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Exploração e produção constituem a base da indústria do petróleo. Grandes 

recursos são investidos em desenvolvimento tecnológico, na ampliação do 

conhecimento geológico e na formação de uma cadeia de bens e serviços que lhe 

dê suporte. A exploração dos campos concedidos ajuda a ampliar o conhecimento 

geológico das bacias sedimentares. 



LEI DO PETRÓLEO 
(Lei 9.478/97)

Art. 6° Para os fins desta Lei e de sua regulamentação, ficam estabelecidas as seguintes definições:

(...)

XV - Pesquisa ou Exploração: conjunto de operações ou atividades destinadas a avaliar áreas, objetivando 
a descoberta e a identificação de jazidas de petróleo ou gás natural;

XVI - Lavra ou Produção: conjunto de operações coordenadas de extração de petróleo ou gás natural de 
uma jazida e de preparo para sua movimentação;

XVII - Desenvolvimento: conjunto de operações e investimentos destinados a viabilizar as atividades de 
produção de um campo de petróleo ou gás;



Os contratos para exploração e produção, via de regra, são constituídos por 
duas fases: exploração e produção. A fase de exploração precede a fase de 
produção e tem por objetivo descobrir e avaliar jazidas de petróleo e/ou gás 
natural.

O contrato estabelece um prazo, usualmente dividido em períodos 
exploratórios, durante o qual o concessionário ou contratado deve desenvolver 
atividades exploratórias de geologia e geofísica, visando ao maior 
conhecimento das bacias sedimentares brasileiras, em especial do bloco 
adquirido. As atividades exploratórias envolvem a aquisição de dados sísmicos, 
gravimétricos, magnetométicos, geoquímicos, perfuração e avaliação de poços, 
dentre outras, devendo obrigatoriamente contemplar o cumprimento 
do Programa Exploratório Mínimo (PEM) acordado com a ANP.

O Programa Exploratório Mínimo (PEM) corresponde a um conjunto de 
atividades exploratórias que deve ser executado pelo concessionário ou 
contratado durante a fase de Exploração. É obrigação do concessionário ou 
contratado fornecer à ANP garantia financeira que assegure o 
cumprimento do PEM assumido.

A fase de Exploração é dividida em períodos exploratórios e varia em duração, 
a depender das características das bacias a serem exploradas, de três a oito 
anos, podendo ser prorrogada em situações pré-estabelecidas no contrato.

Atividades exploratórias: aquisição de dados sísmicos, gravimétricos, 
magnetométicos, geoquímicos, perfuração e avaliação de poços, dentre outras.
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http://www.anp.gov.br/exploracao-e-producao-de-oleo-e-gas/gestao-de-contratos-de-e-p/fase-de-exploracao/programa-exploratorio-minimo


Créditos de PIS/Cofins sobre 
insumos

Contexto:

▪ CF/88 – não-cumulatividade

▪ Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 preveem o desconto dos

créditos sobre os bens e serviços utilizados como insumo na

produção de bens ou prestação de serviços;

▪ Leading case do STJ: critérios da essencialidade ou relevância;

▪ Parecer Normativo Cosit nº 5/2018

▪ Instrução Normativa RFB 1.911/19

Direito ao creditamento do PIS/Cofins na aquisição de insumos 
utilizados na produção de bens ou prestação de serviços.



Recurso Repetitivo RESP
1.221.770/PR - 2018

a) é ilegal a disciplina das IN SRF nº 247/02 e 
404/04, por comprometer o sistema de não-
cumulatividade das contribuições ao PIS e 
COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/02 e 
10.833/03; e

b) conceito de insumo pelos critérios de 
essencialidade ou relevância, considerando-se a 
imprescindibilidade ou importância do bem ou 
serviço - para o desenvolvimento da atividade do 
Contribuinte 

(REsp.1.221.170 PR (Primeira Seção, Rel. Min. Napoleão Maia 
Filho, de 22.02.18).

Fixou entendimento segundo o qual:



STJ - Alcance da decisão
▪ STJ Temas 779 e 780:

(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004,
porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e

(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios 
de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a 
imprescindibilidade ou a importância de determinado item -
bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade 
econômica desempenhada pelo Contribuinte.

• Alcance – NCPC, art. 927, caput e III:

Juízes e Tribunais do país a observação dos acórdão
proferidos em julgamentos de recursos especiais
repetitivos



Insumo = essencialidade

Resp 1.246.317/MG, 19/5/2015, 29/6/2015

Rel. Min. Mauro Campbell,

“São "insumos“...todos aqueles bens e serviços 
pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo 
e a prestação de serviços, que neles possam ser 
direta ou indiretamente empregados e cuja 
subtração importa na impossibilidade mesma da 
prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja 
subtração obsta a atividade da empresa, ou 
implica em substancial perda de qualidade do 
produto ou serviço daí resultantes.



PN Cosit nº 5/2018 -
Justificativa
◼ a aplicação concreta dos critérios definidos pelo 

STJ demanda processo de análise complexo e 
capaz de gerar conclusões divergentes;

◼ aplicação do conceito de insumos por diferentes 
áreas da RFB (em procedimentos de fiscalização, 
de compensação e ressarcimento, de consulta, 
etc.)

◼ aplicação dos critérios às principais categorias de 
itens analisadas administrativamente, levando em 
consideração o segmento da PJ e as atividades 
desenvolvidas à luz dos critérios da 
essencialidade ou relevância;



PN Cosit nº 5/2018

Equipara dispêndios com pesquisa e 
desenvolvimento em geral e dispêndios com 
pesquisa e prospecção de recursos minerais e 
energéticos:

1. os dispêndios da pessoa jurídica com pesquisa não podem ser 
considerados insumos para fins de créditos da legislação das 
contribuições porque não guardam qualquer relação com o 
processo de produção de bens ou de prestação de serviços.

2. admite créditos na fase de desenvolvimento  porque, nesse caso, 
haveria um esforço bem-sucedido e os resultados gerados pelo 
desenvolvimento do ativo intangível (insumo do processo de 
produção ou de prestação ou o próprio produto ou serviço 
vendidos) se tornam essenciais à produção do bem vendido ou à 
prestação do serviço, já que passam a constituir “elemento 
estrutural e inseparável do processo” ou sua falta os priva de 
“qualidade, quantidade e/ou suficiência”.



PN Cosit nº 5/2018
▪ Reconhece que não foram editadas normas 

contábeis específicas após a introdução novos 
métodos e critérios contábeis pela Lei nº 11.638/07 
mas conclui que seria aplicável a tais dispêndios a 
exigência de que haja ao final do processo um bem 
destinado à venda ou um serviço disponibilizado a 
terceiros (esforço bem-sucedido) para que haja 
insumos geradores de créditos da Contribuição para 
o PIS/Pasep e da Cofins

▪ Afasta, para fins de apuração de créditos de PIS e 
COFINS, a classificação como “insumos” de 
dispêndios pesquisa e prospecção de minas, jazidas, 
poços, etc., de recursos minerais ou energéticos 
quando não houver produção efetiva de bens 
destinados à venda ou insumos para a produção de 
tais bens. 



Instrução Normativa RFB
1.911/19
Art. 172. Para efeitos do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes, que integram o processo de
produção ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços.

§ 1º Consideram-se insumos, inclusive:

I - bens ou serviços que, mesmo utilizados após a finalização do processo de 
produção, de fabricação ou de prestação de serviços, tenham sua utilização 
decorrente de imposição legal;

II - bens ou serviços considerados essenciais ou relevantes, que integram o processo 
de produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços e que sejam 
considerados insumos na produção ou fabricação de bens destinados à venda ou na 
prestação de serviços;

(...)

IV - bens ou serviços aplicados no desenvolvimento interno de ativos imobilizados 
sujeitos à exaustão e utilizados no processo de produção, de fabricação ou de 
prestação de serviços;

V - bens e serviços aplicados na fase de desenvolvimento de ativo intangível que 
resulte em:

a) insumo utilizado no processo de produção ou fabricação de bens destinados à 
venda ou de prestação de serviços; ou

b) bem destinado à venda ou em serviço prestado a terceiros;



Instrução Normativa RFB
1.911/19

§ 2º Não são considerados insumos, entre 
outros:

(...)

III - bens e serviços utilizados na pesquisa e 
prospecção de minas, jazidas e poços de 
recursos minerais e energéticos;

IV - bens e serviços aplicados na fase de 
desenvolvimento de ativo intangível que não 
chegue a ser concluído ou que seja concluído e 
explorado em áreas diversas da produção ou 
fabricação de bens e da prestação de serviços;



Jurisprudência - CARF
Processo nº 16682.720402/2012-84

Recurso nº 16.682.720402201284 – Voluntário

Acórdão nº 3402-002.663 – 4ª Câmara/2ª Turma Ordinária

Sessão: 24 de fevereiro de 2015

PIS – NÃO CUMULATIVIDADE – PEDIDO DE RESSARCIMENTO –
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. 
CONCEITO.Insumos, para fins de creditamento da Contribuição Social 
não cumulativa,são todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou 
que viabilizam oprocesso produtivo e a Prestação de serviços, que eles 
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração 
importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da 
produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade empresária, ou 
implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí 
resultantes. Os gastos com a contratação de serviços de prospecção, 
Sondagens e de geologia guardam relação de pertinência e 
essencialidade com o processo de lavra de minérios e ensejam o 
creditamento com base nos gastos efetivamente comprovados.



Jurisprudência - CARF

“...As glosas procedidas pelas Fiscalização, 
fundamentadas na consideração de que tais serviços 
não foram aplicados ou consumidos na produção ou 
fabricação do produto, merece reparos. 

Conforme já declinamos neste voto, o conceito de 
insumo é mais amplo do que aquele adotado na 
legislação do IPI e leva, necessariamente, em conta 
todo o processo
produtivo desenvolvido pelo contribuinte. 

No caso da Vale, inclui as atividades típicas da 
extração mineral, tais como prospecção e sondagens 
(conta 353035009) e serviços de geologia (conta 
353035010), cujas glosas devem ser revertidas...”



Peculiaridades da Indústria de 
Petróleo e Gás –Métodos 
Contábeis
Empresas de Petróleo e Gás adotam um dos seguintes métodos para 
contabilizar os gastos em exploração e produção: (i) esforços bem 
sucedidos ou (i) custo total. 

Método dos esforços bem sucedidos: gastos com exploração (sísmica, 
sondagem, perfuração), entre outros, são capitalizados se resultarem 
na descoberta de reservas provadas.

Método do custo total: gastos com exploração são capitalizados 
independentemente de se encontrarem reservas provadas ou não. 

O método do custo total parte da premissa de que todos os custos 
incorridos nas atividades, inclusive gastos com exploração 
malsucedida, são  necessários à produção definitiva das reservas. O 
conhecimento obtido com o insucesso contribui para a identificação das 
reservas.

Ambos os métodos reconhecem que atividades de exploração, seja 
caráter geral seja quando bem-sucedidas, são essenciais para 
atividade geradora de receita (i.e., produção do petróleo e do gás).

Mas a RFB nega a tais dispêndios o caráter de insumo, de forma 
indiscriminada!!!
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