01/2018, foram ado-
tados os seguintes índices de conteúdo local mínimo para os CPP celebrados na 
P3, P4 e P5:

Fase de Exploração

Global 18%

Fase de Desenvolvimento da Produção

Construção de Poço 25%

Unidade Estacionária de Produção: 25%

Sistema de Coleta e Escoamento 40%

Impende destacar que os percentuais acima não se aplicam para as hipóteses de 
individualização da produção, os quais poderão ser diferentes, inclusive nas hipó-
teses de áreas contratadas e não contratadas. Nas individualizações da produção de 
áreas não contratadas, as regras de Conteúdo Local aplicáveis a elas não poderão 
criar obrigações adicionais em relação às regras de Conteúdo Local pertinentes às 
áreas sob contrato adjacente. O mesmo ocorre para as hipóteses de individualiza-
ção da produção de áreas contratadas, cujo Conteúdo Local mínimo obrigatório 
deverá ser, em regra, igual às condições exigidas a esse título no contrato da área 

55 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. ANP divulga edital da Sétima Rodada de Licitações. Dispo-

nível em: <http://www.anp.gov.br/noticias/1942-anp-divulga-edital-da-setima-rodada-de-licitaco-

es>. Acesso em: 26 mai. 2018.



158 Contrato de partilha de produção

adjacente, incluindo os percentuais contratados para os itens e subitens das tabelas 
de compromisso e as demais condições constantes, a esse título, desse contrato.56

Note-se que a fase de exploração possui agora um índice de Conteúdo Local 
global para toda a etapa, em contraste com a fase de desenvolvimento da produ-
ção, para a qual foram definidos três diferentes percentuais, distribuídos nos três 
grupos de compromissos citados acima.

O ajuste na cláusula de Conteúdo Local é um dos pontos mais sensíveis do 
CPP da P3, P4 e P5, principalmente dado o caráter ideológico com que muitas 
vezes o CL é visto, o que exigiu diálogo entre o governo, a ANP, operadoras, for-
necedores, associações e sindicalistas.

Quando do início das tratativas sobre o tema, o IBP propôs, dentre outras 
modificações, índice zero de CL, fato muito criticado pelos representantes da 
indústria.57 Estes, por sua vez, apesar de terem a princípio se mostrado reticentes 
com a flexibilização dos índices de CL, consideram os percentuais atuais adequa-
dos, e contentam-se com o fato de que ambas as partes – fornecedores e operado-
ras – lograram chegar a um denominador comum.58

Entre as empresas de E&P, há uma quase unanimidade no assunto, sendo 
recorrente a opinião de que o ajuste na cláusula de Conteúdo Local ajuda a “des-
travar investimentos”, visto que estimula a competitividade no mercado de O&G 
e confere a ele maior dinamismo. Nesse sentido, há expectativa de que a flexibili-
zação das regras de Conteúdo Local deve elevar em cerca de 30% a produção do 
setor de O&G no Brasil até 2025.59

Por outro lado, um dos pontos mais elogiados pelos fornecedores foi a manu-
tenção da distinção entre bens e serviços para fins de aferição do CL cumprido, 
a fim de evitar possíveis distorções se considerado o contrário, uma vez que se 
poderia atingir o índice mínimo sem sequer haver incorporação de máquinas e 
equipamentos brasileiros no decorrer do processo.60

56 Vide, p. ex., Art. 1º da Resolução CNPE nº 7/2017 e art. 3º, §8º, da Resolução CNPE nº 4/2018.

57 MAKAROVSKY, C. Otimismo, com cautela. Rio de Janeiro: Revista Brasil Energia Petróleo, n. 446, 

p. 10-13, jan. 2018. Entrevista concedida a Claudia Siqueira e Roberto Francellino.

58 BACCI, S. Buscando o diálogo. Rio de Janeiro: Revista Brasil Energia Petróleo, n. 449, p. 10-13, 

abr. 2018. Entrevista concedida a Claudia Siqueira e Roberto Francellino.

59	 DUTRA,	A.	Pequenos	e	médios	podem	se	beneficiar	na	14ª	Rodada	da	ANP.	Diário Comércio Indústria 

& Serviços. Entrevista concedida a Juliana Estigarríbia. Disponível em: <https://www.dci.com.br/2.252/

pequenos-e-medios-podem-se-beneficiar-na-14-rodada-da-anp-1.497051>.	Acesso	em:	25	mai.	2018.

60 NASCIMENTO, I. Novo olhar na Abimaq. Rio de Janeiro: Revista Brasil Energia Petróleo, n. 447, p. 

43-44, fev. 2018. Entrevista concedida a João Montenegro.
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O mercado também considera que há competitividade para construção de 
FPSOs no Brasil, desde que mantidos os percentuais distribuídos por módulos, os 
quais devem se manter entre 30% e 40%, na opinião de representantes de algumas 
operadoras.61

Aferição do Conteúdo Local

25.5. O Conteúdo Local dos bens e serviços deverá ser comprovado à ANP por meio 
da apresentação dos respectivos certificados de Conteúdo Local ou de documento que 
venha a substituí-lo, nos termos da Legislação Aplicável.
2.5.1. Para fins de aferição, o Conteúdo Local dos bens e serviços deverá ser expresso 
percentualmente em relação ao valor do bem ou serviço contratado.
25.6. Para a determinação do Conteúdo Local, os valores monetários correspondentes 
às contratações de bens e serviços serão atualizados para o mês e ano em que se efetivar 
a verificação do cumprimento do disposto nesta Cláusula, utilizando-se o IGP-DI ou 
outro índice que venha a substituí-lo.
25.7. Os marcos para aferição de Conteúdo Local pela ANP serão:
a) o encerramento da Fase de Exploração;
b) o encerramento de cada Módulo de Desenvolvimento; e
c) o encerramento da Etapa de Desenvolvimento em Campo que não contemple Desen-
volvimento modular.
25.8. Para fins de aferição do Conteúdo Local, a Etapa de Desenvolvimento terá 
início na data da apresentação da Declaração de Comercialidade e se encerrará, para 
cada Módulo de Desenvolvimento, com a primeira entre as seguintes ocorrências:
a) decurso de 10 (dez) anos após a Extração do Primeiro Óleo;
b) desistência, pelo Contratado, do Desenvolvimento do Módulo de Desenvolvimento; ou
c) realização dos investimentos previstos no Plano de Desenvolvimento, exceto os rela-
tivos ao abandono do campo.
25.9. No caso de contratações previstas no parágrafo 25.1, alínea “b.3”, não devem 
ser contabilizados, para fins de apuração do Conteúdo Local, os dispêndios relativos à 
taxa de operação da unidade.

61 GUEDES, S. Mudanças rumo ao gás. Rio de Janeiro: Revista Brasil Energia Petróleo, n. 450, p. 

12-15, mai. 2018. Entrevista concedida a Claudia Siqueira e Roberto Francellino.
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5. Referências normativas

Resolução ANP nº 19/2013, que estabeleceu critérios, procedimentos e modelo 
específico para a Certificação de Conteúdo Local, a qual é realizada por empresas 
habilitadas.

Resolução ANP nº 25/2016, que determinou os requisitos e procedimentos 
a serem observados na análise das solicitações de Acreditação de Organismos de 
Certificação de Conteúdo Local de bens e serviços, por departamento específico 
da ANP designado a este propósito.

Resolução ANP nº 27/2016, que instituiu os parâmetros de formatação, con-
teúdo e periodicidade dos Relatórios de Conteúdo Local relativos aos contratos de 
concessão celebrados a partir da R7, dos contratos de cessão onerosa, bem como 
do CPP firmado na P1.

6. Mudanças históricas

Foram suprimidas as disposições do contrato da P1 (cláusulas 25.3.2 e 25.3.3) 
referentes ao percentual mínimo obrigatório de 10% de CL nos bens e serviços 
contratados. Através destas disposições, caso o índice fosse inferior a 10%, os 
bens e serviços analisados seriam considerados como estrangeiros para fins de 
cômputo do CL.

Apesar desta previsão, o contrato da P1 excepcionava a aquisição de brocas e 
os projetos marítimos de aquisição de dados sísmicos ou afretamento de sondas 
de perfuração, nos quais, ainda que o CL auferido estivesse abaixo de 10%, os 
bens e serviços relacionados aos itens acima mencionados seriam devidamente 
computados.

O contrato da P1 também excepcionava os Testes de Longa Duração (vide a 
cláusula 25.4), cujo CL não importava para fins de verificação do cumprimento 
da respectiva cláusula na etapa de exploração. No entanto, desde a R3 não há que 
se falar em um percentual mínimo de CL para fins de cômputo, tampouco em 
eventuais exceções, já que ainda que o índice auferido seja inferior a 10%, ele será 
considerado no cálculo.

A minuta dos contratos da R3 e R4 também majorou o marco para aferição 
de CL para cada Módulo na fase de Desenvolvimento, de cinco anos (na P1) para 
dez anos após a Extração do Primeiro Óleo, conforme a cláusula 25.8, alínea a). 
Além disso, na redação da alínea c) do mesmo dispositivo, foram excepcionados 
os investimentos previstos no Plano de Desenvolvimento relativos ao abandono 
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do campo. Nesta hipótese, conforme a cláusula seguinte (25.9), deverão ser consi-
derados apenas os dispêndios relativos à taxa operacional da unidade.

7. Considerações em relação à concessão

Em 2003 foi instituído o Programa de Mobilização da Indústria Nacional de 
Petróleo e Gás Natural (“PROMINP”), coordenado pelo Ministério de Minas e 
Energia aliado à Petrobras, com o propósito de ampliar as regras de CL nas próxi-
mas rodadas de licitação e promover a autossuficiência da cadeia de O&G.62 Uma 
notória inovação do PROMINP foi a criação da Cartilha de Conteúdo Local, que 
introduziu uma nova metodologia para o cálculo de CL.

Com a R7, realizada em 2005, foram editadas pela ANP as Resoluções nº 36, 
37, 38 e 39, todas no ano de 2007, as quais constituíram-se na base legal do Sistema 
de Certificação de Conteúdo Local. Com isso, empresas habilitadas passaram a 
medir o nível de CL e emitir certificados de cumprimento da cláusula para com-
provação perante a ANP.

8. Comentários

Muito embora as mudanças acima mencionadas, verifica-se que a cláusula de 
Aferição do Conteúdo Local não foi objeto de grandes inovações. Ao contrário, 
é evidente que estas se deram a fim de melhor incorporar as demais alterações no 
texto do CPP da P3, P4 e P5, em especial a adoção do critério de Macrogrupos 
para a fase de Desenvolvimento, bem como o índice global de CL para toda a fase 
de Exploração.

Excedente de Conteúdo Local

25.10. Caso o Contratado supere o Conteúdo Local exigido, na Fase de Exploração 
ou em um Módulo de Desenvolvimento, o valor excedente, em moeda corrente nacio-
nal, poderá ser transferido para os Módulos de Desenvolvimento a serem implantados 
subsequentemente.
25.10.1. O Operador deverá indicar o Macrogrupo para o qual o excedente da Fase 
de Exploração será direcionado.

62 SANCHES, Luiz Antonio Ugeda. Curso de direito da energia: Da história. São Paulo: Instituto 

Geodireito Editora, 2011, t. I, p. 352.
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25.10.2. Eventuais excedentes verificados nos Módulos de Desenvolvimento poderão 
ser transferidos apenas entre os mesmos Macrogrupos.
25.11. A solicitação de transferência de excedente deverá ser apresentada à ANP 
no prazo de 15 (quinze) dias contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao rece-
bimento, pelo Operador, do Relatório de Fiscalização de Conteúdo Local da Etapa 
de Desenvolvimento da Produção, ou de módulos subsequentes no caso de Desenvolvi-
mento modular.
25.11.1. O valor monetário excedente será atualizado pelo IGP-DI ou outro que 
venha a substituí-lo.

9. Referências normativas

Resolução CNPE nº 1/2018, que permitiu à ANP adotar exigências de CL dis-
tintas daquelas constantes dos contratos celebrados até a R13, da cessão onerosa, 
bem como da P1 e P2, desde que não sejam inferiores às estipuladas na Resolução 
CNPE nº 7/2017.

Resolução ANP nº 726/2018, que estabeleceu os critérios e procedimentos 
adequados ao procedimento de transferência de excedente de CL, nos contratos 
de concessão firmados entre a R7 e R13, nos contratos de cessão onerosa, e nos 
de partilha celebrados na P1 e P2.

10. Mudanças históricas

O mecanismo de transferência de excedente de Conteúdo Local é o único 
dos previstos no contrato da P1 a ser mantido nos contratos da P3, P4 e P5 – em 
contraste com o waiver e o ajuste de CL, os quais, por sua vez, foram suprimidos 
nestas duas últimas rodadas.

Com relação ao CPP adotado na P1, porém, foram extintas as disposições das 
cláusulas 25.11 a 25.14, simplificando-se assim o procedimento constante dos con-
tratos da P3, P4 e P5. Conforme a nova redação, as operadoras podem compensar 
bens e serviços associados às engenharias básica e de detalhamento, transferência 
esta que era vedada no contrato da P1.

Outro ponto de destaque é a previsão de que a operadora precisa apenas indi-
car o Macrogrupo (dentre aqueles constantes das alíneas da cláusula 25.1) para o 
qual o excedente de CL deverá ser transferido, sem a necessidade de pormenorizar 
os itens, conforme previsto na respectiva cláusula dos contratos da P1. Além disso, 
os contratos da P3, P4 e P5 agora preveem expressamente o prazo de 15 (quinze) 
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dias corridos para solicitação da transferência de excedente de CL, contados a par-
tir do recebimento do Relatório de Fiscalização de Conteúdo Local da Etapa de 
Desenvolvimento da Produção, ou de módulos subsequentes no caso de Desen-
volvimento modular pelo Operador.

Vale destacar que a minuta dos contratos da P3, P4 e P5 agora adotam o índice 
IGP-DI para atualização do valor monetário excedente.

11. Considerações em relação à concessão

A cláusula de transferência de Conteúdo Local no CPP da P3, P4 e P5 é similar 
a cláusula do contrato de concessão da R15, constante da cláusula 20. Este meca-
nismo também está previsto na Resolução ANP nº 726/2018, norma que regula o 
procedimento aplicável às solicitações de transferência de excedente de Conteúdo 
Local nos contratos de concessão firmados entre a R7 e R13, bem como os pedi-
dos de waiver e de ajuste dos percentuais de Conteúdo Local.

12. Comentários

Acompanhando a tendência geral de simplificação da cláusula de Conteúdo 
Local, o mecanismo de transferência de excedente incorporou as principais modi-
ficações implementada no CPP da P3, P4 e P5, quais sejam, a já mencionada 
adoção do critério de Macrogrupos para a fase de Desenvolvimento, bem como o 
índice global de Conteúdo Local para toda a fase de Exploração.

Multa pelo Descumprimento do Conteúdo Local

25.12. O descumprimento do Conteúdo Local sujeitará o Contratado à aplicação de 
multa, que será calculada sobre o valor monetário descumprido, aplicando-se o seguinte 
percentual, conforme o caso:
a) caso o percentual de Conteúdo Local não realizado seja inferior a 65% (sessenta e 
cinco por cento) do Conteúdo Local mínimo, a multa será de 40% (quarenta por cento) 
sobre o valor do Conteúdo Local não realizado;
b) caso o percentual de Conteúdo Local não realizado seja igual ou superior a 65% 
(sessenta e cinco por cento), a multa será crescente a partir de 40% (quarenta por 
cento), atingindo 75% (setenta e cinco por cento) do valor de Conteúdo Local mínimo, 
no caso de 100% (cem por cento) de Conteúdo Local não realizado, de modo a obedecer 
à fórmula:
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M (%) = NR (%) – 25%

Onde,
M (%): percentual de multa a ser calculado sobre o valor monetário descumprido; e
NR (%): percentual de Conteúdo Local não realizado.

25.13. Caso haja o descumprimento simultâneo de mais de um compromisso para os 
Macrogrupos da alínea “b” do parágrafo 25.1, o valor da multa corresponderá ao 
somatório das multas para cada Macrogrupo.
25.14. O valor da multa será atualizado pelo IGP-DI até a data em que for reali-
zado o efetivo pagamento.

13. Referências normativas

Resolução CNPE nº 1/2018, que permitiu à ANP adotar exigências de Con-
teúdo Local distintas daquelas constantes dos contratos celebrados até a R13, da 
cessão onerosa, bem como da P1 e P2, desde que não sejam inferiores às estipula-
das na Resolução CNPE nº 7/2017.

Resolução ANP nº 726/2018, que estabeleceu os critérios e procedimentos 
adequados à concessão de waiver e ajustes no percentual de Conteúdo Local nos 
contratos de concessão firmados entre a R7 e R13, nos contratos de cessão one-
rosa, e nos de partilha celebrados na P1 e P2.

14. Mudanças históricas

A multa por não cumprimento dos compromissos de Conteúdo Local conti-
nuou sendo desdobrada em duas hipóteses: aquelas em que o Conteúdo Local não 
realizado é inferior a 65%, e aquelas em que ele é superior ou igual a 65%.

Porém, ao contrário do previsto no CPP da P1, a multa será aplicada com base 
em percentual diferente para ambos os casos. Na primeira hipótese acima men-
cionada, incidirá multa de 40% sobre o valor do Conteúdo Local não realizado, 
contra o percentual de 60% previsto no CPP da P1.

Na segunda hipótese, porém, a multa não mais corresponderá ao percentual 
fixo de 60%, variando agora entre 40% e 75% do valor de conteúdo local mínimo, 
este último índice reservado aos casos em que o compromisso de Conteúdo Local 
tenha sido totalmente descumprido.
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Seguindo a tendência das demais cláusulas do CPP da P3, P4 e P5, optou-se 
novamente por adotar o índice IGP-DI para atualização dos valores das multas 
aplicadas, até a data de seus respectivos pagamentos.

15. Considerações em relação à concessão

A partir da R7, foi estabelecida a aplicação de multas como medida sancionató-
ria, por parte da ANP, devido ao não cumprimento da cláusula de Conteúdo Local 
pelas operadoras.

A inteligência da cláusula de multa por descumprimento de Conteúdo Local 
no CPP da P3, P4 e P5 é similar a cláusula do contrato de concessão da R15 (vide 
cláusula 20).

Ademais, vale destacar que os primeiros aditivos para ajuste do índice de Con-
teúdo Local nos contratos de concessão firmados em rodadas anteriores já estão 
sendo aprovados pela ANP.63 Conforme a já citada Resolução ANP nº 726/2018 
em seu Art. 36, §5º, não poderão ser objeto de waiver os contratos cujo percentual 
de Conteúdo Local tenha sido ajustado, uma vez celebrado o aditamento com este 
propósito, na forma da referida norma.

16. Comentários

Além da alteração acima referida, o CPP da P3, P4 e P5 não mais preveem cláu-
sulas específicas de waiver (mecanismo de isenção ao cumprimento dos percentuais 
mínimos de Conteúdo Local, desde que verificados os requisitos autorizadores) e 
de ajuste do compromisso de Conteúdo Local.

Atribui-se a esta mudança o fato de que ainda há muitos pedidos de waiver 
pendentes de apreciação por parte da ANP.64 A ANP, por sua vez, justificou que 
a supressão destes mecanismos é favorável às operadoras, já que confere maior 
segurança jurídica aos agentes econômicos envolvidos,65 beneficiando o mercado 
brasileiro de O&G como um todo.

63 FRANCELLINO, Roberto. ANP aprova primeiros aditivos da PGN para conteúdo local. Brasil Ener-

gia Petróleo. Disponível em: <https://bepetroleo.editorabrasilenergia.com.br/anp-aprova-primei-

ros-aditivos-da-pgn-para-conteudo-local>. Acesso em: 9 jul. 2018.

64 MACIEL, Felipe. 162 pedidos de waiver na mesa. Agência E&P Brasil. Disponível em: <http://epbr.

com.br/162-pedidos-de-waiver-sobre-a-mesa-e-r-568-milhoes-em-multas-de-conteudo-local>. 

Acesso em: 28 mai. 2018.

65 RABELLO, C. Pequenos e médios podem se beneficiar na 14ª Rodada da ANP. Diário Comércio 

Indústria & Serviços. Entrevista concedida a Juliana Estigarríbia. Disponível em: <https://www.dci.
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Estas alterações fazem parte dos esforços mais recentes do Governo Federal 
no sentido de atualizar o arcabouço regulatório referente à E&P de óleo e gás no 
Brasil, e que vinha sendo alvo de críticas e de protestos pela sua modernização.

Dentre estas críticas, destacam-se o excessivo detalhamento dos percentuais 
mínimos de Conteúdo Local nos contratos de partilha da P1, bem como os altos 
índices estabelecidos, os quais não guardavam proporcionalidade com as caracterís-
ticas do mercado brasileiro, e sua capacidade de fornecimento de bens e serviços.

Para muitos representantes da indústria, bem como para alguns setores do governo, 
é grande o receio de eventual judicialização dos contratos de concessão e partilha após 
a regulamentação do waiver,66 que se deu com a edição da Resolução ANP nº 726/2018.

Este temor decorre do fato de que, nas licitações sob regime de concessão, as 
empresas licitantes deixaram de ofertar cifras maiores a título de bônus de assina-
tura, tendo em vista que o compromisso de CL era, até a R13, critério de classifi-
cação das propostas. Logo, conclui-se que a União poderia ter arrecadado ainda 
mais nestas rodadas.

Ademais, na opinião de alguns representantes da indústria brasileira de O&G, esta 
judicialização também pode se dar entre as empresas de E&P beneficiadas pelo waiver e 
seus respectivos fornecedores, visto que em muitos dos contratos de fornecimento de 
bens e serviços, foram estipuladas multas pelo não cumprimento da cláusula de CL.67 
Por isso, há que se desenvolver mecanismos de restituição destes valores, das operado-
ras agora isentas do Conteúdo Local mínimo, de volta à indústria.

Por fim, são frequentes no mercado e na indústria as críticas ao modelo atual 
da cláusula de CL. Defende-se, ao invés de multa pelo não cumprimento dos per-
centuais mínimos, a adoção de uma política de incentivos ao Conteúdo Local, 
mediante a concessão de desonerações, subsídios e regimes aduaneiros privilegia-
dos às empresas que cumpram as metas de Conteúdo Local, nos mesmos moldes 
do que acontece em países como a Noruega e a China.68

com.br/2.252/pequenos-e-medios-podem-se-beneficiar-na-14-rodada-da-anp-1.497051>. Acesso 

em: 25 mai. 2018.

66 RITTNER, Daniel; CAMAROTTO, Murillo. Acordo para ‘megaleilão’ da cessão onerosa avança. 

Brasília: Valor Econômico. Disponível em: <https://www.valor.com.br/brasil/5380763/acordo-para-

-megaleilao-da-cessao-onerosa-avanca>. Acesso em: 25 mai. 2018.

67 NASCIMENTO, I. Novo olhar na Abimaq. Rio de Janeiro: Revista Brasil Energia Petróleo, n. 447, 

p. 43-44, fev. 2018. Entrevista concedida a João Montenegro.

68 LIMA, Haroldo. Defender e aprimorar a política de conteúdo local. Valor Econômico. Disponível em: 

<https://www.valor.com.br/imprimir/noticia/4920016/opiniao/4920016/defender-e-aprimorar-politica-

-de-conteudo-local>. Acesso em: 25 mai. 2018.



CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: SEGURANÇA 
OPERACIONAL E MEIO AMBIENTE

Controle Ambiental

26.1. Os Consorciados deverão dispor de um sistema de gestão de segurança e meio 
ambiente que atenda às Melhores Práticas da Indústria do Petróleo e à Legislação 
Aplicável.
2.6.2 Os Consorciados deverão, entre outras obrigações:
a) zelar pela preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado;
b) minimizar a ocorrência de impactos e/ou danos ao meio ambiente;
c) zelar pela segurança das Operações com o fim de proteger a vida humana, o meio 
ambiente e o patrimônio da Contratante;
d) zelar pela proteção do patrimônio histórico-cultural brasileiro;
e) recuperar áreas degradadas em conformidade com a Legislação Aplicável e as 
Melhores Práticas da Indústria do Petróleo;
f) atender às Recomendações de Segurança operacional e preservação do meio ambiente 
expedidas pela ANP, nos termos da Legislação Aplicável.
26.3. Caso haja processo de licenciamento ambiental em que o órgão competente julgue 
necessária a realização de audiência pública, os Consorciados deverão enviar à ANP 
cópia dos estudos elaborados visando à obtenção das licenças no mínimo 30 (trinta) 
dias úteis antes da realização da audiência.
26.4. Os Consorciados deverão apresentar à ANP cópia das licenças ambientais e de 
suas respectivas renovações, em conformidade com os prazos definidos nas regulamen-
tações específicas emitidas pela ANP ou, antes disso, quando necessário para instruir 
procedimento de autorização que requeira tais documentos.
26.5. Durante a vigência deste Contrato, os Consorciados enviarão à ANP até o dia 
31 de maio de cada ano o inventário das emissões de gases de efeito estufa. O inventário 
deverá discriminar os gases por tipologia de fonte emissora e incluir sua destinação.
26.6. Os Consorciados deverão apresentar à ANP e aos demais órgãos competentes 
o plano de contingência relativo a acidentes por vazamento de Petróleo e Gás Natural 
e seus derivados.
26.7. Os Consorciados deverão informar imediatamente a ANP e as autoridades com-
petentes sobre qualquer ocorrência, decorrente de fato ou ato intencional ou acidental, 
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envolvendo risco ou dano ao meio ambiente ou à saúde humana, prejuízos materiais 
ao patrimônio próprio ou de terceiros, fatalidades ou ferimentos graves para o pessoal 
próprio ou para terceiros ou interrupções não programadas das Operações, nos termos 
da Legislação Aplicável e de acordo com as orientações dispostas em manuais interpre-
tativos expedidos pela ANP, quando existirem.
26.8. Os Consorciados informarão imediatamente as autoridades competentes sobre 
a ocorrência de qualquer derramamento ou perda de Petróleo e Gás Natural e outros 
incidentes, bem como as medidas já tomadas para solucionar o problema.

Responsabilidade Social

26.9. Os Contratados deverão dispor de um sistema de gestão de Responsabilidade 
Social e sustentabilidade aderente às Melhores Práticas da Indústria do Petróleo.

1. Referências normativas

Lei nº 6938/1981, Art. 10.
Lei Complementar nº 140/2011, Art. 7º, XIV, “b”.
Decreto nº 8.437/2015, Art. 3º; § 2º, XXVI a XXIX.
Resolução CONAMA nº 1/1986, Art. 11.
Resolução CONAMA nº 9/1987, Art. 2º.
Resolução CONAMA nº 297/97, Art. 3º.
Resolução CNPE nº 17/2017.
Resolução ANP nº 46/2016 (Regulamento Técnico do SGIP).
Resolução ANP nº 41/2015 (Regulamento Técnico do SGIP).
Resolução ANP nº 37/2015.
Resolução ANP nº 6/2011 (Regulamento Técnico de Dutos Terrestres).
Resolução ANP nº 44/2009.
Resolução ANP nº 43/2007 (Regulamento Técnico do SGSO).
Resolução ANP nº 27/2006.

2. Mudanças históricas

As modificações na cláusula 26.3 ao longo do tempo ocorreram na P2 e depois 
na P4 onde se consolidou a versão atual da cláusula.

Na P1 não havia prazo fixado para que os Consorciados enviassem à ANP cópia 
dos estudos elaborados visando à obtenção das licenças antes da realização da audi-
ência, apenas a obrigação de envio previamente à realização da audiência pública.
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Na P2 e na P3 o prazo foi fixado em 10 (dez) dias úteis e a partir da P4 o prazo 
foi fixado em 30 (trinta) dias úteis para que os Consorciados enviassem as infor-
mações antes da realização da audiência.

A cláusula 26.2 (e) também foi aprimorada ao longo das rodadas. A redação 
desta cláusula na P1 era mais abrangente – recuperar áreas degradadas, sem qualquer 
qualificador. Durante o período de consulta pública da P4, foi proposta alteração 
pela Indústria para restringir tal recuperação às atividades de desativação previstas 
no Plano de Desenvolvimento, Lei Aplicável e Melhores Práticas da Indústria do 
Petróleo. A ANP acatou parcialmente, mantendo apenas a menção à legislação 
aplicável e às melhores práticas.

A cláusula de Responsabilidade Social (26.9), na P1, também possuía uma 
redação mais ampla, que imputava aos Contratados a obrigação de dispor de um 
sistema de gestão de Responsabilidade Social e sustentabilidade “que atenda às 
diretrizes da Responsabilidade Social e à Legislação Aplicável”. Em período de 
consulta pública da P2/P3, argumentou-se que não haver regulamentação das 
diretrizes da Responsabilidade Social, o que geraria insegurança jurídica aos inves-
tidores e, por isso, recomendou-se sua exclusão. A ANP, em resposta, readequou a 
cláusula exigindo uma gestão de responsabilidade e sustentabilidade que atenda às 
Melhores Práticas da Indústria do Petróleo.

3. Considerações em relação à concessão

Conteúdo idêntico à cláusula 21.4 da R15.

4. Comentários

O conteúdo da cláusula 26.3 está em linha com o §2º do Art. 11 da Resolu-
ção Conama nº 1/1986 que determina que no âmbito de processo de elaboração 
e apresentação de EIA/RIMA para fins de licenciamento ambiental, o IBAMA, 
sempre que julgar necessário, ou quando, nos termos da Resolução CONAMA 
nº 9/1987, for solicitado por entidade civil, pelo Ministério Público ou por 50 
ou mais cidadãos, promoverá a realização de audiência pública para informação 
sobre o projeto e seus impactos ambientais e discussão do EIA/RIMA e impõe 
aos Consorciados uma obrigação de envio com antecedência à ANP da cópia do 
EIA/RIMA para que a ANP possa conhecer o conteúdo do mesmo previamente 
a realização da audiência pública.

A partir da P4, uma vez determinada pelo IBAMA a realização de audiência 
pública, o prazo de antecedência para envio à ANP pelos Consorciados de cópia 
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dos estudos elaborados visando à obtenção da licença ambiental para a realização 
de atividades de petróleo e gás no âmbito do CPP foi fixado em no mínimo 30 
(trinta) dias úteis da realização da audiência.

O sistema de gestão de segurança e meio ambiente previsto na cláusula 26.1 
deve ter por objetivo prevenir, mitigar e apresentar resposta a eventos que possam 
causar acidentes que coloquem em risco a vida humana ou o meio ambiente, atra-
vés da adoção de um sistema que assegure a integridade das instalações durante 
todo o seu ciclo de vida (através do Sistema de Gerenciamento da Segurança Ope-
racional das Instalações Marítimas de Perfuração e Produção de Petróleo e Gás 
Natural – SGSO), incluindo a integridade de poços (através do Sistema de Geren-
ciamento de Integridade de Poços – SGIP), de sistemas submarinos (através do 
Sistema de Gerenciamento de Sistemas Submarinos – SGSS), e de dutos terrestres 
para a movimentação de petróleo, seus derivados, e gás natural (através do Sistema 
de Gerenciamento de Dutos Terrestres para a Movimentação de Petróleo, Deriva-
dos, e Gás Natural – RTDT).

Nesse contexto, algumas normas editadas pela ANP merecem destaque. Pri-
meiramente, a Resolução ANP nº 44/2009 que estabelece o procedimento para 
comunicação de incidentes. A Resolução ANP nº 37/2015 que consolida o pro-
cedimento de fiscalização da Superintendência de Segurança Operacional e Meio 
Ambiente, estabelecendo os casos em que será aplicado o auto de infração, bem 
como os casos em que será concedido prazo para saneamento das não conformi-
dades verificadas nas instalações fiscalizadas.

Já a Resolução ANP nº 27/2006 aprova o Regulamento Técnico que define 
os procedimentos a serem adotados na desativação de instalações e especifica 
condições para devolução de áreas de concessão na fase de produção. A Reso-
lução ANP nº 27/2006 encontra-se em fase de revisão e trata de um dos mais 
importantes temas hoje no campo regulatório, a desativação (ou descomissiona-
mento na linguagem técnica) de instalações, poços e equipamentos utilizados na 
produção de petróleo e gás natural. O tema do descomissionamento é de grande 
importância para a indústria do petróleo, pois envolve diversos níveis regula-
tórios, como ANP, IBAMA e a Marinha do Brasil e a depender das exigências 
regulatórias formuladas no âmbito da revisão da Resolução ANP nº 27/2006 
podem impactar os custos das operações de petróleo e gás natural, especial-
mente quando se aproximar o momento de abandono ou desativação dos ativos 
de produção de petróleo e gás natural.

Por fim, a cláusula 26.9 impõe ao(s) Contratado(s) manter um sistema de gestão 
de Responsabilidade Social aderente às Melhores Práticas da Industria do Petróleo. 
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Nos termos do conteúdo da minuta do contrato da P5, Responsabilidade Social 
é a responsabilidade do Contratado pelos impactos de suas decisões e atividades 
na sociedade e no meio ambiente, por meio de um comportamento ético e trans-
parente que (i) contribua para o desenvolvimento sustentável, inclusive a saúde e 
bem-estar da sociedade, e leve em consideração as expectativas das partes inte-
ressadas; (ii) esteja em conformidade com as Melhores Práticas da Indústria do 
Petróleo; e (iii) esteja integrada no Contratado e seja praticada em suas relações, 
que se referem às atividades do Contratado no âmbito de sua esfera de influência.

Já o termo Melhores Práticas da Industria do Petróleo significa os melhores e 
mais seguros procedimentos e tecnologias disponíveis na indústria de Petróleo e 
Gás Natural em todo o mundo, que permitam: (i) garantir a segurança operacional 
das instalações, preservando a vida, integridade física e saúde humana; (ii) preser-
var o meio-ambiente e proteger as comunidades adjacentes; (iii) evitar ou reduzir 
ao máximo os riscos de vazamento de petróleo, gás natural, derivados e outros 
produtos químicos que possam ser prejudiciais ao meio ambiente; (iv) a conser-
vação de recursos petrolíferos e gasíferos, o que implica a utilização de métodos e 
processos adequados à maximização da recuperação de hidrocarbonetos de forma 
técnica, econômica e ambientalmente sustentável, com o correspondente controle 
do declínio de reservas, e à minimização das perdas na superfície; (v) minimizar 
o consumo de recursos naturais nas Operações. Para a execução das Melhores 
Práticas da Indústria do Petróleo, os Contratados devem tomar as normas expedi-
das pela ANP e pelos demais órgãos públicos brasileiros como ponto de partida, 
incorporando padrões técnicos e recomendações de organismos e associações da 
Indústria do Petróleo reconhecidos internacionalmente, sempre que tais medidas 
aumentem as chances de que os objetivos listados acima sejam alcançados.

Mesmo com os ajustes propostos pela indústria no período de consulta pública 
da P2/P3 e parcialmente acatados pela ANP à época, fato é que a cláusula 26.9 do 
CPP possui uma redação genérica e carrega em si uma exposição aberta quando, 
por exemplo, imputa o(aos) Contratado(s) que adote(m) um sistema de gestão que 
se espelhe nos melhores e mais seguros procedimentos e tecnologias disponíveis 
na indústria de Petróleo e Gás Natural em todo o mundo. Por uma questão de 
previsibilidade o ideal seria tentar tornar mais objetivos os requisitos para que se 
tivesse maior clareza sobre os mesmos, bem como quanto aos custos envolvidos 
para atendê-los.
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Seguros

27.1. Os Contratados deverão contratar e manter em vigor, durante toda a vigência deste 
Contrato, cobertura de seguro para todos os casos exigidos na Legislação Aplicável, sem 
que isso importe em limitação de sua responsabilidade no âmbito deste Contrato.
27.1.1. A cobertura desses seguros deve abranger:
a) bens;
b) pessoal;
c) despesas extraordinárias na operação de poços;
d) limpeza decorrente de acidente;
e) descontaminação decorrente de acidente; e
f) responsabilidade civil para danos ao meio ambiente e ao patrimônio da Contratante.
27.1.2. Os Contratados deverão incluir a Contratante e a ANP como cosseguradas 
nas apólices de cobertura de responsabilidade civil, o que não prejudicará o direito da 
Contratante e da ANP de obter o ressarcimento integral das perdas e danos que exce-
dam a indenização recebida em razão da cobertura prevista na apólice.
27.2. A exclusivo critério da ANP e desde que por esta previamente autorizado, o 
autosseguro poderá ser admitido.
27.3. O seguro por meio de Afiliadas é admitido desde que prestado por empresa auto-
rizada ao exercício desta atividade pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) 
e previamente autorizado pela ANP.
27.4. As apólices e programas globais de seguro dos Contratados poderão ser utiliza-
dos para os propósitos desta Cláusula, desde que previamente autorizado pela ANP.
27.5. Os Contratados deverão entregar à ANP, quando solicitado, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, cópia de todas as apólices e contratos referentes aos seguros de que 
trata o parágrafo 27.1, bem como de todo e qualquer aditamento, alteração, endosso, 
prorrogação ou extensão dos mesmos, e de toda e qualquer ocorrência, reclamação ou 
aviso de sinistro relacionado.

1. Comentários

Sem comentários relevantes.
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Moeda

28.1. A unidade monetária, para todos os fins e efeitos deste Contrato, será o Real.

1. Referências normativas

Decreto-Lei nº 857/1969, que estabeleceu em seu Art. 1º que os contratos, 
títulos e quaisquer documentos, bem como as obrigações exequíveis no Brasil são 
nulas de pleno direito se estipularem pagamento em moeda estrangeira, e em ouro.

Lei nº 10.192/ 2001, que estabeleceu que as estipulações de pagamento de 
obrigações pecuniárias exequíveis no território nacional deverão ser feitas em Real, 
pelo seu valor nominal.

Os Arts. 315 e 318 do Código Civil que possuem disposições nestes mesmos 
sentidos.

2. Mudanças históricas

Desde o Decreto nº 23.501/1933, que regulava a utilização dos mil réis, moeda 
instituída na época do império e que permaneceu em vigor até 1942 ao ser substi-
tuída pelo cruzeiro, já se proibia a adoção no Brasil qualquer estipulação de paga-
mento em ouro ou espécie em moeda estrangeira.

Essa disposição se manteve em vigor por meio de diversas leis ao passo que 
novas moedas passaram a ser emitidas. O Decreto-Lei nº 857/1969, ainda em 
vigor, já estipulava a nulidade das obrigações estipuladas em moeda estrangeira 
ou de alguma forma restrinjam ou recusem nos seus efeitos o curso legal do 
cruzeiro. No entanto, esta regra não se aplica de forma absoluta, prevendo, 
assim, exceções.

É admissível o pagamento em moeda estrangeira no ordenamento brasileiro 
quando (i) os contratos e títulos relacionados a importação ou exportação de mer-
cadorias, (ii) nos contratos de financiamento ou prestação de garantias relativas 
às operações de exportação de bens e serviços vendidos a crédito para o exterior, 
(iii) nos contratos de compra e venda de câmbio, (iv) nos empréstimos e quaisquer 
outras obrigações cujo credor ou devedor seja pessoa residente e domiciliada no 
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exterior, com exceção dos contratos de locação de imóveis situados no Brasil, 
(v) nos contratos que tenham por objeto a cessão, transferência, delegação, assun-
ção ou modificação de obrigações, ainda que as partes residam e estejam domici-
liadas no país.

Por fim, a Lei nº 10.192/2001 dispõe sobre medidas complementares ao Plano 
Real e faz remissão às exceções dispostas acima.

3. Considerações em relação à concessão

Disposição idêntica encontra-se na cláusula Vigésima Sexta dos Contratos de 
Concessão mais recentes.

4. Comentários

Em que pesem as exceções do Decreto-Lei nº 857/1969, estas não se aplica-
riam entre as partes contratantes no âmbito do regime de partilha de produção. 
Isto porque as obrigações são executas no Brasil, entre partes constituídas sob as 
leis brasileiras, com sede e administração no país, conforme instrução do ar Art. 5º 
da Lei nº 9.478/1997.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado 
(entre outros: REsp nº 804.791/MG, REsp 194.629/SP, REsp 1.061.530/RS) de 
que “são legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que o 
pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional”, em manifesta flexibi-
lização do disposto na Lei nº 10.192/2001 e no Decreto-Lei nº 857/1969. Neste 
sentido, havendo previsão de pagamento futuro, tais dívidas deverão, no ato de 
quitação, ser convertidas para moeda nacional com base na cotação da data da 
contratação e, a partir daí, atualizadas com base em índice de correção monetária 
admitido pela legislação pátria.

Apesar da brecha jurisprudencial para tanto, de um ponto de vista material, 
dentre outros motivos, não parece ser interessante para a União vincular-se a obri-
gações em moeda estrangeira, e sujeitar-se ao risco cambial.

 Outra exceção à regra trata da possibilidade de abertura de conta em moe-
das estrangeiras, conforme permissão conferida pelo Art. 187 da Circular nº 
3.691/2013 do BACEN, que possibilita que empresas a frente da implementação 
e desenvolvimento de projetos do setor energético, dentre os quais se incluem as 
atividades de prospecção, produção, exploração, processamento e transporte de 
petróleo e de gás natural.
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Neste sentido, no âmbito do Joint Operating Agreement, que regula a rela-
ção do Operador com os Não-operadores, é comum que as partes muitas 
vezes transacionem montantes em dólares, a título de cash calls, conversíveis 
em moeda nacional.

Por fim, vale a pena mencionar que não há qualquer vedação no direito bra-
sileiro para que a receita em dólares proveniente da exportação do petróleo seja 
depositada e permaneça em conta no exterior.



CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA: AUDITORIA 
CONTÁBIL E FINANCEIRA PELA ANP

Contabilidade

29.1. Os Contratados deverão, nos termos da Legislação Aplicável:
a) manter todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças;
b) manter os documentos comprobatórios necessários para a aferição do Conteúdo 
Local e das Participações Governamentais e de Terceiros que suportem a escrituração 
contábil;
c) realizar os lançamentos cabíveis;
d) apresentar as demonstrações contábeis e financeiras; e
e) apresentar à ANP o Relatório de Conteúdo Local nos termos da Legislação 
Aplicável.

Auditoria

29.2. A ANP poderá realizar auditoria, inclusive dos demonstrativos de apuração 
das Participações Governamentais, nos termos da Legislação Aplicável.
29.2.1. A auditoria poderá ser realizada diretamente ou mediante contratos e convê-
nios, conforme a Legislação Aplicável.
29.2.2. Os Contratados serão notificados com pelo menos 30 (trinta) dias de antece-
dência da realização das auditorias.
29.2.3. A ANP terá amplo acesso a livros, registros e outros documentos, referidos 
no parágrafo 29.2, inclusive aos contratos e acordos firmados pelos Contratados e 
relacionados com a aquisição de bens e serviços para as Operações, relativos aos últimos 
10 (dez) anos.
29.2.4. Cabe aos Contratados a responsabilidade pelas informações prestadas por 
terceiros.
29.2.5. Os Contratados deverão manter à disposição da ANP os respectivos certi-
ficados de Conteúdo Local, além de contratos, documentos fiscais e demais registros 
comprobatórios, correspondentes ao bem ou serviço adquirido, pelo prazo de 10 (dez) 
anos após o marco de aferição de Conteúdo Local.
29.2.6. A ANP poderá exigir dos Contratados quaisquer documentos necessários 
para dirimir eventuais dúvidas.



177Cláusula vigésima nona: auditoria contábil e financeira pela ANP

29.2.7. Eventual ausência de auditoria ou omissão de suas conclusões não excluirá 
nem reduzirá a responsabilidade dos Contratados pelo fiel cumprimento das obrigações 
deste Contrato, nem representará concordância tácita com métodos e procedimentos em 
desacordo com este Contrato ou com a Legislação Aplicável.

1. Comentários

Sem comentários relevantes.



CLÁUSULA TRIGÉSIMA: CESSÃO DO 
CONTRATO

Cessão
30.1 Os direitos e obrigações dos Contratados sobre este Contrato poderão ser, no 
todo ou em parte, objeto de Cessão, condicionada à prévia e expressa autorização da 
Contratante, ouvida a ANP.
30.1.1 A Petrobras não poderá ceder sua condição de Operador deste Contrato ou a 
parcela de seus direitos e obrigações correspondente à participação mínima definida nos 
termos do artigo 4º da Lei nº 12.351/2010.
30.2 As partes deverão manter inalterados os termos e condições do Contrato até a 
assinatura do respectivo termo aditivo, sendo vedada, antes da assinatura, qualquer 
forma de:
a) transferência ou usufruto de ativos relativos ao Contrato objeto da cessão;
b) exercício de poder de gestão do cessionário sobre o Contrato e sua execução.
30.3 O descumprimento do prescrito no parágrafo 30.2 constitui Cessão sem aprova-
ção prévia e expressa da Contratante.
30.4 Em qualquer caso de Cessão deverá ser observado o direito de preferência confe-
rido aos demais Contratados, como disposto no Anexo XI.
30.5 O Operador e os demais membros do Consórcio deverão deter, respectivamente, 
no mínimo, 30% (trinta por cento) e 5% (cinco por cento) de participação no Contrato 
ao longo de toda a sua vigência.
30.6 Os Contratados deverão notificar a ANP sobre a alteração do seu controle socie-
tário no prazo de 30 (trinta) dias contados da averbação do ato societário no órgão de 
registro competente, nos termos da Legislação Aplicável.
30.6.1 A notificação prevista no parágrafo 30.6 deverá conter a documentação exi-
gida, nos termos da Legislação Aplicável.

1. Introdução

A cessão de direitos e obrigações decorrentes do CPP, prática extremamente 
comum na indústria petrolífera, é expressamente autorizada pelo Art. 31 da Lei nº 
12.351/2010.
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Nos termos do CPP da P5, entende-se por Cessão: (i) a transferência, total 
ou parcial, da titularidade de direitos e obrigações decorrentes do CPP; (ii) fusão, 
cisão e incorporação, quando a reorganização societária resultar em mudança do 
Contratado; (iii) mudança de Operador; e (iv) isenção e substituição de garantia de 
performance.

No âmbito da partilha de produção, a Cessão é negócio trilateral. Ou seja, 
depende da concordância de três partes, e não apenas de duas, como em negócios 
bilaterais, mais comuns. São, neste caso, o cedente, o cessionário e também o órgão 
que precisará aprová-la, o MME e a ANP obrigatoriamente, bem como o CADE 
caso aplicável. Nos termos do Art. 31 da Lei nº 12.351/2010, a prévia autorização 
cumpre ao MME, devendo este também ouvir a ANP em seu processo de tomada 
de decisão, observados ainda os seguintes requisitos: (a) preservação do objeto 
contratual e de suas condições; (b) atendimento, por parte do cessionário, dos 
requisitos técnicos, econômicos e jurídicos; e (c) observância do direito de prefe-
rência dos demais consorciados, na proporção de suas participações no consórcio.

A primeira hipótese indicada na definição de “Cessão”, que constitui cessão 
propriamente dita, nos termos do Código Civil, tem por efeito transferir a posição 
contratual para pessoa jurídica diversa (cessionário) da titular original, assumindo 
o cessionário os direitos e obrigações do cedente e passando a figurar como Con-
tratado no CPP.

A segunda hipótese aborda operações de reorganização societária (fusão, cisão 
e incorporação) que importem na transferência da titularidade do CPP para pessoa 
jurídica diversa da pessoa jurídica do Contratado. Essas operações dependem de 
aprovação pelo MME quando levam à assunção, pela pessoa jurídica resultante da 
operação, da posição contratual do Contratado.

A terceira e a quarta hipóteses, embora não tratem de cessão propriamente dita, 
são submetidas ao mesmo processo e dependem de prévia e expressa autorização 
do MME.

Até a assinatura do termo de Cessão, as partes devem manter inalterados os 
termos e condições do CPP, sendo vedada qualquer transferência ou usufruto de 
ativos e o exercício do poder de gestão pelo cessionário sobre o CPP ou sua exe-
cução. A prática de qualquer destes atos antes da assinatura do respectivo aditivo 
configura cessão de fato e fará com que a dita cessão seja considerada nula de 
pleno direito, sujeitando os infratores às penalidades legais e contratuais.

A Cessão envolve uma participação indivisa nos direitos e obrigações do Con-
tratado, devendo ser mantida a participação mínima de cada Consorciado de 5% 
(cinco por cento) e de 30% (trinta por cento) do Operador. A responsabilidade 
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entre cedente e cessionário é solidária, nos termos da cláusula 30.7 do CPP e da 
legislação vigente.

2. Referências normativas

Constituição Federal, Art. 176, § 3º.
Lei nº 12.351/2010, Art. 31.
Lei nº 9.478/1997, Art. 29.
Código Civil, Art. 264.
Ofício Circular nº 003/2013/SEP da ANP.
Resolução ANP nº 24/2013.
Resolução ANP nº 18/2015.
Resolução de Diretoria da ANP nº 588/2015.

3. Mudanças históricas

As disposições relativas à cessão foram sensivelmente alteradas desde a P1. 
As modificações relevantes deram-se, principalmente, do CPP da P1 a P3, sendo 
basicamente mantidas as disposições desta última nas P4 e P5.

A primeira das alterações consiste em um ajuste técnico: inicialmente, previa-se 
que o objeto da Cessão era a área; esta disposição foi substituída para tratar da 
Cessão dos direitos e obrigações relativas a ela no âmbito do Contrato. O objeto 
da cessão é o direito de exploração sobre um campo, e não o campo em si. O que 
o concessionário possui é o direito, conquistado em procedimento licitatório, de 
explorar os recursos nele presentes.

Em face da alteração da Lei nº 12.351/2010 pela Lei nº 13.365/2016, que 
excluiu a obrigatoriedade de participação da Petrobras como operadora em todos 
os CPP, o modelo contratual também foi adequado.

Originalmente, o CPP da P1 somente restringia a Cessão pela Petrobras de 
parcela de seus direitos e obrigações que tornasse o seu percentual inferior ao 
mínimo legalmente estabelecido. Dada a supramencionada evolução legislativa, 
a nova cláusula 30.1.1 do CPP passou a dispor sobre a impossibilidade de que a 
Petrobras não só ceda sua parcela correspondente à participação mínima como 
também a sua condição de operadora, naquelas hipóteses em que a companhia 
exerça o seu direito de preferência nos termos do Art. 4º.

Além dessas alterações, incluiu-se também disposição que estabelece a 
obrigatoriedade de que os Contratados notifiquem a ANP da alteração de seu 
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controle societário em até 30 dias contados da averbação do ato societário no 
órgão competente.

Até 2015, a ANP tratava como Cessão as seguintes operações: (i) operações 
societárias de fusão, cisão e incorporação de sociedade empresária integrante 
do Consórcio, ainda que não causasse mudança do Contratado; e (ii) a altera-
ção de composição societária, direta ou indireta, que implicasse a transferência do 
controle acionário do Contratado (50% mais uma das ações ou quotas do total 
com direito a voto). Nesse sentido, havia a necessidade de qualificação e prévia e 
expressa aprovação pelo MME, ouvida a ANP, para que tais alterações societárias 
fossem realizadas.

Em agosto de 2015, a Diretoria Colegiada da ANP resolveu, nos termos da 
Resolução de Diretoria nº 588/2015, “aprovar a exclusão do tratamento de cessão de 
direitos à alteração de composição societária, direta ou indireta, que implique a transferência do 
controle majoritário do concessionário prevista na Cláusula 28.3, “d” dos Contratos de Con-
cessão da Décima Primeira e Décima Segunda Rodadas de Licitações”. O fundamento para 
essa alteração foi o fato de que a alteração de controle não altera a pessoa jurídica 
signatária do CPP.

Nos termos da decisão da Diretoria Colegiada da ANP, a alteração de compo-
sição societária que, direta ou indiretamente, implique a transferência do controle 
acionário deixou de ser equiparada à cessão, dispensando a aprovação prévia pelo 
MME. Atualmente, o Contratado tem a obrigação de, após implementada a altera-
ção de seu controle, notificar a ANP em determinado prazo. A ANP, então, anali-
sará a operação mais detalhadamente, de forma a verificar se a controlada mantém 
as condições exigidas quando da assinatura do CPP e se a operação, de alguma 
forma, tenta burlar o procedimento licitatório e as regras para Cessão.

Vale notar ainda que os Contratados têm a obrigação de manter seus atos 
societários atualizados perante a ANP, nos termos da legislação aplicável.

Após a edição da Lei nº 12.529/2011 (Lei de Defesa da Concorrência) e da 
celebração do Acordo de Cooperação Técnica entre a ANP e o CADE, a validade 
da Cessão passou a também depender da aprovação deste último, nos casos dos 
valores das receitas do exercício anterior das partes ultrapassar os limites estabele-
cidos em lei. Nos termos do Ofício Circular 003/2013/SEP da ANP, os pedidos 
de autorização para Cessão de Direitos e Obrigações deverão ser instruídos com 
parecer técnico emitido pelo CADE de aprovação da aquisição de ativos relativos 
aos Contratos de Concessão ou declaração de não enquadramento nas hipóteses 
previstas na Lei nº 12.529/2011.
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Em 2014, em decorrência da controvérsia criada quanto à obrigatoriedade ou 
não de notificação ao CADE de operações de Cessão que resultam na cessão de 
direitos e obrigações decorrentes dos Contratos de Concessão, o IBP formulou 
consulta ao CADE (Consulta nº 08700.000207/2014-02) sobre o assunto.

O IBP defendeu, em sua consulta, que a Cessão que implicasse a alteração da 
titularidade do contrato de concessão deveria se enquadrar na hipótese de isenção 
de notificação prevista na Lei nº 12.529/2011, por ser um contrato decorrente do 
contrato de concessão. Ademais, a Cessão seria neutra do ponto de vista concor-
rencial, uma vez que não configuraria transferência de participação de mercado ou 
aquisição de participações societárias e/ou de controle de empresa.

Os argumentos do IBP, no entanto, não foram acatados e o CADE concluiu 
pela necessidade de submissão a ele das operações de Cessão de direitos e obriga-
ções que alterem a titularidade dos Contratos de Concessão para E&P de petróleo 
e gás natural. Portanto, as empresas interessadas devem notificar o CADE antes de 
consumarem a celebração do contrato de Cessão de direitos e obrigações decor-
rentes de contrato de concessão ou de CPP.

A ausência de consulta prévia ao CADE, portanto, pode configurar gun jumping, 
consumado quando atos de concentração econômica são realizados previamente à 
sua devida aprovação pelo órgão concorrencial competente.

4. Considerações em relação à concessão

Nos termos do Art. 29, parágrafo único, da Lei nº 9.478/1997, a Cessão dos 
direitos e obrigações no âmbito do contrato de concessão somente pode ocorrer 
mediante prévia e expressa autorização da ANP. No regime de Partilha de Pro-
dução, por outro lado, o Art. 31 da Lei nº 12.351/2010 dispõe que a Cessão dos 
direitos e obrigações no âmbito do CPP depende de prévia e expressa autorização 
do MME, ouvida a ANP.

No que se refere às condições para Cessão, a Lei nº 9.478/1997 exige as seguin-
tes: (i) a preservação do objeto do contrato e das condições contratuais; e (ii) 
o atendimento, pelo cessionário, dos requisitos técnicos, econômicos e jurídicos 
estabelecidos pela ANP. A Lei nº 12.351/2010, por sua vez, além de exigir essas 
mesmas condições, também requer a observância do exercício do direito de prefe-
rência dos demais consorciados, na proporção de suas participações no consórcio.

Com relação às cláusulas contratuais que tratam da Cessão, não há grandes 
diferenças entre a redação constante dos Contratos de Concessão e do CPP, haja 
vista a recente uniformização promovida pela ANP.
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Destaca-se, somente, a existência de cláusula no CPP que não se faz presente 
no contrato de concessão, dadas as características de cada um desses contratos: 
na partilha, a Petrobras não pode ceder sua condição de operadora ou a parcela 
de seus direitos que corresponda à participação mínima prescrita pela Lei nº 
12.351/2010. Conforme a própria natureza dos contratos, não há espaço para a 
inclusão desta disposição em Contratos de Concessão.

5. Comentários

As cláusulas do CPP que tratam da Cessão foram alvo de diversos comentários 
nas consultas públicas realizadas pela ANP em cada uma das rodadas.

Seu conceito, por exemplo, foi criticado por diversos agentes do mercado, por 
equiparar as hipóteses de mudança de Operador à Cessão. Comentários feitos 
nestas rodadas defendem que, desde que sejam mantidas as participações indivisas 
de cada um dos consorciados, a mudança de Operador não deveria ser conside-
rada “Cessão”, de modo a desburocratizar e simplificar essas operações, retirando 
a necessidade de submissão da operação ao CADE, por exemplo. Entretanto, o 
pedido de mudança da definição de Cessão para retirar a mudança de Operador do 
rol das situações que a caracterizam não foi atendido pela ANP, sob o argumento 
de que a lei exige a qualificação do novo operador e que, para cumprir tal disposi-
ção, seria necessário seguir o procedimento de Cessão.

Outro comentário que merece destaque dispõe sobre a questão da alienação 
do controle indireto do Contratado. Consoante outro ponto levantado repetidas 
vezes nas consultas públicas, alterações de controle de sociedade controladora 
do Contratado que tenha suas ações negociadas em bolsa de valores deveriam 
ser excluídas da obrigação prevista na cláusula 30.6 (obrigação de notificar a 
ANP em um certo prazo), pois a controladora e, consequentemente, o Contra-
tado, não têm controle sobre essas mudanças. Essa sugestão também não foi 
aceita pela ANP.

Por fim, vale destacar que até mesmo a constitucionalidade da Cessão já foi 
judicialmente questionada. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.596, de 
2007, movida pelo Partido Socialismo e Liberdade (“PSOL”), o PSOL requereu a 
declaração de inconstitucionalidade do Art. 29 da Lei nº 9.478/1997, dentre outros 
dispositivos. O argumento utilizado foi o de que a autorização de transferência de 
contrato “permite o direcionamento da licitação e o comprometimento de sua transparência, ou 
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seja, da moralidade e, principalmente, da impessoalidade”. O mérito da referida ação não 
foi apreciado até o presente momento.

Participação Indivisa nos Direitos e Obrigações

30.7A Cessão no todo ou em parte da Área do Contrato será sempre de uma parti-
cipação indivisa nos direitos e obrigações do Contratado, respeitada a responsabilidade 
solidária entre o cedente e o cessionário, nos termos da Legislação Aplicável.

6. Referências normativas

Constituição Federal, Art. 225.
Lei nº 9.605/1998.
Lei nº 6.938/1981.
Modelo de Termo de Cessão disponibilizado pela ANP no seu sítio eletrônico.
Parecer nº 441/2015/-PF-ANP/PGF/AGU.

7. Comentários

De acordo com a cláusula 2.2 do modelo de Termo de Cessão disponibilizado 
pela ANP, o cedente e o cessionário respondem solidariamente perante a agência e 
a União Federal pelas obrigações previstas na Lei nº 9.478/1997 e no contrato de 
concessão, “inclusive aquelas incorridas antes da data da Cessão”.

Quanto a este assunto, discutem-se os limites da solidariedade entre cedente e 
cessionário, em especial no que tange ao aspecto temporal.

No tocante ao período anterior à cessão, é pacífico o entendimento de que 
o cessionário recebe a participação indivisa de todos os direitos e obrigações do 
Contratado, assumindo a sua posição contratual e responsabilizando-se por todos 
os inadimplementos do cedente no âmbito do CPP, cabendo ao cessionário buscar 
a proteção – seja por meio de indenização ou rescisão – nos documentos privados 
que regulam a aquisição da participação indivisa.

Quanto ao período posterior à Cessão, existe questão controversa a respeito de 
dever ser o Cedente responsabilizado, ou não, pelas atividades realizadas em data 
anterior à transferência, ainda que constituídas somente em momento posterior – 
o que incluiria, v.g., o abandono e o descomissionamento das instalações existentes 
no momento da Cessão.
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Em um caso prático de Cessão no qual a ANP exigiu a apresentação de Garan-
tia de Desativação e Abandono e o Cedente apresentou apenas a parcela corres-
pondente à sua participação indivisa, a Procuradoria Geral da ANP se manifestou 
no sentido de que a responsabilidade solidária do Cedente pelo abandono e desco-
missionamento não deveria subsistir, assim se posicionando:

“(...) Não parece haver respaldo na lei ou na regulação para, sob pre-
texto de existência de RISCO de dano ambiental, e com base na res-
ponsabilidade civil objetiva e solidária, exigir do Concessionário que 
deixou o consórcio – não sendo, portanto, Concessionário a partir de 
então e tendo arcado com a parcela de garantia de custeio da desati-
vação e abandono proporcional à participação que detinha – seja cha-
mado futuramente para arcar com os custos de desativação e abandono 
porque o Concessionário remanescente não detém capacidade finan-
ceira para tanto, ou a perdeu.” E continua: “Entendimento diverso tra-
ria implicações e situações outras, não só à ora analisada. Significaria 
dizer que todas as empresas cedentes de participação em consórcio 
mantêm-se responsáveis pelos custos de desativação e abandono, inde-
pendente do momento em que decidiram ceder suas participações nos 
consórcios, de terem contribuído para a provisão de fundos para cus-
teio das operações de desativação e abandono, e mesmo que não tenha 
sido caracterizado qualquer dano ambiental. Seria, em outras, palavras, 
responsabilizar a cedente pelo risco de impossibilidade financeira do 
Concessionário remanescente e não pelo efetivo dano ambiental. Criar-
-se-ia assim o ônus de cada Concessionário, Cedente e Cessionário, num 
exercício de futurologia, previsse a saúde financeira de sua parceira ao 
final da Concessão, já que mesmo em caso de Cessão de Direitos de 
participação adquirida nos primeiros anos da Fase de Exploração ou 
de Produção, poderia ser chamada, anos mais tarde, a responder por 
custos ara os quais contribuiu na proporção que cabia.” (Parecer nº 
441/2015/-PF-ANP/PGF/AGU) (destaques nossos).

Cessão Parcial de Áreas na Fase de Exploração

30.8 Caso a Contratante, ouvida a ANP, autorize Cessão que resulte na divisão da 
Área do Contrato, a área a ser cedida e a área remanescente deverão estar circunscritas, 
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cada uma, por uma única linha poligonal traçada segundo critérios estabelecidos pela 
ANP.
30.8.1 As áreas resultantes passarão a ser independentes para todos os efeitos, inclu-
sive para o cálculo das receitas governamentais.
30.8.2 A ANP definirá um Programa Exploratório Mínimo para cada uma das 
áreas resultantes da divisão. A soma dos Programas Exploratórios Mínimos resultan-
tes deverá ser igual ou superior ao Programa Exploratório Mínimo original.

8. Comentários

De acordo com a minuta do CPP da P5, na hipótese de a Cessão resultar na 
divisão da Área do Contrato, a ANP tinha a faculdade de definir um PEM adicio-
nal para as áreas a serem divididas.

A cláusula foi alterada na minuta do CPP da P3 para criar a obrigação – e não 
simplesmente a faculdade – de a ANP definir o PEM para cada uma das áreas 
resultantes da Cessão nessa situação. A nova cláusula 30.8.2 também esclarece que 
a soma de todos os PEMs deve ser igual ou superior ao PEM original.

Cessões de Áreas na Fase de Produção

30.9 Não será admitida a Cessão de parte de um Campo, exceto como alternativa a 
um acordo de Individualização da Produção não concretizado, desde que aprovado pela 
Contratante nos termos da Legislação Aplicável, ouvida a ANP.
Nulidade da Cessão de Direitos e Obrigações e Necessidade de Aprovação Prévia e 
Expressa
30.10 Qualquer Cessão que não cumpra o disposto nesta cláusula ou na Legislação 
Aplicável será nula de pleno direito e sujeita às penalidades previstas neste Contrato e 
na Legislação Aplicável.

9. Comentários

Nas consultas públicas realizadas pela ANP em cada uma das rodadas, a cláu-
sula 30.10 do CPP foi objeto de diversos comentários por agentes do mercado.

De acordo com esses comentários, eventuais vícios no processo de Cessão 
deveriam poder ser sanados e, portanto, a redação da cláusula deveria prever que 
os atos são anuláveis, em vez de nulos de pleno direito. Ademais, a nulidade deve-
ria ser declarada após um processo imparcial e transparente, por meio, por exem-
plo, de uma arbitragem.
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Esses comentários não foram aceitos pela ANP sob o argumento de que a cláu-
sula 30.10 tem fundamento na minuta de resolução da ANP que trata da Cessão de 
contratos, que passou por consulta pública e será publicada em breve.

Aprovação da Cessão

30.11 A ANP encaminhará à Contratante parecer sobre a autorização requerida 
no prazo de 90 (noventa) dias contados da apresentação da documentação completa e 
conforme exigido, nos termos da Legislação Aplicável.
30.11.1 Após recebido o parecer da ANP, a Contratante se manifestará acerca do 
pedido no prazo de 60 (sessenta) dias.
30.12 A Cessão do Contrato somente será autorizada, ressalvada a hipótese do pará-
grafo 32.4.2, quando:
a) os contratados estiverem adimplentes com as obrigações do Contrato; e
b) o cedente e o cessionário, ou a garantida, nos casos de isenção ou substituição de 
garantia de performance, estiverem adimplentes com todas as suas obrigações relativas 
às Participações Governamentais e de terceiros perante todos os contratos de concessão 
ou partilha de produção em que sejam partes.

10. Referências normativas

Lei nº 12.351/2010, Art. 31.
Lei nº 9.478/1997, Arts. 25 e 29.
Portaria ANP nº 126 de 2016.
Consulta Pública ANP nº 15/2016, minuta de resolução objeto da referida 

consulta e Nota Técnica SPL nº 04/2016, de 15.07.2016.
Manual de Procedimento De Cessão da ANP/Superintendência de Promo-

ção de Licitações – SPL: descreve o procedimento a ser adotado para realização 
de Cessão.

11. Comentários

O processo de Cessão deve ser instaurado mediante requerimento próprio do 
interessado (a cedente, nos casos de cessão, fusão, cisão e incorporação; a opera-
dora, no caso de mudança de Operadora; e a garantida, nos casos de isenção ou 
substituição de garantia de performance) perante a Superintendência de Promoção 
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de Licitações – SPL, nos termos do Manual de Procedimento de Cessão da ANP. 
Para cada CPP envolvido, será instaurado um processo administrativo distinto.

Para a legalidade da transferência de direitos, é necessário que, previamente à 
assinatura do instrumento que a oficializa, o CADE seja consultado e manifeste-se 
pela aprovação do procedimento. Em seguida, a análise ficará a cargo da ANP e 
do MME, para os quais o cedente apresentará toda a documentação exigida, que 
inclui, dentre outros documentos, o parecer positivo do supramencionado Con-
selho ou a declaração de não enquadramento nas hipóteses da Lei 12.529/2011. 
O prazo para análise do requerimento será de 90 dias, podendo, então, ser requi-
sitadas mudanças ou novos documentos, para cuja satisfação o cedente terá novo 
período de 30 dias.

À qualificação, submeter-se-ão: (i) as cessionárias, nos casos de cessão, fusão, 
cisão e incorporação, quando a reorganização societária resultar em mudança de 
concessionária; (ii) a nova operadora, nos casos de mudança da operadora; e (iii) 
a concessionária garantida, nos casos de substituição ou isenção de garantia de 
performance.

A qualificação é realizada pela SPL, sempre com base nas regras do edital de 
licitações mais recentemente aprovado pela Diretoria Colegiada da ANP, contanto 
que anteriormente ao protocolo do requerimento. Nesse sentido, os procedimen-
tos de Cessão dos CPP da P1 a P5 deverão observar as regras previstas no edital 
da P5. Serão tratados como exceção os contratos provenientes de rodadas de lici-
tações cujos editais contenham exigências diferenciadas para a qualificação, em 
razão de especificidade de bloco ou área, desde que a referida especificidade se 
mantenha presente no momento da solicitação da cessão e a adoção da regra espe-
cial ainda se justifique, a critério da ANP.

O prazo para a ANP elaborar e encaminhar ao MME o parecer sobre a autori-
zação para o pedido de Cessão é de 90 dias, contados do recebimento da documen-
tação completa exigida no regulamento do processo de cessão (salvo nos contratos 
oriundos da R-zero, R1 e R2, em que o prazo é de 60 dias). Após o recebimento 
do parecer com a autorização, a Contratante terá 60 (sessenta) dias para aprovar ou 
negar a Cessão, sempre de forma fundamentada.

Excetuada a hipótese de Cessão pelo Contratado que se encontra em inadim-
plemento absoluto das obrigações previstas no próprio CPP na forma prevista na 
cláusula 32.4.2, são condições essenciais para a autorização da Cessão (i) que não 
haja inadimplemento contratual por parte dos Contratados, bem como (ii) que 
cedente e cessionários estejam adimplentes com todas as suas obrigações relativas 
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às Participações Governamentais e de terceiros perante todos os contratos de con-
cessão ou partilha da produção do qual sejam partes.

Nos casos de isenção ou substituição de garantia de performance, a garantida 
também deverá estar adimplente com todas as suas obrigações relativas às Partici-
pações Governamentais e de terceiros perante todos os contratos de concessão ou 
partilha de produção de que seja parte.

Os documentos necessários à abertura do processo de cessão estão listados no 
Manual de Procedimento de Cessão da ANP, em tópicos separados de acordo com 
sua natureza. Ainda quanto aos documentos, haverá dispensa da apresentação de 
alguns, nos casos de mudança de operadora e substituição ou isenção de garan-
tia de performance.Em 2016, a ANP promoveu a Consulta Pública nº 15 para 
regulamentar os procedimentos relativos à cessão em uma resolução específica. 
Após apresentação de sugestões por vários participantes e realização da audiência 
pública, o projeto não teve continuidade e tal resolução ainda não foi finalizada 
nem publicada.

Para garantir maior segurança jurídica e simplificar o acesso a informações rele-
vantes e necessárias, cada seção desta minuta de nova resolução destina-se a um ato 
abrangido pela resolução. Na primeira, foi delineado o tratamento à cessão propria-
mente dita, seguindo-se a ela as demais hipóteses abarcadas pelo instrumento.

Mesmo não tendo sido a minuta de resolução transformada em instrumento 
normativo, cabe citar e explicar brevemente o modelo proposto pela ANP.

O procedimento específico aplicável aos casos de cisão, fusão e incorporação 
é similar ao geral, mas foram estabelecidas regras pontuais relacionadas às necessi-
dades de cada operação. Por exemplo, o artigo 16 estabelece que, quando ocorrer 
fusão ou cisão e a cessionária ainda não estiver constituída, deve ser apresentado 
requerimento para abertura do processo de cessão com a descrição da reorgani-
zação societária objetivada. O requerimento será objeto de análise preliminar pela 
ANP e, em caso de conformidade, de aprovação provisória. A aprovação final 
somente é concedida ao final do regular processo de Cessão.

No mesmo sentido, as seções relativas à garantia de performance, às garantias 
constituídas por penhor de direitos emergentes e por alienação fiduciária de ações 
e à alteração do controle societário seguiram algumas regras específicas.

O procedimento de análise do requerimento de Cessão, conforme a minuta, 
dar-se-ia na seguinte ordem: assinatura de documento vinculante entre as partes 
(Art. 7º); apresentação do pedido de cessão à ANP (Art. 29); análise preliminar 
da documentação (Arts. 30 e 31); instauração do processo administrativo (Art. 
34); análise pelas unidades organizacionais da ANP (Art. 35); análise pelo Comitê 
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de Avaliação de Proposta de Parceria (“CAPP”) (Art. 37); parecer da Procurado-
ria-Geral da ANP (Art. 38); decisão da Diretoria Colegiada da ANP por meio de 
Resolução de Diretoria a ser publicada (Art. 38); recomendação ao MME (Art. 38, 
parágrafo único); e assinatura do termo aditivo (Art. 50).

Vigência e Eficácia da Cessão

30.13 Após a aprovação da Cessão pela Contratante, o Contrato deverá ser aditado 
para que o ato se consume, exceto nos casos de isenção ou substituição de garantia de 
performance e no caso previsto no parágrafo 30.17, nos termos da Legislação Aplicável.
30.14 O termo aditivo ao Contrato adquirirá vigência e eficácia a partir da sua assi-
natura, nos termos da Legislação Aplicável.
30.15 No prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias após assinatura do termo aditivo, 
o Contratado deverá entregar à ANP cópia do Contrato de Consórcio ou de sua alte-
ração arquivado no registro de comércio competente.
30.16 A partir da assinatura do termo aditivo, o antigo contratado terá prazo de 90 
(noventa) dias para transferir para o novo contratado todos os dados exclusivos relati-
vos ao contrato cedido, independentemente de serem públicos ou confidenciais.
30.16.1 O novo contratado passará a ser o titular dos direitos sobre os dados exclusi-
vos, permanecendo inalterada a contagem dos prazos de confidencialidade já em curso, 
nos termos da Legislação Aplicável.

Novo Contrato de Partilha de Produção
30.17 Na hipótese de divisão da Área do Contrato prevista por qualquer motivo, 
um novo contrato de Partilha de Produção deverá ser firmado para cada área resul-
tante da divisão, mantendo-se os mesmos termos, obrigações, programas e prazos do 
Contrato original.
30.18 Após a aprovação da Cessão, a Contratante convocará a ANP e os Consor-
ciados para celebrarem os novos contratos de Partilha de Produção no prazo de 30 
(trinta) dias.
30.19 Os novos contratos de Partilha de Produção firmados pelas Partes adquirirão 
vigência e eficácia a partir de sua assinatura, nos termos da Legislação Aplicável.
30.20 É facultado aos Contratados constituir, no âmbito de operações de crédito ou 
contrato de financiamento, garantia sobre os direitos emergentes deste Contrato.
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30.21 O Contratado deverá notificar a ANP sobre a operação de garantia prevista no 
parágrafo 30.20, acima, encaminhando cópia do respectivo instrumento de garantia, 
no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da sua assinatura.
30.22 A excussão da garantia será feita nos termos da Legislação Aplicável e 
mediante notificação à ANP nos termos do instrumento de garantia, observado que 
a transferência de titularidade decorrente da excussão da garantia constitui cessão e 
depende de prévia e expressa anuência da Contratante, ouvida a ANP.

12. Comentários

A Cessão somente adquire vigência e eficácia a partir da assinatura do termo 
aditivo ao CPP. Conforme previsto no Manual de Procedimento de Cessão, auto-
rizada a cessão pelo MME, o termo aditivo ao CPP deverá ser celebrado no prazo 
de 30 (trinta) dias contados da publicação da autorização. Uma vez assinado, a 
ANP fará publicar o extrato do termo aditivo no Diário Oficial da União.

Segundo o entendimento atual da ANP, as partes podem convencionar outra 
data de início de eficácia do termo aditivo ao CPP, desde que seja ela posterior à 
data de assinatura do termo aditivo e limitada a 60 (sessenta) dias a partir da auto-
rização pelo MME.

Além do termo aditivo ao CPP, os Contratados deverão assinar o aditivo ao 
contrato de consórcio, o qual, após arquivado no Registro de Comércio com-
petente, deverá ser apresentado à ANP no prazo de 45 dias contados a partir da 
assinatura do termo aditivo ao CPP.

Considerando que a Cessão passa a produzir efeitos a partir da assinatura do 
termo aditivo ao CPP, o Contratado-cessionário passará a ser o titular dos direi-
tos sobre os dados exclusivos no prazo de 90 (noventa) dias, devendo o Contra-
tado-cedente transferir todos os dados exclusivos relativos ao contrato cedido, 
independentemente de serem públicos ou confidenciais. Observe-se que a Cessão 
não altera a contagem dos prazos de confidencialidade já em curso, nos termos da 
Legislação Aplicável.



CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA: 
INADIMPLEMENTO RELATIVO E 
PENALIDADES

Sanções Legais e Contratuais

31.1. Em caso de descumprimento das obrigações estabelecidas neste Contrato ou 
de seu cumprimento em lugar, tempo ou forma diverso do pactuado, incorrerá o 
Contratado nas sanções específicas previstas neste instrumento e na Legislação Apli-
cável, sem prejuízo da responsabilização por eventuais perdas e danos decorrentes 
do inadimplemento.
31.2. Descumprida a Legislação Aplicável, incorrerá o Contratado nas sanções legais 
e administrativas cabíveis.

1. Comentários

Sem comentários relevantes.



CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: 
EXTINÇÃO DO CONTRATO

Extinção de Pleno Direito
32.1 Este Contrato extingue-se, de pleno direito:
a) pelo decurso do prazo de vigência previsto na Cláusula Quarta;
b) pelo término da Fase de Exploração sem que o Programa Exploratório Mínimo 
tenha sido cumprido;
c) ao término da Fase de Exploração caso não tenha ocorrida qualquer Descoberta 
Comercial;
d) caso o Contratado devolva integralmente a Área do Contrato;
e) caso o Contratado exerça seu direito de desistência durante a Fase de Exploração;
f) pela não entrega do Plano de Desenvolvimento no prazo fixado pela ANP;
g) pela não aprovação do Plano de Desenvolvimento pela ANP previsto na Cláusula 
Décima Quinta;
h) total ou parcialmente, pela recusa dos Consorciados em firmar o acordo de Individu-
alização da Produção, após decisão da ANP;
i) pela decretação de falência ou a não aprovação de requerimento de recuperação judi-
cial de qualquer Contratado por parte do juízo competente, ressalvado o disposto no 
parágrafo 32.4.2.

Extinção por vontade das Partes: Resilição bilateral e unilateral
32.2 Este Contrato poderá ser resilido a qualquer momento, por comum acordo entre 
as Partes, sem prejuízo do cumprimento das obrigações dispostas na Cláusula Décima.
32.3 Durante a Fase de Produção, os Contratados somente poderão resilir este Con-
trato mediante notificação à Contratante com antecedência mínima de 180 (cento e 
oitenta) dias da data pretendida para a resilição do Contrato.
32.3.1 Os Consorciados não poderão interromper ou suspender a Produção compro-
metida nos Programas Anuais de Produção durante o período mínimo de 180 (cento e 
oitenta) dias contados da data da notificação da intenção de resilir.

Extinção por Inadimplemento Absoluto: Resolução
32.4 Este Contrato será resolvido nos seguintes casos:
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a) descumprimento pelos Consorciados das obrigações contratuais, em não se tratando 
de hipótese de extinção de pleno direito;
b) recuperação judicial ou extrajudicial, sem a apresentação de um plano de recupera-
ção aprovado e capaz de demonstrar à ANP capacidade econômica e financeira para 
integral cumprimento de todas as obrigações contratuais e regulatórias.
32.4.1 No caso da alínea “a”, antes da resolução do Contrato, a ANP notificará 
os Consorciados para adimplir a obrigação descumprida em prazo não inferior a 90 
(noventa) dias, salvo nos casos de extrema urgência.
32.4.2 A partir da constatação de inadimplemento absoluto, será conferido um prazo 
de 90 (noventa) dias, ou inferior, nos casos de extrema urgência, para que o Contra-
tado inadimplente formalize perante a ANP o pedido de Cessão de sua participação 
indivisa nos direitos e obrigações deste Contrato, sob pena de aplicação das penalidades 
previstas neste Contrato, além da resolução contratual.
32.4.3 Havendo mais de um Contratado e caso não seja efetuada a Cessão prevista 
no parágrafo 32.4.2, a Contratante somente resolverá este Contrato em relação ao 
inadimplente, sendo sua participação indivisa nos direitos e obrigações deste Contrato 
dividida entre os demais Contratados adimplentes, na proporção de suas participações, 
mediante prévia e expressa aprovação pela Contratante, ouvida a ANP.

Consequências da Extinção
32.5 Em qualquer das hipóteses de extinção previstas neste Contrato ou na Legislação 
Aplicável, os Contratados não terão direito a quaisquer ressarcimentos.
32.6 Resolvido este Contrato, os Contratados responderão pelas perdas e danos decor-
rentes de seu inadimplemento e da resolução, arcando com todas as indenizações e 
compensações cabíveis, na forma da lei e deste instrumento.

1. Referências normativas

Art. 29, XIX da Lei nº 12.351/2010, que determina como cláusula essencial 
do CPP o prazo de vigência do contrato, limitado a 35 anos, e as condições para 
a sua extinção.

Art. 32 da Lei nº 12.351/2010, que estabelece as condições para a sua extinção, 
valendo observar que o inciso III permite que o CPP apresente outros motivos 
de resolução.



195Cláusula trigésima segunda: extinção do contrato

Art. 28 da Lei nº 9.478/1997, que estabelece as condições para extinção do 
contrato de concessão.

Resolução ANP nº 25/2014, que aprova o Regulamento Técnico de Devo-
lução de Áreas na Fase de Exploração, o qual define os procedimentos a serem 
adotados na Devolução de Áreas na Fase de Exploração e estabelece os conte-
údos do Plano de Devolução de Áreas, previsto nos Contratos, e do Relatório 
Final de Devolução.

2. Mudanças históricas

Para fins de explicitar as hipóteses de resolução do CPP e retirar referência 
genérica a “demais hipóteses previstas no Contrato” a partir da P2 a cláusula 32.1 
foi alterada nos seguintes termos:

a) Inclusão dos itens d), f), g), e i):
d) caso o Contratado devolva integralmente a Área do Contrato;
f) pela não entrega do Plano de Desenvolvimento no prazo fixado pela ANP;
g) pela não aprovação do Plano de Desenvolvimento pela ANP previsto na 
cláusula Décima Quinta;
i) pela decretação de falência ou a não aprovação de requerimento de recupera-
ção judicial de qualquer Contratado por parte do juízo competente, ressalvado 
o disposto na cláusula 32.4.2.
b) Exclusão do antigo item “vi” da cláusula 32.1 da P1 que previa:
vi. “nas demais hipóteses previstas no Contrato.”

A redação do item “a” da cláusula 32.4 e da cláusula 32.4.1 foram alteradas a 
partir da P4, deixando claro que, ressalvadas as hipóteses de extinção de pleno 
direito nos termos da cláusula 32.1 do CPP, em caso de descumprimento pelos 
consorciados de obrigações contratuais, a ANP deverá notificar os consorciados 
informando sobre o respectivo inadimplemento e dando prazo não inferior a 90 
dias para cura de tal inadimplemento antes de qualquer medida para extinção do 
CPP. A nova redação da cláusula 32.4.1 admite que, em casos de urgência justifi-
cada, o prazo para cura fixado pela ANP poderá ser inferior a 90 dias.

Também a partir da P4 a redação da cláusula 32.4.3 foi alterada e passou a 
incorporar parte do conteúdo da cláusula 32.4.4 que ainda vigora nos contra-
tos da P1 a P3, estabelecendo que, nas hipóteses de inadimplemento absoluto 
no âmbito de CPP com mais de um contratado, sem que o Consorciado ina-
dimplente promova a cessão de sua participação nos termos da cláusula 32.4.2, 
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a União Federal somente resolverá o contrato respectivamente em relação à 
Parte inadimplente, sendo sua participação dividida entre os demais Contrata-
dos adimplentes, na proporção de suas participações, ouvida a ANP. Frise-se 
que não se trata de uma faculdade aos demais consorciados adimplentes, sendo 
vedado à União resolver o contrato em relação aos demais contratados que não 
estão inadimplentes.

A cláusula 32.7 do CPP da P1 a P3 trazia a possibilidade de a Contratante optar 
por não rescindir o CPP e propor à ANP a aplicação de sanções aos consorciados 
em caso de descumprimento do CPP. Esta cláusula foi excluída da minuta do CPP 
a partir da P4. A cláusula era assim redigida no CPP da P2:

32.7. A Contratante não resolverá este Contrato e proporá à ANP a aplicação das 
sanções indicadas na Cláusula Trigésima Primeira quando:
a) o descumprimento deste Contrato pelos Consorciados, a critério da Contratante, 
ouvida a ANP, não for grave, reiterado, ou revelador de dolo ou culpa contumaz; ou
b) ficar constatado que houve ação diligente no sentido de corrigir o descumprimento.

3. Considerações em relação à concessão

O conteúdo da cláusula Trigésima Segunda é substancialmente similar à cláu-
sula 30 do contrato de concessão da R15. A única alteração está na inclusão feita 
na letra “e” da cláusula 32.1 do CPP para constar expressamente que será consi-
derada causa para extinção do CPP o exercício pelo Contratado de seu direito de 
desistência durante a Fase de Exploração. Tal disposição inexiste no contrato de 
concessão, mas veio exatamente para corrigir essa lacuna, vez que nos termos da 
cláusula 5.16 do contrato de concessão é permitido ao concessionário encerrar a 
Fase de Exploração mediante notificação à ANP.

4. Comentários

As hipóteses de extinção do CPP hoje são claras e não fogem as que historica-
mente são identificadas como causas relevantes a ensejar a extinção dos arranjos 
que regulam os contratos celebrados com o Governo Brasileiro. Com a alteração 
promovida a partir do CPP da P2 as hipóteses de extinção passaram a estar expres-
samente listadas (numerus clausus) na cláusula 32.1, não deixando a redação aberta e 
dando maior segurança aos Contratados.

Ressalvada as hipóteses expressas na cláusula 32.1 que tratam de extinção 
de pleno direito, o CPP será resolvido quando (i) do descumprimento pelos 
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Consorciados das obrigações contratuais, e (ii) da ocorrência de recuperação judi-
cial ou extrajudicial de qualquer um dos Contratados, sem a apresentação de um 
plano de recuperação aprovado e capaz de demonstrar à ANP capacidade econô-
mica e financeira para integral cumprimento das obrigações contratuais e regula-
tórias.

A cláusula 32.4 “a)” do CPP trata da possibilidade de resolução unilateral pela 
União Federal, ouvida a ANP, quando do inadimplemento de obrigação contra-
tual. Poderia se questionar se o inadimplemento de obrigações internas do con-
sórcio poderia ensejar a resolução do CPP com base na cláusula 32.4 “a)”. Nesse 
caso, considerando que a cláusula 1.2.16 (P5) do CPP traz a definição do termo 
“Contrato” e dispõe que por Contrato entende-se o “corpo principal deste documento 
e seus anexos”, sendo o contrato de consórcio o Anexo X do CPP (P5), uma inter-
pretação possível é de que o contrato de consórcio como, também, as regras deste 
estariam contidas na definição de Contrato e, portanto, seriam obrigações que, 
caso violadas, também poderiam sujeitar os Contratados à extinção do CPP.

Da mesma forma é relevante a previsão da resolução parcial em caso de ina-
dimplemento de um ou mais membros do Consórcio, possibilitando à União 
Federal, nos termos do arranjo contratual previsto na cláusula 32.4.3, promover a 
reordenação das participações do(s) Consorciado(s) inadimplente(s).

Certamente a disposição mais controvertida na cláusula 32 está na cláusula 
32.5 a qual estabelece a exoneração da União Federal de ressarcir os Consorciados 
em caso de extinção do CPP ainda que os Consorciados não tenham dado causa 
à extinção.

A dificuldade em se entender como válida a cláusula 32.5 na totalidade da sua 
extensão jaz em dois fundamentos, um por tal disposição não encontrar abrigo 
nem na Lei nº 12.351/2010 e nem na Lei nº 9.478/1997 e ademais por contrariar 
norma cogente aos contratos públicos, tutelada no Art. 79, §2º, incisos II e III, da 
Lei nº 8.666/1993, que estabelece o dever de a Administração Pública pagar pelas 
despesas decorrentes da execução do contrato até a data da rescisão, nos casos 
em que menciona. Vale observarmos que o próprio Art. 80 da Lei nº 8.666/1993 
dispõe em seu inciso IV que haverá a “retenção dos créditos decorrentes do contrato até o 
limite dos prejuízos causados à Administração”, o que resulta na conclusão que todos os 
valores devidos ao Contratado até a data da rescisão são devidos, tendo a Admi-
nistração Pública direito de retenção sobre tal valor até apuração dos prejuízos e 
compensação, sendo o saldo apurado, restituído em favor dos Contratados.
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Assim, a depender das circunstâncias que possam levar a extinção do CPP seria 
possível discutir a extensão da validade da cláusula 32.5 diante dos fundamentos 
acima descritos.

Também merece destaque a cláusula 32.6 do CPP, que dispõe que os Contra-
tados serão responsáveis por indenizar perdas e danos decorrentes de seu inadim-
plemento e da resolução do contrato. Isto porque existem hipóteses de resolução 
do contrato que dependem tão somente de decisão da ANP (cláusulas 32.1(g) e (h)). 
A minuta do contrato de concessão (R15) contém a mesma disposição e não se 
tem conhecimento de qualquer discussão envolvendo a extinção de contrato de 
concessão ou CPP com base nas hipóteses em que a ANP poderia unilateralmente 
extingui-los. De todo modo, uma vez verificada a rescisão nos termos da cláu-
sula 32.6, observado o devido processo legal, a ANP, em tese, poderia levantar o 
montante das perdas e danos sofridos e promover procedimento administrativo 
respeitados os princípios legais do contraditório e da ampla defesa. Uma vez apu-
rado o valor das perdas e danos, caberia ao Contratado(s) pagá-los ou contestá-los 
por via arbitral.

Por fim, cabe destacamos que, diferentemente do contido na Lei nº 
8.987/1995 (que trata da Concessão de Serviços Públicos), não há previsão na Lei 
nº 12.351/2010 (tampouco na Lei nº 9.478/1997) para a resilição imotivada do 
CPP por parte da Contratante. Outrossim, vale notarmos que a Lei nº 8.666/1993 
quando trata das hipóteses de rescisão dos contratos administrativos regidos por 
ela, dispõe que é prerrogativa da administração rescindi-los, unilateralmente ape-
nas nas hipóteses ali previstas (v. Arts. 58, II e 79), ou seja, de forma motivada. 
O Princípio da Legalidade – Administrativa –, insculpido no Art. 37, caput, da 
Constituição Federal, dispõe “que o administrador público está, em toda a sua atividade 
funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afas-
tar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil 
e criminal, conforme o caso.”69 Assim, inexistindo previsão legal ou contratual para a 
rescisão imotivada do CPP, é vedado à União Federal denunciar o contrato, o qual 
possui suas clausulas e condições protegidas pelo manto do Ato Jurídico Perfeito 
(Art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal).

69 MEIRELES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 30. Ed. São Paulo: Malheiros,2005; Atua-

lizada por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho



CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA: CASO 
FORTUITO, FORÇA MAIOR E CAUSAS 
SIMILARES

Exoneração Total ou Parcial

33.1. A exoneração das obrigações assumidas neste Contrato somente ocorrerá nas 
hipóteses de caso fortuito, força maior e causas similares que justifiquem a inexecução, 
como o fato da administração, o fato do príncipe e as interferências imprevistas.
33.1.1. A exoneração das obrigações dar-se-á exclusivamente com relação às obriga-
ções deste Contrato cujo adimplemento se tornar impossível em virtude da incidência 
do caso fortuito, da força maior ou de causas similares, reconhecidos pela Contratante, 
ouvida a ANP.
33.1.2. A decisão da Contratante, ouvida a ANP, que reconhecer a ocorrência de caso 
fortuito, força maior ou causas similares indicará a parcela do Contrato cujo adimple-
mento será dispensado ou postergado.
33.1.3. O reconhecimento da incidência do caso fortuito, força maior ou causas simila-
res não isenta o Contratado do pagamento de Receitas Governamentais.
33.2. A notificação dos eventos que possam ser considerados caso fortuito, força maior 
ou causas similares deverá ser imediata e especificará tais circunstâncias, suas causas 
e consequências.
33.2.1. De igual modo, deverá ser notificada a cessação dos eventos.

Alteração, Suspensão e Extinção do Contrato

33.3. Superado o caso fortuito, a força maior ou as causas similares, caberá aos Con-
sorciados cumprirem as obrigações afetadas, prorrogando-se o prazo para o cumpri-
mento destas obrigações pelo período correspondente à duração do evento.
33.3.1. A depender da extensão e da gravidade dos efeitos do caso fortuito, da força 
maior ou das causas similares:
a) as Partes poderão acordar a alteração do Contrato ou sua extinção;
b) a Contratante, ouvida a ANP, poderá suspender o curso do prazo contratual em 
relação à parcela do Contrato afetada.
33.3.2. Durante a suspensão do prazo contratual, permanecem vigentes e exigíveis 
todas as obrigações das Partes que não tenham sido afetadas pelo caso fortuito, força 
maior e causas similares.
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Perdas

33.8. O Contratado assumirá, individual e exclusivamente, todas as perdas decorrentes 
da situação de caso fortuito, força maior ou causas similares.

1. Introdução

As cláusulas do CPP que tratam de caso fortuito, força maior e causas simila-
res fazem referência aos institutos de caso fortuito e força maior consagrados no 
Código Civil. Estas cláusulas não elencam rol de eventos que seriam considerados 
como caso fortuito ou força maior, limitando-se a menção aos institutos previstos 
no Código Civil. A verificação do enquadramento dos casos práticos deverá ser 
feita de acordo com a doutrina e jurisprudência aplicável. A inclusão do conceito 
de causas similares pode gerar diferentes interpretações quanto à abrangência da 
cláusula, porém entendemos que a melhor interpretação não deve flexibilizar os 
conceitos conforme balisados por nossa doutrina e jurisprudência.

O Código Civil dispôs sobre caso fortuito e força maior ao determinar que o 
devedor não responda pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, 
se expressamente não se houver por eles responsabilizado, devendo o caso for-
tuito ou de força maior verificar-se no fato necessário, cujos efeitos não eram 
possíveis de evitar ou impedir.

2. Referências normativas

Código Civil, Art. 393.

3. Mudanças históricas

Desde os primeiros modelos de CPP as cláusulas relacionadas aos casos fortui-
tos e força maior se mantiveram relativamente as mesmas.

A única modificação que realmente incluiu uma nova informação foi a inclu-
são de um parágrafo determinando que durante a suspensão do prazo contratual, 
todas as obrigações das Partes que não tenham sido afetadas pelo caso fortuito, 
força maior e causas similares, permanecem vigentes e exigíveis.

4. Considerações em relação à concessão
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Desde as primeiras Rodadas de Concessão de Blocos Exploratórios, os Contra-
tos de Concessão utilizam o instituto do Caso Fortuito e Força Maior em termos 
similares aos previstos nos CPP.

Licenciamento Ambiental

33.4. A Contratante, ouvida a ANP, poderá suspender o curso do prazo contratual 
caso comprovado atraso no procedimento de licenciamento ambiental por responsabili-
dade exclusiva dos entes públicos competentes.
33.5. Desde que solicitado pelos Consorciados, a suspensão do curso do prazo contra-
tual por prazo superior a 5 (cinco) anos poderá ensejar a extinção contratual, sem que 
assista aos Consorciados direito a qualquer tipo de indenização.
33.5.1. Caberá aos Consorciados comprovar que, no período compreendido entre a 
suspensão do curso do prazo contratual e a solicitação de extinção do Contrato, não 
contribuíram para a dilatação do processo de licenciamento ambiental.
33.6. Desde que solicitado pelos Consorciados, o indeferimento em caráter definitivo 
pelo órgão ambiental competente de licenciamento essencial para a execução das ativi-
dades poderá ensejar a extinção contratual sem que assista aos Consorciados direito a 
qualquer tipo de indenização
33.7. Para que o indeferimento do licenciamento ambiental possa ser enquadrado como 
caso fortuito, força maior e causas similares, caberá aos Consorciados comprovar que 
não contribuíram para o indeferimento do processo de licenciamento ambiental.

5. Referências normativas

Lei nº 6938/1981, Art. 10º.
Lei Complementar nº 140/2011, Art. 7º, Inciso XIV, Alínea b.
Decreto nº 8.437/2015, Art. 3º, XXVI a XXIX.
Resolução CONAMA nº 297/1997, Art. 2º.
Resolução CNPE nº 17/2017.

6. Mudanças históricas

O modelo de CPP da P1 continha cláusula 33.4.1 removida a partir da P2 que 
dispunha que o indeferimento em caráter definitivo, pelo órgão ambiental compe-
tente, de licenciamento essencial para a execução das atividades exploratórias, em 
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razão do agravamento das regras e critérios de licenciamento estabelecidos poste-
riormente à assinatura do Contrato, poderia ensejar a extinção contratual sem que 
assistisse aos Consorciados direito a qualquer tipo de indenização.

As cláusulas 33.5 a 33.7 não faziam parte do CPP da P1 e foram introduzidas 
com a mesma redação hoje aplicável na P5 a partir da P2.

A partir da P4 foi feita uma pequena modificação no corpo da cláusula 33.4 
para dispor que o pedido de suspensão do prazo do CPP poderia ser formulado 
à União Federal quando comprovado atraso no procedimento de licenciamento 
ambiental por responsabilidade exclusiva dos entes públicos competentes. Até a 
P4 a parte final da cláusula 33.4 se referia apenas à culpa exclusiva dos órgãos 
ambientais competentes. Portanto, a modificação trazida a partir da P4 estendeu 
para além dos órgão ambientais o rol dos entes públicos cuja interferência no pro-
cesso de licenciamento ambiental poderia ensejar o pedido de suspensão do prazo 
contratual pelos Consorciados.

7. Considerações em relação à concessão

Conteúdo idêntico às cláusulas 31.4 a 31.7 da R15.

8. Comentários

A União Federal pode suspender o curso do prazo contratual caso compro-
vado pelos Consorciados atraso no procedimento de licenciamento ambiental por 
responsabilidade exclusiva dos entes públicos competentes.

A suspensão do curso do prazo contratual por prazo superior a 5 (cinco) 
anos pode ensejar a extinção contratual, desde que solicitado pelos Consor-
ciados, sem assisti-los direito a qualquer tipo de indenização, uma vez que os 
Consorciados comprovem que não contribuíram para a demora do processo de 
licenciamento ambiental.

Da mesma forma, o indeferimento em caráter definitivo pelo órgão ambiental 
competente de licenciamento ambiental essencial para a execução das atividades, 
permite aos Consorciados requerer a extinção contratual. Todavia, tal solicitação 
não atribui aos Consorciados direito a qualquer tipo de indenização.

Fato é que historicamente a demora pelos órgãos ambientais competentes 
na emissão de licenças ambientais para a condução de atividades de petróleo 
e gás tem sido a regra no Brasil, daí a necessidade de se detalhar mecanismos 
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que permitam aos contratados a manutenção, ainda que suspensa, da vigência 
dos contratos ou mesmo seu termino, sejam estes contratos de concessão ou de 
partilha de produção.

Na tentativa de dar um pouco mais de segurança e minorar as incertezas relati-
vas ao licenciamento ambiental de atividades de petróleo e gás em 2010 foi alterado 
o inciso VIII do Art. 2º da Lei nº 9.478/9770 pela Lei nº 12.351/10, que determi-
nou que a definição de blocos para a inclusão em licitações públicas dependem 
de resolução do CNPE, órgão da Presidência da República de assessoramento 
do Presidente da República, sendo tais blocos selecionados dentre aqueles blocos 
sugeridos pela ANP após a elaboração de estudos para a sua definição, nos termos 
do Art. 8º, inciso II, da Lei nº 9.478/97.

O CNPE é presidido pelo MME e integrado por vários Ministros de Esta-
do,71 dentre os quais o MMA, além de representantes da sociedade civil e 

70 Art. 2° Fica criado o Conselho Nacional de Política Energética – CNPE, vinculado à Presidência da 

República e presidido pelo Ministro de Estado de Minas e Energia, com a atribuição de propor ao 

Presidente da República políticas nacionais e medidas específicas destinadas a:

 ...

 VIII – definir os blocos a serem objeto de concessão ou partilha de produção; (Incluído pela Lei nº 

12.351, de 2010);

71 Decreto nº 3.520/2000

 Art. 2º - Integram o CNPE

 I – o Ministro de Estado de Minas e Energia, que o presidirá;

 II – o Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia;

 III – o Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão;

 IV – o Ministro de Estado da Fazenda;

 V – o Ministro de Estado do Meio Ambiente;

 VI – o Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;

 VII – o Ministro Chefe da Casa Civil da Presidência da República;

 VIII – o Ministro de Estado da Integração Nacional; (Redação dada pelo Decreto nº 5.793, de 

29.5.2006)

 IX – o Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; (Redação dada pelo Decreto 

nº 5.793, de 29.5.2006)

 X – um representante dos Estados e do Distrito Federal;(Redação dada pelo Decreto nº 5.793, de 

29.5.2006)

 XI – um representante da sociedade civil especialista em matéria de energia; e (Incluído pelo 

Decreto nº 5.793, de 29.5.2006)

 XII – um representante de universidade brasileira, especialista em matéria de energia. (Incuído 

pelo Decreto nº 5.793, de 29.5.2006)
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da academia especialistas em energia. A participação do Ministro de Meio 
Ambiente é essencial ao CNPE, principalmente em virtude da competência do 
CNPE de proteção do meio ambiente.72 Assim, a intenção da inserção acima 
referida foi reforçar a importância da análise prévia das áreas como elemento 
de redução de insegurança e de facilitação do processo posterior de obtenção 
do licenciamento ambiental.

A análise ambiental prévia às rodadas de licitações da ANP, partilha ou conces-
são, é feita regularmente pelo Grupo de Trabalho Interinstitucional de Atividades 
de Exploração e Produção de Óleo e Gás (“GTPEG”). Inicialmente esta análise 
era realizada pelo IBAMA, por meio de um grupo de trabalho informal com repre-
sentantes de diferentes diretorias do Instituto, depois formalizado pelas Portarias 
IBAMA nº 2.040/05 (R7) e 2.110/06 (R8). Com a criação do ICMBio em 2007, tal 
grupo de trabalho informal foi reestruturado como o GTPEG e sua composição 
passou a incluir representantes do MMA, do IBAMA e do ICMBio, de acordo 
com a Portaria MMA nº 119/08, com o objetivo de (i) excluir áreas por restrições 
ambientais que impedissem a atividade de E&P de petróleo & gás natural, e (ii) 
fazer recomendações estratégicas para o processo de licenciamento ambiental des-
sas atividades no território nacional e águas jurisdicionais brasileiras.

Importante destacar que é mandatória a exclusão de áreas com restrições 
ambientais inseridas em blocos que tornem as áreas não aptas à execução de ati-
vidades de E&P, ou seja, havendo evidências da existência de incompatibilidades 
das áreas propostas com o objetivo estratégico de proteção do meio ambiente, o 
IBAMA tem a obrigação de propor a sua exclusão.

Todavia, a não exclusão de áreas na análise ambiental prévia não vincula o 
IBAMA à concessão da licença ambiental. Isto porque os contratos de partilha de 

 XIII – o Presidente da Empresa de Pesquisa Energética – EPE; e (Redação dada pelo Decreto 

nº 6.685, de 2008)

 XIV – o Secretário-Executivo do Ministério de Minas e Energia. (Incluído pelo Decreto nº 6.685, 

de 2008)

72 Decreto nº 3.520/2000

 Art. 1º – O Conselho Nacional de Política Energética – CNPE, criado pela Lei no 9.478, de 6 de 

agosto de 1997, é órgão de assessoramento do Presidente da República para a formulação de 

políticas e diretrizes de energia, destinadas a:

 I – promover o aproveitamento racional dos recursos energéticos do País, em conformidade com 

o disposto na legislação aplicável e com os seguintes princípios:

 (…)

 d) proteção do meio ambiente e promoção da conservação de energia;
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produção são elaborados em observância, principalmente, à Lei nº 12.351/10 que 
estabelece que as atividades de exploração são um risco dos Contratados, ou seja, 
a União Federal não garante que haja descoberta de petróleo e gás e nem que ela 
seja comercial, nos termos do inciso II do Art. 29. Assim, cabe aos Contratados 
cumprir com os requisitos exigidos no âmbito do licenciamento ambiental para os 
diferentes meio ambientes onde as atividades de petróleo e gás deverão ocorrer.

Além do risco geológico de não se identificar reservas de petróleo e gás em 
condições econômicas, conforme o inciso I do Art. 2 da Lei nº 12.351/10, o CPP 
da P5 alocou entre as responsabilidade e riscos dos Contratados o dever de obter a 
licença ambiental para a execução da atividade como condição para a execução do 
objeto, nos termos da cláusula 19.12. Portanto, ainda que não fundamental para a 
concessão da licença ambiental, a análise prévia das áreas ofertadas nas rodadas de 
licitações quanto à sua viabilidade ambiental deveria funcionar para os potenciais 
interessados como um conforto ou redutor de incertezas quanto à possibilidade 
de licenciar as áreas ofertadas.

Durante a execução do contrato e das atividades de E&P, os Contratados estão 
sujeitos a eventos imprevisíveis ou mesmo que previsíveis, inevitáveis, sejam tais 
eventos naturais ou não, classificados doutrinariamente como fortuito e força 
maior. Para tais eventos, inclusive a demora ou denegação de licença ambiental, 
a União Federal definiu contratualmente que os Contratados assumiriam as suas 
perdas decorrentes nos termos da cláusula 33.8 do CPP. A mesma dinâmica se dá 
nos contratos da R15.

Ademais, desde a P2 quando foi introduzida no CPP a cláusula 33.6, resta 
claramente disposto que não caberá aos Contratados qualquer tipo de indeni-
zação relativa à extinção do CPP decorrente do indeferimento definitivo de 
licença ambiental.

A principal controvérsia hoje existente e não resolvida com relação às cláusulas 
33.4 a 33.7 está na extensão da validade das limitações contidas na cláusula 33 do 
CPP na hipótese em que Contratados, após terem pago valores relevantes referen-
tes à outorga dos contratos à União Federal e agido diligentemente no patrocínio 
e busca de obtenção da licença ambiental, tenham, por responsabilidade dos entes 
públicos competentes, sofrido com a demora ou mesmo com a denegação de seu 
pedido de licenciamento ambiental.



CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA: 
CONFIDENCIALIDADE

Obrigação dos Consorciados

34.1. Todos os dados e as informações adquiridos, processados, produzidos, desenvol-
vidos ou, por qualquer forma, obtidos como resultado das Operações e do Contrato, 
são confidenciais.
34.2. Os dados e as informações de que trata o parágrafo 34.1 não poderão ser divul-
gados pelos Consorciados, sem o prévio consentimento da ANP, exceto quando:
a) sejam ou se tornem públicos por meio de terceiro autorizado a divulgá-los;
b) haja obrigatoriedade de divulgação decorrente de imposição legal ou determinação 
judicial;
c) a divulgação seja realizada de acordo com as regras e limites impostos por bolsa de 
valores em que se negociem ações dos Contratados;
d) a divulgação seja dirigida a Afiliada, consultor ou agente do Contratado;
e) a divulgação seja dirigida a instituição financeira ou seguradora a que o Contratado 
esteja recorrendo ou a consultor destas;
f) a divulgação seja dirigida a possível cessionário de boa-fé ou a Afiliada ou con-
sultor deste;
g) a divulgação seja dirigida a concessionário ou contratado de área adjacente ou a 
Afiliada ou consultor deste, com vistas à celebração de acordo de Individualização da 
Produção; e
h) a disponibilização seja dirigida à terceiros que irão trabalhar diretamente com os 
dados, com os quais o solicitante mantenha vínculo contratual que não caracterize 
compra, venda ou cessão de dados.
34.2.1. A divulgação de dados e informações de que trata as alíneas “d” a “h”, estará 
condicionada a prévio acordo de confidencialidade, que deverá:
a) prever o disposto nos parágrafos 34.1 e 34.2;
b) prever que seu descumprimento estará sujeito ao disposto na Cláusula Trigésima 
Primeira;
c) vedar a divulgação, pelo terceiro, dos dados e das informações recebidos sem consen-
timento prévio da ANP.
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34.2.2. Nas hipóteses previstas nas alíneas “a” a “g”, os Consorciados deverão enviar 
à ANP notificação no prazo de 30 (trinta) dias contados da divulgação.
34.2.2.1. A notificação deverá ser acompanhada dos dados e das informações divul-
gados, as razões da divulgação e a relação dos terceiros que tiveram acesso a tais dados 
e informações.
34.2.2.2. Nas hipóteses previstas nas alíneas “d” a “g”, a notificação deverá ser 
acompanhada, também, de uma cópia do acordo de confidencialidade a que se refere o 
parágrafo 34.2.1.
34.3. As disposições do parágrafo 34.1 e 34.2 permanecerão em vigor e subsistirão à 
extinção deste Contrato.

Compromisso da Contratante e da ANP

34.4. A Contratante e a ANP se comprometem a não divulgar dados e informações 
obtidos como resultado das Operações.
34.4.1. Tal disposição não se aplicará caso a divulgação seja decorrente de imposição 
legal ou judicial.

1. Comentários

Sem comentários relevantes.



CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: 
NOTIFICAÇÕES, SOLICITAÇÕES, 
COMUNICAÇÕES E RELATÓRIOS

Notificações, Solicitações, Planos, Programas, Relatórios e outras Comu-
nicações

35.1. As notificações, solicitações, encaminhamento de planos, programas, relatórios, 
bem como quaisquer outras comunicações previstas neste Contrato deverão ser formais 
e por escrito, respeitada a Legislação Aplicável.
35.1.1. Caso não haja previsão específica na Legislação Aplicável, as comunicações 
aqui previstas deverão ser entregues pessoalmente, mediante protocolo, ou enviadas por 
meio de remessa postal, com comprovante de recebimento.
35.1.2. Os atos e comunicações relacionados a este Contrato deverão ser redigidos em 
língua portuguesa, assinados por representante legal dos Consorciados ou por procura-
dor com poderes específicos.

Endereços

35.2. Os endereços dos signatários constam do Anexo VIII.
35.2.1. Em caso de mudança de endereço, o signatário se obriga a notificar os demais 
signatários sobre o novo endereço com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da 
mudança.

Validade e Eficácia

35.3. As notificações previstas neste Contrato serão consideradas válidas e eficazes na 
data em que forem efetivamente recebidas.

Alterações dos Atos Constitutivos

35.4. Os Consorciados deverão notificar a ANP sobre quaisquer alterações de seus 
atos constitutivos, estatutos ou contrato social, encaminhando cópias destes, dos docu-
mentos de eleição de seus administradores ou de prova da diretoria em exercício em até 
30 (trinta) dias após sua efetivação.

1. Comentários

Sem comentários relevantes.



CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA: REGIME 
JURÍDICO

Lei Aplicável

36.1 Este Contrato será executado, regido e interpretado de acordo com as leis bra-
sileiras.

36.1.1 As partes deverão observar a Legislação Aplicável na execução do Contrato.

Conciliação

36.2 As Partes e demais signatários deste Contrato comprometem-se a envidar todos 
os esforços no sentido de resolver entre si, amigavelmente, toda e qualquer disputa ou 
controvérsia decorrente deste Contrato ou com ele relacionada.

36.2.1 Tais esforços devem incluir no mínimo a solicitação de uma reunião específica 
de conciliação pela parte insatisfeita, acompanhada de seu pedido e de suas razões de 
fato e de direito.

36.2.2 A solicitação deverá ser atendida com o agendamento da reunião pela outra 
parte em até 15 (quinze) dias do pedido, nos escritórios da Contratante, da ANP ou 
da Gestora, conforme o caso. Os representantes das partes deverão ter poderes para 
transigir sobre a questão.

36.2.3 Após a realização da reunião, caso não se tenha chegado a um acordo de ime-
diato, as partes terão no mínimo mais 30 (trinta) dias para negociarem uma solução 
amigável.

Mediação

36.3 As Partes poderão, mediante acordo por escrito e a qualquer tempo, submeter a 
disputa ou controvérsia a mediação de entidade habilitada para tanto, nos termos de 
seu regulamento e conforme a Legislação Aplicável.

Perito independente

36.4 As Partes e demais signatários poderão, mediante acordo por escrito, recorrer a 
perito independente para dele obter parecer fundamentado que possa levar ao encerra-
mento da disputa ou controvérsia.

36.4.1 Caso firmado tal acordo, o recurso à arbitragem somente poderá ser exercido 
após a emissão do parecer pelo perito.
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Arbitragem

36.5 Após o procedimento previsto no parágrafo 36.2, caso uma das Partes ou um dos 
signatários considere que inexistem condições para uma solução amigável da disputa 
ou controvérsia a que se refere tal parágrafo, tal questão será submetida a arbitragem.
a) O procedimento arbitral será administrado por uma instituição arbitral notoria-
mente reconhecida e de reputação ilibada, com capacidade para administrar arbitragem 
conforme as regras da presente cláusula e preferencialmente com sede ou escritório de 
administração de casos no Brasil;
b) As Partes escolherão a instituição arbitral de comum acordo. Caso as Partes não 
cheguem a um acordo quanto à escolha da instituição arbitral, a ANP indicará 
uma das seguintes instituições: (i) Corte Internacional de Arbitragem da Câmara de 
Comércio Internacional; (ii) Corte Internacional de Arbitragem de Londres; ou (iii) 
Corte Permanente de Arbitragem de Haia. Se a ANP não fizer a indicação no prazo 
do parágrafo 36.2.3, a outra parte poderá se valer de qualquer das três instituições 
mencionadas nesta alínea.
c) A arbitragem será conduzida conforme as regras da instituição arbitral escolhida, no 
que não conflitar com a presente cláusula. Só serão adotados procedimentos expeditos 
ou de árbitro único em caso de acordo expresso entre as partes.
d) Deverão ser escolhidos três árbitros. Cada Parte escolherá um árbitro. Os dois 
árbitros assim escolhidos designarão o terceiro árbitro, que funcionará como presidente;
e) A cidade do Rio de Janeiro, Brasil, será a sede da arbitragem e o lugar da prolação 
da sentença arbitral;
f) O idioma a ser utilizado no processo de arbitragem será a língua portuguesa. 
As Partes poderão, todavia, instruir o processo com depoimentos ou documentos em 
qualquer outro idioma, nos termos do que decidido pelos árbitros, sem necessidade de 
tradução oficial;
g) No mérito, os árbitros decidirão com base nas leis substantivas brasileiras;
h) A sentença arbitral será definitiva e seu conteúdo obrigará as Partes. Quaisquer 
valores porventura devidos pela Contratante ou pela ANP serão quitados através de 
precatório judicial, salvo em caso de reconhecimento administrativo do pedido;
i) As despesas necessárias à instalação, condução e desenvolvimento da arbitragem, 
tais como custas da instituição arbitral e adiantamento de honorários arbitrais, serão 
adiantados exclusivamente pela Parte que requerer a instalação da arbitragem. A Parte 
requerida somente ressarcirá tais valores de forma proporcional ao resultado da arbi-
tragem, conforme decidido na sentença arbitral;
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j) Havendo necessidade de prova pericial, o perito independente será designado de 
comum acordo entre as Partes ou, na falta de acordo, pelo Tribunal Arbitral. Os 
custos de tal perícia, incluindo honorários periciais, serão adiantados pela Parte que a 
requerer ou pela requerente da arbitragem, se proposta pelo Tribunal Arbitral. Tais 
custos serão suportados, ao final, pela Parte vencida, nos termos da alínea anterior. As 
Partes poderão indicar assistentes periciais de sua confiança por sua conta, mas tais 
custos não serão objeto de ressarcimento;
k) O Tribunal Arbitral condenará a Parte total ou parcialmente vencida ao paga-
mento de honorários advocatícios, nos termos dos artigos 85 e 86 do Código de Processo 
Civil brasileiro, ou norma que os suceda. Não será devido nenhum outro ressarcimento 
de despesas de uma Parte com sua própria representação;
l) Havendo necessidade de medidas cautelar ou de urgência antes de instituída a arbi-
tragem, a Parte interessada poderá requerê-las diretamente ao Poder Judiciário, com 
fundamento na Legislação Aplicável, cessando sua eficácia se a arbitragem não for 
requerida no prazo de 30 (trinta) dias da data de efetivação da decisão;
m) A ANP poderá, mediante solicitação do Contratado e a seu exclusivo critério, suspen-
der a adoção de medidas executórias como execução de garantias e inscrição em cadastros 
de devedores, desde que o Contratado mantenha as garantias vigentes pelos prazos previs-
tos neste Contrato, por um prazo suficiente para a instalação do Tribunal Arbitral, de 
modo a evitar o ajuizamento desnecessário da medida judicial prevista na alínea anterior;
n) O procedimento arbitral deverá observar o princípio da publicidade, nos termos da 
Legislação Brasileira e resguardados os dados confidenciais nos termos deste Contrato. 
A divulgação das informações ao público ficará a cargo da instituição arbitral que 
administrar o procedimento e será feita preferencialmente por via eletrônica.
36.6 As Partes desde já declaram estar cientes de que a arbitragem de que trata esta 
Cláusula refere-se exclusivamente a controvérsias decorrentes do Contrato ou com ele 
relacionadas e apenas é possível para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais 
disponíveis, nos termos da Lei nº 9.307/1996.
36.6.1 Consideram-se controvérsias sobre direitos patrimoniais disponíveis, para fins 
desta cláusula:
a) incidência de penalidades contratuais e seu cálculo, e controvérsias decorrentes da 
execução de garantias;
b) o cálculo de indenizações decorrentes de extinção ou de transferência do Contrato;
c) o inadimplemento de obrigações contratuais por qualquer das Partes; e
d) demandas relacionadas a direito ou obrigação contratual.
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1. Introdução

A cláusula Trigésima Sexta da minuta de CPP da P5 trata da lei aplicável à exe-
cução, regência e interpretação do contrato, e dos mecanismos aplicáveis à resolu-
ção de disputas dele decorrentes.

A lei eleita é a lei brasileira, e o contrato ainda determina às partes observar, 
na sua execução, a Legislação Aplicável, definida como “conjunto de leis, decretos, 
regulamentos, resoluções, portarias, instruções normativas ou quaisquer outros atos normativos 
que incidam ou que venham a incidir sobre as Partes e demais signatários, ou sobre as ativi-
dades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural, bem como sobre a desativação 
das instalações”.

Com relação à resolução de disputas, o contrato prevê uma cláusula escalonada, 
com previsão de etapa de conciliação e de arbitragem – caso frustrada a primeira – 
e, alternativamente, a possibilidade de as Partes, de comum acordo, submeterem a 
questão à mediação de uma entidade habilitada ou à perito independente para dele 
obter parecer fundamentado que leve ao encerramento da disputa.

2. Referências normativas

Lei nº 9.478/1997, Art. 43, X.
Lei nº 12.351/2010, Art. 29, XVIII.
Lei nº 9.307/1996.
Lei nº 13.105/2015.
Lei nº 13.140/2015.
CC 139.519/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acór-

dão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 11/10/2017, DJe 
10/11/2017.

3. Aspectos históricos

A cláusula compromissória dos contratos de partilha de produção sofreu alte-
rações da P1 a P5.

O CPP da P1 contém cláusula compromissória na qual é previsto que as Par-
tes usarão os seus melhores esforços para dirimir eventuais controvérsias decor-
rentes da execução do contrato de forma amigável e, em não sendo possível a 
convergência, que lançarão mão da arbitragem como meio de resolução de dis-
puta envolvendo direito patrimonial disponível. Para disputas envolvendo direitos 
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patrimoniais indisponíveis, há cláusula de eleição de foro da Justiça Federal – Seção 
Judiciária de Brasília.

Na referida cláusula, contudo, é previsto que a arbitragem será ad hoc,73 regida 
pelas regras da United Nations Commission on International Trade Law (“UNCITRAL”), 
ou administrada por uma instituição, se de comum acordo entre as Partes. No caso 
de disputas envolvendo exclusivamente entes da Administração Pública, é previsto 
que as Partes poderão submeter a controvérsia à Câmara de Conciliação e Arbitra-
gem da Administração Federal (“CCAF”).

Tal previsão foi repetida nos CPP da P2 e P3, promovidas pela ANP no ano 
de 2017.

O CPP da P4 suprimiu a previsão da arbitragem ad hoc e introduziu a modali-
dade institucional da arbitragem para controvérsias que decorram do Contrato da P4 
envolvendo direitos patrimoniais disponíveis, o que foi considerado pela Indústria 
como uma verdadeira evolução. Esta modalidade foi mantida no CPP da P5.

Diferentemente dos contratos de concessão para a exploração de petróleo e 
gás natural de rodadas anteriores, o contrato da P4 (repetido na P5) não elegeu 
previamente a instituição que administrará eventual arbitragem. Apenas estabele-
ceu que “O procedimento arbitral será administrado por uma instituição arbitral notoriamente 
reconhecida e de reputação ilibada, com capacidade para administrar arbitragem conforme as 
regras da presente cláusula e preferencialmente com sede ou escritório de administração de casos no 
Brasil”, e que “As Partes escolherão a instituição arbitral de comum acordo”.

Caso as Partes não cheguem a um acordo quanto à escolha da instituição arbi-
tral, a ANP indicará, no prazo de 30 (trinta) dias, uma das seguintes instituições: 
(i) Corte Internacional de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional; (ii) 
Corte Internacional de Arbitragem de Londres; ou (iii) Corte Permanente de Arbi-
tragem de Haia.

Outra alteração introduzida na cláusula compromissória do CPP da P4 (cláu-
sula 36.5, alínea “n”) é a previsão quanto à publicidade do procedimento arbitral. 
Tal previsão rompe com o paradigma da confidencialidade da arbitragem interna-
cional, trazida como cláusula essencial dos contratos da ANP pelo Art. 43, X, da 
Lei nº 9.478/1997, ao lado da previsão igualmente incluída no CPP dessa rodada 

73 Em breve síntese, a arbitragem ad hoc é aquela administrada e conduzida pelas próprias partes 

que a pactuaram, que podem elaborar regras específicas para a arbitragem, ao passo que a 

arbitragem institucional conta com a supervisão de uma instituição sobre o processo arbitral, que 

normalmente é dotada de regras procedimentais próprias incorporadas à arbitragem.
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quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, que também não é a praxe 
internacional.

O mesmo é de se pontuar com relação à obrigatoriedade de pagamento por pre-
catório, como previsto na cláusula 36.5, alínea h), previsão contratual esta que gera 
mais um ônus ao contratado, além de já ter sido objeto de forte crítica doutrinária.

Por fim, pontuamos que, a partir da P2, possivelmente em decorrência de arbi-
tragens de E&P nas quais se discutiu preliminarmente a arbitrabilidade da ques-
tão sob litígio, a ANP incluiu a cláusula 36.6, a qual contém uma declaração das 
partes quanto à ciência de que apenas controvérsias decorrentes do Contrato ou 
com ele relacionadas e relativos a direitos patrimoniais disponíveis estão sujeitos à 
arbitragem. Além disso, a ANP elencou, na cláusula 36.6.1, quais as controvérsias 
admissíveis para fins desse contrato, portanto, enquadráveis como ‘direitos patri-
moniais disponíveis’.

Note-se que a inserção desse rol taxativo foi objeto de críticas da Indústria e 
de especialistas que argumentaram não ser recomendável, sob a ótica da segurança 
jurídica, restringir o conceito de direito patrimonial disponível. Caberia ao tribu-
nal arbitral constituído dizer se a questão que lhe foi posta versa ou não sobre 
direitos patrimoniais disponíveis. Entretanto, em resposta a comentários feitos no 
âmbito do processo de consulta e audiência pública para a P4, a ANP destacou que 
entende relevante a delimitação do conceito de direitos patrimoniais disponíveis 
por inexistir tal especificação em lei.74

4. Considerações em relação à concessão

O conteúdo da cláusula é idêntico ao da cláusula Trigésima Quarta do contrato 
de concessão da R15.

5. Comentários

Em relação aos meios elencados para a resolução de disputas decorrentes 
do CPP, é de se destacar que a etapa conciliatória é obrigatória, e estabelece o 

74 Para aprofundamento deste ponto, vide: ARAGÃO, Alexandre. A arbitragem no direito administra-

tivo. Revista da AGU, Brasília, DF, n. 3, v. 16, p. 19-58, jul.-set. 2017; SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, 

Jacintho Arruda. O cabimento da arbitragem nos contratos administrativos. Revista de Direito 

Administrativo, Rio de Janeiro, n. 248, 2008, p. 120; ZEITOUNE, Ilana; PINTO, Flávio. Caso Parque 

das Baleias: um reforço da aplicação do kompetenz-kompetenz pelo Judiciário brasileiro. Revista 

de Arbitragem e Mediação, Brasília, DF, v. 56, jan-mar 2018, p. 115-141.
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compromisso de as partes e demais signatários do contrato envidarem todos os 
esforços para resolver entre si, amigavelmente, toda e qualquer disputa ou contro-
vérsia decorrente do Contrato ou com ele relacionada.

Tal etapa deve incluir, no mínimo, uma solicitação de reunião específica de 
conciliação pela parte insatisfeita, acompanhada de seu pedido e de suas razões de 
fato e de direito, de modo a evitar que a Administração Pública seja surpreendida 
futuramente em uma eventual arbitragem, como relatado pelos representantes da 
Procuradoria da ANP em audiência pública que objetivou aprimorar a cláusula 
compromissória dos contratos celebrados pela ANP. Esse escalonamento na reso-
lução de conflitos e a notificação prévia também serve para que a ANP possa 
obter os subsídios e informações necessárias para a eventual arbitragem.

A solicitação deverá ser atendida com o agendamento da reunião pela outra 
parte em até 15 (quinze) dias do pedido, nos escritórios da Contratante, da ANP 
ou da Gestora, conforme o caso. Exige-se que os representantes das partes tenham 
poderes para transigir sobre a questão.

Caso não se tenha chegado a um acordo na própria reunião, é previsto o prazo 
adicional de 30 (trinta) dias para as partes negociarem uma solução amigável. Se 
após transcorrido esse período a controvérsia permanecer, as partes poderão se 
valer da arbitragem, que consiste em um método de resolução de conflitos, de 
longa data, fundado na vontade das partes de submeterem a decisão a um terceiro 
de sua confiança, que, por sua vez, decidirá de forma impositiva e vinculante.

A arbitragem concretiza o método de solução de controvérsias mais adequado 
a solucionar questões técnicas industriais, como é o caso da Indústria do Petróleo, 
e encontra fundamento de validade no Art. 29, XVII, da Lei nº 12.351/2010 (e 
Art. 43, X, da Lei nº 9.478/97), sendo regulada no Brasil pela Lei nº 9.307/1996. 
Seus procedimentos não são litúrgicos, e as questões técnicas, embora possam 
ser periciadas, são também apreciadas por árbitros de expertise técnica. Logo, sua 
inclusão nos contratos de partilha de produção de petróleo e gás natural é extre-
mamente relevante para uma maior atração de investidores.75

Em linhas gerais e nos limites contidos no Art. 1º, parágrafo único, da 
Lei nº 9.307/1996, no caso de envolver Administração Pública, a arbitragem é 

75 É interessante pontuar que no âmbito do comércio internacional, o Banco Mundial passou a re-

comendar a adoção da arbitragem comercial internacional em contratos de aquisição de bens e 

obras que contam com seu financiamento, como previsto inicialmente no item 2.43 das Diretrizes 

para Aquisições Financiadas por Empréstimos do BIRD e Créditos da AID (versão de maio de 

2004, revisada em 1º de outubro de 2006).
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prevista para dirimir controvérsias envolvendo direitos patrimoniais disponíveis 
decorrentes do CPP, sendo certo que este arrola parâmetros que deverão ser obe-
decidos em caso de instauração de um procedimento arbitral, tais como (i) a esco-
lha dos árbitros – três árbitros; (ii) a sede da arbitragem – Brasil; (iii) o idioma da 
arbitragem – língua portuguesa; (iv) a lei que regerá o mérito – leis substantivas 
brasileiras; (v) o pagamento por precatório judicial, em caso de valores porventura 
devidos pela Contratante ou pela ANP; (vi) disposição sobre despesas com a arbi-
tragem – adiantamento pela parte que a requerer – e custos periciais – parte que 
requerer, ou a Requerente da arbitragem, se proposto pelo Tribunal Arbitral; (vii) 
condenação em honorários advocatícios sucumbenciais; (viii) previsão de medidas 
cautelares ou de urgência; (ix) a observância da publicidade.

A sentença arbitral, que não mais necessita de homologação para configurar 
título executivo judicial no Brasil, é equiparada a uma sentença judicial, tornando 
imutável e indiscutível a questão (portanto, faz coisa julgada material, sendo final e 
vinculante). A Lei nº 9.307/1996, em seus ARTs. 32 e 33, prevê hipóteses restritas 
em que a sentença arbitral poderá ser anulada.

Como acima destacado, a ANP havia inicialmente concebido uma cláusula 
compromissória ad hoc para os seus contratos de partilha de produção. Em 
sede de consulta pública promovida pela ANP para a P4, a Indústria, por meio 
do IBP, e demais interessados, como escritórios de advocacia, clamaram pela 
alteração da arbitragem ad hoc para institucional, em especial, por esta última 
dificultar táticas obstrutivas de partes que, mesmo após eleita tal via de resolu-
ção de conflitos, resistem em adotá-la em meio a uma controvérsia instaurada, 
tendo a contraparte de lançar mão do Judiciário para fazer valer o pactuado. 
Também em termos práticos, a escolha de uma arbitragem institucional e, por 
conseguinte, de uma câmara arbitral com regulamento consolidado e estrutura 
própria é mais adequada por conter uma infraestrutura que facilita a realização 
dos procedimentos inerentes à arbitragem, tais como a organização de audiên-
cias em ambiente próprio, a custódia de documentos, a certificação do trâmite 
de comunicações, garantindo uma administração imparcial da arbitragem e 
uma maior celeridade.

O CPP também autoriza, consoante o disposto no Art. 22-A da Lei nº 9.307/96, 
as partes pleitearem ao Poder Judiciário, em caso de necessidade, medidas cautela-
res antes de instituído o Tribunal Arbitral, órgão este que deverá confirmar ou não 
eventual medida concedida pelo Judiciário após constituído. Uma vez constituído 
o Tribunal Arbitral, as partes deverão requerer qualquer medida de urgência dire-
tamente aos árbitros.
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O juízo competente tanto para apreciar eventual medida cautelar pré-arbitral 
quanto para executar a sentença arbitral não cumprida voluntariamente pela parte ven-
cida será o da Justiça Federal – Seção Judiciária do Rio de Janeiro, nos termos do CPP.

O contrato em análise faculta, ainda, às Partes lançarem mão de outros meios 
de resolução de disputas, como a mediação e a peritagem. Note-se que a Lei nº 
12.351/2010 não menciona expressamente mediação ou peritagem ao tratar das 
hipóteses de resolução de conflitos, todavia, temos que além de o rol ser apenas 
exemplificativo, a mediação somente foi introduzida no direito brasileiro em 2015, 
razão pela qual não poderia ter sido incluída no diploma legal de 2010.

Por ser fundada no exercício da vontade das partes, a mediação pode ser con-
siderada uma forma consensual de solução de conflito, que encontra fundamento 
no Art. 165 e ss do Código de Processo Civil brasileiro (Lei nº 13.105/2015 – 
“NCPC”), regulado pela Lei nº 13.140/2015.

A Lei nº 13.140/2015, em seu Art. 1º, parágrafo único, define mediação como 
“a atividade técnica exercida por terceiro imparcial sem poder decisório, que, escolhido ou aceito 
pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a contro-
vérsia”. O seu Art. 2º, por sua vez, destaca como princípios a orientar esse instituto 
a isonomia e autonomia da vontade das partes, a oralidade e a informalidade, a 
confidencialidade, a boa-fé, e a busca do consenso em detrimento de uma decisão 
impositiva de um terceiro.

Sobre o tema da confidencialidade, interessante destacar que o Art. 3076 da Lei 
nº 13.140/2015 garante a confidencialidade das informações disponibilizadas na 
mediação e impede sua utilização em processo arbitral ou judicial, salvo se as partes 
convencionarem expressamente de forma diversa ou quando sua divulgação for 
exigida por lei ou necessária para cumprimento de acordo obtido pela mediação.

Apenas para fins de esclarecimento, vale destacar que o mediador, em teoria, 
não propõe soluções do conflito às partes, mas as conduz a descobrirem as suas 
causas de forma a possibilitar sua remoção e assim chegarem à solução do con-
flito. Nessa esteira, nos termos previstos no NCPC, e na linha do que defende a 
doutrina especializada,77 o mediador deve atuar preferencialmente nos casos em 

76 “Art. 30. Toda e qualquer informação relativa ao procedimento de mediação será confidencial em 

relação a terceiros, não podendo ser revelada sequer em processo arbitral ou judicial salvo se as 

partes expressamente decidirem de forma diversa ou quando sua divulgação for exigida por lei 

ou necessária para cumprimento de acordo obtido pela mediação.”

77 Nesse sentido, NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 8. ed. 

Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.
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que tiver havido liame anterior entre as partes, isto é, casos em que as partes já 
mantinham alguma espécie de vínculo continuado antes do surgimento da lide.

Além da mediação, outro meio de resolução de disputas previsto pelos con-
tratos de partilha de produção é a peritagem. Trata-se de método alternativo de 
resolução de disputas no qual as partes contratantes escolhem um profissional 
independente ou uma pessoa jurídica com especialidade em determinado tema 
para resolver uma controvérsia que vier a surgir entre as mesmas, que normal-
mente possui cunho técnico ou financeiro. O CPP, contudo, não faz tal restrição 
com relação à controvérsia que pode ser submetida à peritagem.

Note-se que a modalidade eleita para a peritagem em tais contratos é não exclu-
siva, vez que é permitido o questionamento do laudo do perito em instância arbi-
tral. A única ressalva feita é que, caso as partes tenham acordado pela peritagem, 
o recurso à arbitragem somente poderá ser exercido após a emissão do parecer 
pelo perito.

Além dessa diretriz, o CPP não fornece parâmetros ou detalhamento de como 
será o procedimento de peritagem, caso acionado pelas partes, tampouco se as 
partes poderão se valer de regras de alguma instituição, como é o caso das “Expert 
Rules” da International Chamber of  Commerce, por exemplo. Assim, entendemos que 
as partes terão liberdade para negociar como se dará tal procedimento, caso de 
fato optarem por essa via.



CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA: 
DISPOSIÇÕES FINAIS

Execução do Contrato

37.1. O Contratado deverá manter todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas.

Modificações e Aditivos

37.2. A omissão ou tolerância por qualquer das Partes na exigência da observância 
das disposições deste Contrato, bem como a aceitação de um desempenho diverso do 
contratualmente exigido, não implicará novação e nem limitará o direito de tal Parte 
de, em ocasiões subsequentes, impor a observância dessas disposições ou exigir um 
desempenho compatível com o contratualmente exigido.
37.3. Quaisquer modificações ou aditivos a este Contrato deverão observar a Legislação 
Aplicável e somente terão validade se realizados formalmente, por escrito e assinados 
pelos representantes das Partes.

Publicidade

37.4. A Contratante fará publicar o texto integral ou extrato dos termos deste Con-
trato no Diário Oficial da União, para sua validade erga omnes.

1. Comentários

Sem comentários relevantes.



ANEXO X: CONTRATO DE CONSÓRCIO

1. Introdução

Os artigos 278 e 279 da Lei nº 6.404/1976 disciplinam o instituto jurídico 
conhecido como consórcio, definido como uma associação temporária de duas 
ou mais pessoas jurídicas, sociedades limitadas ou anônimas, cujo objetivo é a 
execução de determinado empreendimento. Ressalta-se, contudo, que as partes 
consorciadas não são sócias e o consórcio não tem personalidade jurídica.

Para fins fiscais, a Instrução Normativa SRF nº 1.634/2016 determinou a obri-
gatoriedade de inscrição do consórcio no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.

A relação entre os consorciados é regida por meio de contratos, os quais dis-
ciplinam as obrigações de cada um deles em relação à contribuição de bens ou 
serviços, assim como à repartição de custos e receitas.78 Tais instrumentos poderão 
ser públicos ou particulares e deverão ser registrados na Junta Comercial do local 
da sua sede.

Como regra geral da Lei nº 6.404/1976, cada consorciado apenas se respon-
sabiliza pelas obrigações assumidas em tais contratos, sem presunção de soli-
dariedade. Mas, o art. 16, II da Lei nº 12.351/2010 exige que a formação de 
consórcio seja realizada sem prejuízo da responsabilidade solidária das empresas 
consorciadas.

Destaca-se ainda a necessidade de escolha de um líder (operador) para a parti-
cipação do consórcio, nos ditames do artigo 279, inciso VI, da Lei nº 6.404/1976, 
cujo papel é representar o consórcio perante terceiros.

2. Referências normativas

1.2.16. do CPP P5.
Lei nº 6.404/1976, Arts. 278 e 279.
Lei nº 12.351/2010, Arts. 20 e seguintes.
Lei nº 9.478/1997, Art. 38.

78 LAMY FILHO, A.; BULHÕES PEDREIRA, J. L. Direito das Companhias. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora 

Forense, 2017. p. 1517.
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3. Mudanças históricas

Há um significativo avanço entre as minutas aprovadas da P1 para a P2. Pri-
meiramente, embora de somenos importância, houve a inclusão dos dados da sede 
da PPSA na qualificação das partes, bem como a descrição do representante dessa 
empresa no mesmo local, o que passou a ser aproveitado nos contratos seguintes.

Importante destacar ainda na evolução entre a P1 e a P2que o contrato passou 
a prever que a distribuição dos volumes de Petróleo e Gás Natural obtidos no 
Ponto de Medição passariam à Contratante e aos Contratados e não mais à União 
Federal (UF) e Contratados, corrigindo confusão entre as figuras da PPSA e a UF.

Relevante, ainda, observar que inúmeros dispositivos contratuais inseridos no 
CPP da P1, de modo excessivamente longo e que não guardavam ligação íntima 
em seu interior, acabaram sendo dissecados para serem subitens quando da for-
mulação do instrumento para a P2, dando maior clareza não só na leitura do con-
trato, mas até mesmo em sua execução futura.

Há de ser notado que a previsão de cessão do contrato existente na P1 deixou 
de existir nas subsequentes, ainda que até então houvesse a previsão expressa da 
indispensabilidade da anuência pelo MME, após a oitiva da ANP.

As alterações existentes no instrumento entre a P1 e a P2 acabaram sendo acomo-
dadas para as rodadas subsequentes, cabendo apenas uma ressalva quanto à mudança 
entre a P3 e P4 para fazer constar, em um verdadeiro reforço argumentativo, que o 
Anexo XI do CPP passaria a ser parte integrante do Contrato de Consórcio.

4. Comentários

Historicamente, os instrumentos particulares que regem as relações do con-
sórcio das empresas submetidas ao modelo de concessão são: (i) o contrato de 
consórcio; e (ii) Joint Operating Agreement (JOA).

O contrato de consórcio é registrado perante a Junta Comercial, trazendo 
publicidade ao documento e contendo as cláusulas básicas e necessárias para fins 
de formação do consórcio e cumprimento da lei.

De outro lado, o JOA é um documento particular, cujos termos são minuciosa-
mente negociados para tratar as relações entre as partes no que tange aos direitos 
e obrigações relativo a operação conjunta de determinado projeto.

O JOA não é uma exigência legal e a experiência revelou a adoção massiva 
de instrumentos baseados modelos de JOA adotados pela AIPN, que facilitam a 
negociação e segurança jurídica.
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Nos CPPs, as regras semelhantes estão dispostas no Anexo XI – Regras do Con-
sórcio, com as seções: Comitê Operacional, Operador, Planejamento e execução de 
atividades dentro do consórcio, Operações com riscos Exclusivos e Retirada.

A PPSA não assumirá riscos e responsabilidades pela atividade de exploração 
e produção (art. 8º, §2º da Lei nº 12.351/2010) muito embora o art. 3º da Lei nº 
12.304/2010 traga a seguinte redação “A PPSA sujeitar-se-á ao regime jurídico 
próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, 
comerciais, trabalhistas e tributários.”. Muito embora, a PPSA não realizará qual-
quer tipo de investimento e terá como norteador defender os interesses exclusivos 
da União.

A PPSA tem um peso muito grande na gestão do consórcio, tendo a participa-
ção de metade dos integrantes do comitê operacional (Lei nº 12.351/2010, art. 23, 
parágrafo único).
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