
Nova Tributação do Setor de Petróleo e Gás 

Natural

• Objeto: MP 795 e Decreto 9128;

• A MP pode ser dividida em 5 partes:

• 1) Art. 1º: buscou resolver a questão das despesas na fase 

de desenvolvimento;

• 2) Arts. 2º e 3º: buscou resolver a questão dos contratos de 

afretamento conjuntos com prestação de serviços;

• 3) Art. 5º: buscou resolver a admissão definitiva;

• 4) Art. 6º: buscou dar tratamento isonômico aos nacionais;

• 5) Arts. 7º a 10: buscou atender à LRF
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• Despesas na fase de desenvolvimento:

• Decreto-lei 62/66: 

• Art 12. A Petróleo Brasileiro S. A. - PETROBRÁS -
poderá deduzir, para efeito de determinação do lucro 
sujeito à tributação, as importâncias aplicadas em cada 
exercício na prospecção e extração do petróleo cru;

• Parecer PGFN/CAT/936/2017: “são  válidos desde 
que o tratamento tributário ali previsto seja aplicado às 
demais empresas que atuam no setor de petróleo, 
respeitando-se, desta forma, os princípios 
constitucionais da isonomia e da livre concorrência”.
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• Art. 325, II, d, do RIR: distinção no setor de 

Minério da etapa de desenvolvimento;

• Lei 9478: altera para pesquisa e produção (que 

inclui desenvolvimento);

• Ausência de vinculação nos entendimentos do 

CARF;

• A MP 795 trouxe a exaustão acelerada;

• Impactos: 5.461 (2018), 6349 (2019) e 8 (2020)
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• Contratos de afretamento conjuntos com 

prestação de serviços:

• Transferência artificial de lucros ao exterior com 

a alíquota zero de IRRF;

• Contribuinte não querendo pagar nada e Fisco 

lançando sobre todo contrato;

• Caminho: espécie de transação e parcelamento 

(sem CIDE e sem PIS/COFINS).
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• Admissão definitiva. Fundamento legal:
• Lei 9430/96: 

• Art. 79. Os bens admitidos temporariamente no País, para utilização 

econômica, ficam sujeitos ao pagamento dos impostos incidentes na 

importação proporcionalmente ao tempo de sua permanência em 

território nacional, nos termos e condições estabelecidos em 

regulamento.

• Parágrafo único.  O Poder Executivo poderá excepcionar, em 

caráter temporário, a aplicação do disposto neste artigo em 

relação a determinados bens.                   (Incluído pela Medida 

Provisória nº 2.189-49, de 2001)
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• Art. 373.  Os bens admitidos temporariamente no País para 

utilização econômica ficam sujeitos ao pagamento dos impostos 

federais, da contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da 

COFINS-Importação, proporcionalmente ao seu tempo de 

permanência no território aduaneiro, nos termos e condições 

estabelecidos nesta Seção (Lei nº 9.430, de 1996, art. 79; e Lei 

nº 10.865, de 2004, art. 14).

•

• Art. 376.  O disposto no art. 373 não se aplica (Lei nº 9.430, de 

1996, art. 79, parágrafo único, com a redação dada pela Medida 

Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001, art. 13):



Nova Tributação do Setor de Petróleo 

e Gás Natural

• I - até 31 de dezembro de 2020:

• a) aos bens destinados às atividades de 

pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e 

de gás natural constantes da relação a que se 

refere o § 1o do art. 458;

• A admissão definitiva veio para a MP 795:
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• Art. 5º  Fica instituído o regime especial de 

importação com suspensão do pagamento dos 

tributos federais de bens cuja permanência no País 

seja definitiva e destinados às atividades de 

exploração, desenvolvimento e produção de 

petróleo, de gás natural e de outros 

hidrocarbonetos fluidos, previstas na Lei nº 9.478, 

de 1997, na Lei nº 12.276, de 30 de junho de 2010, 

e na Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010.
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• Tratamento isonômico aos nacionais:

• Por ocasião da criação do REPETRO, não havia indústria 
nacional preparada para isso;

• Como se trata de nova renúncia, optou-se em trazer para a 
própria MP:

• Art. 6º  Fica suspenso o pagamento de tributos federais na 

importação ou na aquisição no mercado interno de 

matérias-primas, produtos intermediários e materiais de 

embalagem para serem utilizados integralmente no 

processo produtivo de produto final destinado às atividades 

de trata o caput do art. 5º.
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• § 2º  Na importação ou na aquisição de bens no 
mercado interno, por empresas denominadas 
fabricantes-intermediários, para a industrialização 
de produto intermediário a ser diretamente 
fornecido a empresas que os utilizem no processo 
produtivo de que trata o caput, fica, conforme o 
caso, suspenso o pagamento:  Produção de efeito

• Os novos benefícios fiscais vieram para a MP 795: 
admissão definitiva e nacionais;

• Os benefícios fiscais já existentes e que já estavam 
no decreto foram prorrogados.
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• LRF, LDO, ADCT:

• Lei 13.473/17: Art. 114. § 4o Os projetos de lei 
aprovados ou as medidas provisórias que 
resultem em renúncia de receita em razão de 
concessão ou ampliação de incentivo ou benefício 
de natureza tributária, financeira, creditícia ou 
patrimonial, ou que vinculem receitas a despesas, 
órgãos ou fundos, deverão conter cláusula de 
vigência de, no máximo, cinco anos;

• Isso gerou limitação de 5 anos para os novos 
benefícios e de 20 anos para os antigos.
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• Vigência a partir de 2018 visa atender o 

artigo 14, da LRF:

• I - demonstração pelo proponente de que a 

renúncia foi considerada na estimativa de 

receita da lei orçamentária, na forma do art. 

12, e de que não afetará as metas de 

resultados fiscais previstas no anexo próprio 

da lei de diretrizes orçamentárias.       
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• II - estar acompanhada de medidas de 
compensação, no período mencionado no 
caput, por meio do aumento de receita, 
proveniente da elevação de alíquotas, 
ampliação da base de cálculo, majoração ou 
criação de tributo ou contribuição.

• Em função desta preocupação, houve a 
inclusão de um dispositivo na MP: 
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• Parágrafo único. Os benefícios fiscais constantes nos §

2º a § 4º do art. 1º e nos art. 3º, art. 5º e art. 6º somente 
serão concedidos se atendido o disposto no caput, 
inclusive com a demonstração pelo Poder Executivo 
federal de que a renúncia foi considerada na estimativa de 
receita da lei orçamentária anual, na forma do art. 12 da 
Lei Complementar nº 101, de 2000 - Lei de 
Responsabilidade Fiscal, e de que não afetará as metas de 
resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de 
diretrizes orçamentárias.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art12

