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HISTÓRICO

Decisões Judiciais ratificaram a competência da Sefaz para fiscalizar

LINHA DO TEMPO

Junho 2020

TRF 2: 

Petrobrás 

deve 

disponibilizar 

à SEFAZ 

documentos

e infos sobre

as deduções

dos últimos

10 anos

Julho 2020

Início de 

negociação 

amigável.  

Primeiros 

RAFs da AFE15

Nova leva de 

RAFs. 

10 RAFs em 

9 meses. Já 

em curso 

terceiro 

levantamento

Janeiro 2021

ADIN 6233 

questiona Lei 

Estadual 

5139.

Acórdão 

reforçou 

competência 

da Sefaz na 

fiscalização

Março 2020

ADIN 4606

Permite a 

fiscalização 

e a criação 

de 

obrigações 

assessórias 

pelos 

Estados

Maio 2019



DEDUÇÕES DE DESPESAS

Perdas podem atingir

R$ 9,8 bilhões
nos últimos 10 anos
Proxy: Autos e denúncias pagas sobre total de ICMS

Exigência SEFAZ (ação judicial)

- Custos dos últimos 10 anos por campos

(especialmente gastos exploratórios)

- ANP nunca exigiu dessa forma, empresa

sempre declarou por blocos

- Empresa alegou que levaria 7 anos para

apresentar documentos probatórios

Dificuldade em fiscalizar: 

- ICMS é rastreado através das Notas Fiscais

- PE através da Contabilidade registrada em 

sistemas próprios das empresas

- Impossível verificar deduções de bens, serviços 

ou pagamento de imposto/multas/denúncias 

espontâneas. Sefaz recebe contas agregadas 

Imprevisibilidade

- Resolução ANP 12/2014 “§ 1° Os gastos de 

que trata o inciso 1 poderão ser acumulados e 

integralmente amortizados na apuração da 

receita líquida da produção, a partir da data de 

início da produção, em qualquer período-base, 

a critério do concessionário”

DIFICULDADE DE FISCALIZAR EXIGÊNCIAS SEFAZ (ação judicial)

IMPREVISIBILIDADE



Participação Especial-PE: compensação 

devida por campos com grande produção 

Alíquotas progressivas: quanto maior a 

produção do campo, maior a alíquota e a 

receita de PE

Subdivisões de campos de grande porte: 

concessionários dispuram na justiça

CAMPOS TUPI* E TARTARUGA VERDE

Divisão de Campos gera perda de receita

DOIS LITÍGIOS

LULA (& CERNAMBI)

TARTARUGA VERDE (& TARTARUGA MESTIÇA)

ANP e PETROBRAS disputam judicialmente segregação

dos campos de Tupi em Tupi & Cernambi, e de Tartaruga

Verde em Tartaruga Verde & Tartaruga Mestiça

* Antigo campo de Lula, rebatizado em setembro de 2020 pela ANP em cumprimento a decisão judicial.

PE de Tupi e Tartaruga Verde estão depositados na STN

R$1.2 bilhão até fevereiro de 2021 +R$ 400 milhões ao ano



PLANO DE TRABALHO

Convênio ANP: autonomia da Sefaz está garantida por decisão do STF. Convênio deve ser 

complementar e focar em eventuais demandas das prefeituras

Marco Legal do Setor (base da ADIN 4606) : inscrições estaduais e obrigações assessórias 

como emissão de nota fiscal e escrituração de EFD se darão por campo, por filial e por 

empresa. Lançamento em junho e fim do Tratamento Tributário Especial - TTE 

Não dedução de Impostos: celebrar instrumento de ajuste com as empresas para não 

abatimento de ICMS Repetro SPED, Repetro Industrilização e Diesel Marítimo. Já proposto por 

AFE15

Reforço da Equipe da AFE15 – Receitas Não Tributárias: aberto processo seletivo para no 

mínimo mais 4 AFRE

Parceria SEFAZ/PGE: criação de grupo de trabalho operacional permanente do CIRA, 

envolvendo as AFE04 e AFE15 e a PG18


