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Contabilização dos Gastos Exploratórios e de Desenvolvimento

Contexto e Histórico

• As normas contábeis brasileiras vigentes até 31.12.2007 não possuíam comandos específicos para
endereçar os aspectos particulares relacionados a indústria de petróleo e gás.

• Em vista das características incomuns da indústria petrolífera e a ausência de instruções definitivas sobre
o assunto dos órgãos normativos, o FASB emitiu o SFAS 19, visando uma padronização que permitisse a
comparabilidade das demonstrações financeiras.

Método dos Custos Totais (Full Cost)

• Todos os gastos incorridos na procura 
por reservas de petróleo, bem-
sucedidas ou não, são registrados no 
Ativo Permanente – Imobilizado, 
Intangível ou Diferido

• Capitalização dos custos incorridos na 
aquisição, exploração e 
desenvolvimento de reservas, 
independe do sucesso da perfuração

Método dos Esforços Bem Sucedidos 
(Successful Efforts)

• Reconhecimento a resultado do 
exercício, como perda, de todos os 
gastos exploratórios que não 
resultarem diretamente em 
descobertas comerciais

• São registrados como custos/ despesas 
os gastos com G&G, licença de 
aquisição e poços secos. 

• Gastos das atividades bem-sucedidas 
serão ativados e amortizados no 
método UoP das com base nas 
reservas provadas.

IFRS 6

• Registro de Gastos Exploratórios em 
Ativo Intangível (Exploratory Expenses
– EE)

• Não fixa critério específico, podendo 
adotar melhores práticas (successful
Efforts ou Full Cost)
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• De forma semelhante, a legislação tributária brasileira não prevê diretrizes específicas para o tratamento

dos gastos incorridos no segmento de petróleo e gás

• Aplicando regras gerais contidas nos artigos 324 a 327 do RIR/99, poderão ser amortizados os custos,

encargos ou despesas, registrados no Ativo Diferido que contribuíssem para a formação do resultado de

mais de um período de apuração

• Tais gastos somente seriam computados nas apurações da base de cálculo do IRPJ e da CSLL quando da

efetiva produção de petróleo, ou seja, quando da geração das receitas operacionais

• Normas tributárias são, em linhas bastante amplas, compatíveis com a metodologia do Custo Total

Tratamento Tributário dos Gastos Exploratórios e de Desenvolvimento

Contexto e Histórico
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• Entendimento não é consensual na indústria. Várias empresas adotam o método dos Esforços Bem-

sucedidos, inclusive para fins de registro tributário de custos e despesas (p. e. Petrobras)

• Como não há uma diretriz única acerca do método de contabilização dos gastos incorridos não há um

tratamento tributário específico a ser aplicado. As empresas que atuam neste setor optam por um dos

métodos possíveis: custo total x esforços bem-sucedidos, voluntariamente

• Previsão específica para Petrobras – Artigo 416 do RIR/99

A Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS poderá deduzir, para efeito de determinação do lucro líquido,

as importâncias aplicadas, em cada período de apuração, na prospecção e extração de petróleo

cru

Tratamento Tributário dos Gastos Exploratórios e de Desenvolvimento

Contexto e Histórico



©2017 Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. Todos os direitos reservados.6

CARF - Acórdão nº 1402-002.419

Contexto e Histórico

Natureza do Gasto
Procedimento do Contribuinte

Posição RFB Posição CARF
MP 
795Contábil Fiscal

1
Gastos com Aquisição dos 

Direitos de Exploração

Contabilizados no Ativo 
Intangível e amortizados 
com base no Método de 
Unidades Produzidas

Despesas com 
amortização dedutíveis

Concorda
Procedente

N/A

2.1

Gastos de 
Exploração

Gastos com 
pesquisas 

Geológicas e 
Geofísicas

Contabilizados diretamente 
como despesas

Despesas dedutíveis Concorda Procedente

Gastos com a 
perfuração
de Poços 

Exploratórios

Contabilizados no Ativo 
Imobilizado e depreciados 
com base no método de 
Unidades Produzidas

Exclusão Integral do
gasto no ano em que 
incorrido e adições das 
parcelas depreciadas

Concorda Procedente
2.2

3 Gastos de Desenvolvimento

Contabilizados no Ativo 
Imobilizado e exauridos 
com base no método de 
Unidades Produzidas

Exclusão Integral do 
gasto no ano em que 
incorrido e adições das 
parcelas exauridas

Discorda Procedente

4
Gastos da Produção

Contabilizados de acordo 
com os critérios utilizados na 
contabilidade de custos

Deduzidos de acordo com 
os mesmos critérios

Concorda Procedente
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Contexto e Objetivo

Novas Disposições Previstas na Lei 13.586/ 2017

Novas regras relativas à dedutibilidade de despesas para 

fins de IRPJ e CSLL nas atividades de exploração e de 

desenvolvimento de campo de petróleo ou de gás 

natural.

Determinação de novos percentuais para cada tipo de 
embarcação nos contratos de execução simultânea de 
afretamento ou aluguel e prestação de serviços.

Instituição de um Regime Especial com suspensão no 
pagamento de tributos federais na importação de bens 

destinados às atividades de exploração, desenvolvimento 
e produção, desde que a permanência de tais bens no 

Brasil seja em caráter definitivo.

Determinação de novos percentuais para cada tipo de 
embarcação nos contratos de execução simultânea de 
afretamento ou aluguel e prestação de serviços.
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Sistematização – Artigo 1º

Novas Disposições Previstas na Lei 13.586/ 2017

Dedução Integral dos
Gastos Exploratórios

Para fins de IRPJ e CSLL, poderão ser integralmente deduzidas as importâncias aplicadas, em 
cada período de apuração, nas atividades de exploração e produção de jazidas de petróleo e 
de gás natural, definidas no art. 6º da Lei 9.478/ 1997

Dedução dos Gastos 
com Desenvolvimento 

via Exaustão

A despesa de exaustão decorrente de ativo formado mediante gastos aplicados nas atividades 
de desenvolvimento para viabilizar a produção de campo de petróleo ou de gás natural é 
dedutível na apuração do IRPJ e da CSLL

• Quota de exaustão determinada de acordo com os princípios de depreciação com base no 
custo de aquisição ou prospecção, dos recursos minerais explorados

• Quota de exaustão determinado tendo em vista o volume da produção no período e sua 
relação com a possança conhecida da mina, ou em função do prazo de concessão

Exaustão Incentivada

Poderá ser considerada a exaustão acelerada dos ativos formados mediante gastos aplicados 
nas atividades de desenvolvimento, calculada mediante a aplicação da taxa de exaustão, 
determinada pelo método das unidades produzidas, multiplicada por dois inteiros e cinco 
décimos

Máquinas e 
Equipamentos

Máquinas, equipamentos e instrumentos facilitadores aplicados nas atividades de 
desenvolvimento da produção - depreciação dedutível, para fins de IRPJ e CSLL, de acordo 
com as taxas publicadas periodicamente pela RFB, para cada espécie de bem, em condições 
normais ou médias.

Fica assegurado ao contribuinte o direito de computar a quota efetivamente adequada às 
condições de depreciação  das suas máquinas, equipamentos e instrumentos facilitadores 
aplicados nas atividades de desenvolvimento da produção, desde que faça prova
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Regulamentação – Instrução Normativa nº. 1.778/ 2017

Novas Disposições Previstas na Lei 13.586/ 2017

Fase de 
Exploração

• Gastos com operações/ atividades que tenham por objetivo a descoberta, 

a identificação de jazidas de petróleo ou de gás natural e a avaliação de 
eventual descoberta para determinação de sua comercialidade

• Estende-se até o término do prazo definido contratualmente junto à ANP, 
até o momento de devolução total da área do bloco de exploração ou até 
a conclusão da avaliação da comercialidade da área referente a um 
campo produtor, o que ocorrer primeiro

Fase de 
Desenvolvimento

• Conjunto de operações/ investimentos destinados a viabilizar as 

atividades de produção de um campo por meio do estabelecimento da 
infraestrutura necessária dentro do campo produtor

• Inicia-se com a entrega da Declaração de Comercialidade à ANP, e pode 
coexistir com a fase de produção quando realizados novos investimentos 
com o objetivo de aumentar a produção ou o fator de recuperação da 
jazida.
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Regulamentação – Instrução Normativa nº. 1.778/ 2017

Novas Disposições Previstas na Lei 13.586/ 2017

Gastos na Fase de Exploração

• Aquisição e processamento de dados geológicos e 
geofísicos

• Estudos e levantamentos topográficos, aéreos, 
geológicos e geofísicos, incluindo sua 
interpretação

• Perfuração para a avaliação e identificação de 
áreas de jazidas e a sua respectiva aquisição de 
equipamentos

• Abandono de poços exploratórios

• Execução de testes de formação e de produção 
para a avaliação da descoberta

• Implantação das instalações necessárias ao 
suporte das atividades previstas acima, inclusive 
gastos com serviços e obras de engenharia civil e 
com infraestrutura na fase de exploração onshore

Gastos na Fase de Desenvolvimento

• Perfuração e completação de poços de produção e 
de injeção

• Construção de instalações de extração, coleta, 
tratamento, armazenamento e transferência de 
petróleo e gás natural, inclusive estudos 
preliminares e projetos

• Compreende: plataformas marítimas, tubulações, 
unidades de tratamento de petróleo e gás natural, 
equipamentos para cabeça de poço, tubos de 
produção, linhas de fluxo, tanques e demais 
instalações exclusivamente destinadas à extração, 
bem como oleodutos e gasodutos, incluindo as 
respectivas estações de compressão e bombeio, 
ligados diretamente ao escoamento da produção, 
até o final do trecho que serve exclusivamente ao 
escoamento, excluídos os ramais de distribuição 
secundários, feitos com outras finalidades
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• Registro dos gastos com exploração deve ser realizado em subcontas distintas (identificadas por bloco
exploratório) no Ativo Intangível

• Ativos formados mediante gastos aplicados na Fase de Desenvolvimento aplicados até 31/12/2017
deverão ser segregados em 2 subcontas distintas por campo produtor

− Valores já deduzidos na apuração do IRPJ e da CSLL via exclusões na Parte A do LALUR (controlados na Parte B)

− Valores ainda não deduzidos na apuração do IRPJ e da CSLL

• Os gastos aplicados na Fase de Desenvolvimento a partir de 1º/01/2018 deverão ser registrados na
mesma conta que registra os valores ainda não deduzidos

• Cálculo da exaustão determinado mediante relação entre produção total do período e volume de reservas
provadas existentes no final do ano anterior (metodologia ANP)

• Equipamentos e instrumentos facilitadores: equipamentos de sísmica, sondas e equipamentos de
perfuração, veículos, equipamentos e máquinas de construção civil, ferramentas e outros equipamentos e
máquinas utilizados no suporte às operações e atividades de desenvolvimento de campos produtores de
petróleo ou gás natural

Regulamentação – Instrução Normativa nº. 1.778/ 2017

Novas Disposições Previstas na Lei 13.586/ 2017
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Impactos Previstos

Novas Disposições Previstas na Lei 13.586/ 2017

Período

Gastos
Exploratórios

(em $ mil)

Gastos de
Desenvolvimento

(em $ mil)

Custos de
Produção
(em $ mil)

Produção
(em mil bbl)

Preço do
Barril

Receita
Bruta

1º 55.000 - - - - -

2º 65.000 70.000 - - - -

3º - 100.000 - - - -

4º - 85.000 11.500 3.500 50 175.000 

5º - - 14.000 4.600 52 239.200 

6º - - 15.500 5.000 58 290.000 

7º - - 12.300 3.760 55 206.800 

8º - - 9.000 3.046 56 170.576 

9º - - 8.100 2.439 53 129.267 

10º - - 7.200 1.223 57 69.711 

Total 120.000 255.000 77.600 23.568 1.280.554 

• Premissas utilizadas para cálculo (valores hipotéticos)
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Esta apresentação foi escrita e preparada em termos gerais e, portanto, não deve ser utilizada
para cobrir situações específicas; a aplicação dos princípios apresentados depende das
circunstâncias particulares envolvidas e recomendamos que assistência profissional seja obtida
antes da decisão de adotar ou não uma ação devido a qualquer dos conteúdos desta
apresentação.

A Deloitte terá o prazer de assessorar os leitores sobre como aplicar os princípios apresentados
nessa apresentação em suas circunstâncias específicas. A Deloitte não será responsável por
nenhuma reivindicação, passivo ou despesa ocasionados a qualquer pessoa que decidir adotar
ou não uma ação devido a qualquer dos conteúdos desta apresentação.

Este documento é somente para sua informação. Consequentemente, você não deve, sem nosso
consentimento prévio, mencionar ou usar nosso nome ou esta apresentação para qualquer outra
finalidade, assim como ela não deve ser apresentada ou distribuída a terceiros.

Aviso Legal
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