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ANP permite a prorrogação de prazos contratuais e 
define procedimentos de E&P (COVID-19)

Em 20 de abril de 2020, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (“ANP”) 

publicou a Resolução nº 815/2020, que faculta a prorrogação de prazos relativos aos contratos 

de exploração e produção de petróleo e gás natural (“Resolução 815”), e a Resolução nº 

816/2020, que define procedimentos a serem adotados pelos agentes regulados pela ANP que 

atuam nas atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural, durante o período de 

emergência de saúde pública decorrente da COVID-19 (“Resolução 816”). 

Resolução 815 

A Resolução 815 facultou aos contratantes, mediante o envio de manifestação expressa de 

interesse, a prorrogação, pelo período de nove meses, dos seguintes prazos, previstos nos 

contratos de exploração e produção de petróleo e gás natural: (i) data de término do período 

exploratório vigente para contratos ativos, cujos prazos não estejam suspensos; (ii) data de 

término do período exploratório vigente para contratos suspensos que retornem à vigência até 

31 de dezembro de 2020; (iii) datas críticas já estabelecidas de Planos de Avaliação de 

Descoberta (“PAD”) ativos, já aprovados pela ANP, tais como, pontos de decisão e data final do 

PAD; (iv) datas críticas já estabelecidas de PAD suspensos que retornem à vigência até 31 de 

dezembro de 2020, tais como, pontos de decisão e data final do PAD; e (v) data final para 

declaração de comercialidade de PAD em Postergação de Declaração de Comercialidade. 

Em relação às hipóteses dos itens (iii), (iv) e (v) acima, somente será permitida a alteração do 

cronograma dos prazos associados ao PAD, mantendo-se inalteradas as atividades 

compromissadas e aprovadas no âmbito do PAD. 

A prorrogação dos prazos associados ao PAD facultada pela Resolução 815 não se estende à 

prorrogação da duração máxima de realização de Teste de Longa Duração (TLD) aprovada pela 

ANP. 
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Os contratantes que tiverem interesse na prorrogação deverão atender integralmente as 

seguintes condições: 

Marco Contratual 

Objeto do 

Pedido de 

Prorrogação 

Condições 

Data de término 

do período 

exploratório 

vigente para 

contratos ativos 

Para contratos cujo término do período exploratório em curso ocorrer até 

31 de maio de 2020, o operador deverá encaminhar, conjuntamente: 

Manifestação de interesse na prorrogação até três dias antes do término 

do período exploratório vigente; e Garantia(s) Financeira(s) 

correspondente(s) à parcela do PEM ainda não atestada como cumprida, 

com prazo de validade cento e oitenta dias superior ao novo término do 

período exploratório. 

Para contratos cujo término do período exploratório em curso ocorrer 

entre primeiro de junho de 2020 e 31 de julho de 2020, o operador 

deverá encaminhar, conjuntamente: Manifestação de interesse na 

prorrogação até quinze dias antes do término do período exploratório 

vigente; e Garantia(s) Financeira(s) correspondente(s) à parcela do PEM 

ainda não atestada como cumprida, com prazo de validade cento e 

oitenta dias superior ao novo término do período exploratório 

Para contratos cujo término do período exploratório em curso ocorrer 

entre primeiro de agosto de 2020 e 31 de dezembro de 2020, o operador 

deverá encaminhar, conjuntamente: Manifestação de interesse na 

prorrogação até trinta dias antes do término do período exploratório 

vigente; e Garantia(s) Financeira(s) correspondente(s) à parcela do PEM 

ainda não atestada como cumprida, com prazo de validade cento e 

oitenta dias superior ao novo término do período exploratório. 

Data de término 

do período 

exploratório 

vigente para 

contratos 

ativos 

Para contratos cujo término do período exploratório em curso ocorrer a 

partir de primeiro de janeiro de 2021, o operador deverá encaminhar, 

conjuntamente: Manifestação de interesse na prorrogação até noventa 

dias antes do término do período exploratório vigente; e Garantia(s) 

Financeira(s), até trinta dias antes da data de término do Período 

Exploratório em curso, correspondente(s) à parcela do PEM ainda não 

atestada como cumprida, com prazo de validade cento e oitenta dias 

superior ao novo término do período exploratório. 

Datas críticas de 

PAD já aprovados 

ativos 

Datas críticas de PAD já aprovados cujo término ocorra até 31 de maio de 

2020, o operador deverá encaminhar manifestação de interesse na 

prorrogação até três dias antes da primeira data crítica. 

Datas críticas de PAD já aprovados cujo término ocorra a partir de 

primeiro de junho de 2020, o operador deverá encaminhar manifestação 

de interesse na prorrogação até quinze dias antes da primeira data crítica.

Período 

exploratório 

vigente para 

contratos 

O operador deverá encaminhar: Manifestação de interesse na 

prorrogação até trinta dias após a data em que tiver sido notificado sobre 

o término da suspensão; e conjuntamente Garantia(s) Financeira(s) 

correspondente(s) à parcela do PEM ainda não atestada como cumprida, 
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suspensos que 

retornem à 

vigência até 31 de 

dezembro de 

2020 

com prazo de validade cento e oitenta dias superior ao novo término do 

período exploratório. 

PAD suspensos 

que retornem à 

vigência até 31 de 

dezembro de 

2020 

O operador deverá encaminhar manifestação de interesse na prorrogação 

até trinta dias após a data em que tiver sido notificado sobre o término 

da suspensão. 

PAD em 

Postergação de 

Declaração de 

Comercialidade 

O operador deverá encaminhar manifestação de interesse na prorrogação 

até quinze dias antes da data final para Declaração de Comercialidade. 

Resolução 816 

A Resolução 816 ratificou as medidas relacionadas ao Desenvolvimento e Produção e à 

Fiscalização da Produção previstas nos Despachos nº 92/2020/SDP e nº 262/2020/NFP, que 

foram objeto de nosso legal update anterior. Além de orientações gerais, a Resolução 816 

contemplou orientações específicas sobre (i) comunicação, (ii) dados técnicos, (iii) contratos na 

fase de exploração, (iv) desenvolvimento e produção, (v) medição da produção, (vi) segurança 

operacional e meio ambiente, (vii) participações governamentais, (viii) pesquisa, desenvolvimento 

e inovação e (ix) conteúdo local. 

Comunicação 

Os operadores deverão comunicar à ANP: (i) os casos de suspeita e de confirmação de 

coronavírus, por unidade de produção; (ii) os impactos gerados nas atividades de perfuração e 

produção; (iii) os impactos gerados na segurança das operações e as medidas adotadas para 

conter a propagação da COVID-19; (iv) quaisquer alterações nas rotinas operacionais que possam 

comprometer total ou parcialmente o abastecimento nacional de petróleo e de gás natural; (v) o 

número do pessoal embarcado (POB) normal e reduzido, quando houver situação de alteração 

nas unidades para o mínimo efetivo necessário à operação segura; e (vi) os números da estrutura 

de resposta à emergência (EOR), normal e reduzido, quando houver situação de alteração nas 

unidades para o mínimo efetivo necessário à operação segura. 

Estas comunicações deverão ser encaminhadas com os respectivos planos de ação, com vistas à 

continuidade da prestação dos serviços. 

Dados Técnicos 

A Resolução 816 suspendeu os prazos dos contratos de adesão para acesso aos dados do Banco 

de Dados de Exploração e Produção da ANP (BDEP). Somente serão recebidos os dados técnicos 

que se destinem ao abatimento do Programa Exploratório Mínimo (PEM). 

Contratos na Fase de Exploração 

A data limite de entrega das cargas de Programa Anual de Trabalho e Orçamento Anual de 

Trabalho (PAT/OAT) dos contratos assinados em 2020 foi prorrogada para o dia 31 de outubro 

https://www.tauilchequer.com.br/pt/perspectives-events/publications/2020/04/brazilian-anp-publishes-measures-to-be-followed-by-operators-during-covid19
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de 2020. O envio das cargas de Status Mensal de Poço poderá ocorrer a cada dois meses tanto 

para os contratos na fase de exploração quanto para os contratos na fase de produção. 

As garantias financeiras referentes aos valores monetários de Unidades de Trabalho cumpridas 

pela aquisição de dados sísmicos brutos serão abatidas e/ou devolvidas com base em aprovação 

realizada pela ANP. 

Desenvolvimento e Produção 

Em conformidade com o Despacho Decisório nº 92/2020 da Superintendência de 

Desenvolvimento e Produção (vide nosso legal update), de 7 de abril de 2020, a Resolução 816 

determinou a: (i) suspensão do prazo para apresentação de revisões de Planos de 

Desenvolvimento e de Programas Anuais de Trabalho e Orçamento e de Produção, 

excepcionados os casos em que a ANP expressamente determine tal apresentação; (ii) 

prorrogação por 60 dias dos prazos para resposta dos concessionários às solicitações da ANP 

relacionadas ao Boletim Mensal de Produção – sendo que os prazos para o envio do Boletim 

Mensal da Produção permanecem inalterados; (iii) autorização da postergação de atividades 

previstas no Programa Anual de Trabalho e Orçamento (PAT) a serem realizadas no ano de 2020 

por até 1 ano, sem a necessidade de revisão dos presentes programas; e (iv) autorização de 

queima extraordinária de até 100 mil m³/dia de gás natural em campos de pequena produção. 

Ademais, a Resolução 816 suspendeu, para as concessões com contrato de áreas marginais, o 

prazo para o cumprimento do Programa de Trabalho Inicial (PTI) e para a sua Declaração de 

Comercialidade.

Medição da Produção 

Seguindo o Despacho nº 262/2020 do Núcleo de Fiscalização de Medição da Produção de 

Petróleo e Gás Natural (vide nosso legal update), de 7 de abril de 2020, a Resolução 816 

suspendeu prazos de procedimentos operacionais, tais como os aplicáveis à: (i) coleta de 

amostras de petróleo e gás natural em pontos de medição fiscal, de apropriação e transferência 

de custódia; (ii) calibração de elementos primários – sistemas de medição de petróleo e gás 

natural; (iii) calibração de elementos secundários para medição de temperatura e pressão, bem 

como de trenas e termômetros associados a tanques; (iv)  inspeção de componentes dos 

sistemas de medição constantes do Regulamento Técnico de Medição de Petróleo e Gás Natural; 

(v) verificação de medidores de vazão de gás de flare; e (vi) testes de poços exclusivamente 

localizados em campos terrestres. 

Segurança Operacional e Meio Ambiente 

A Resolução 816 permite a extensão do prazo no ciclo de auditorias internas de cada instalação 

referentes aos seguintes regulamentos técnicos de segurança operacional: (i) Sistema de 

Gerenciamento da Integridade de Poços (SGIP); (ii) Sistema de Gerenciamento de Segurança 

Operacional de Sistemas Submarinos (SGSS); (iii) Regulamento Técnico de Dutos Terrestres 

(RTDT); (iv) Sistema de Gerenciamento da Integridade Estrutural (SGI); e (v) Sistema de 

Gerenciamento da Segurança Operacional (SGSO). 

A realização de atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural não-essenciais à 

garantia do abastecimento nacional ficam condicionadas à execução da análise de riscos 

adequada ao cenário de emergência decorrente da COVID-19. 

https://www.tauilchequer.com.br/pt/perspectives-events/publications/2020/04/brazilian-anp-publishes-measures-to-be-followed-by-operators-during-covid19
https://www.tauilchequer.com.br/pt/perspectives-events/publications/2020/04/brazilian-anp-publishes-measures-to-be-followed-by-operators-during-covid19
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Participações Governamentais 

Foi prorrogado para 30 dias após o encerramento da vigência da Resolução 816, o prazo para 

entrega da análise composicional do gás natural, para fins de valoração do preço de referência 

do gás natural ("PRGN"). Durante a vigência desta norma, o cálculo do PRGN será realizado com 

base na última análise composicional do gás natural entregue à ANP.

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação ("PDI") 

A Resolução 816 prorrogou para 30 de setembro de 2020 (i) a data máxima de realização de 

investimentos em PDI que visem cumprir as obrigações geradas por parte das empresas 

petrolíferas no ano referência de 2019 e (ii) a aplicação do Saldo de Recursos Não Aplicados 

(SRN) apurado em 30 de junho de 2019. Foi prorrogada, também, para 30 de dezembro de 2020 

a data máxima de entrega do Relatório Consolidado Anual (RCA), relativo ao ano de referência 

de 2019. 

Conteúdo Local 

Foi prorrogado para o primeiro dia útil do mês de julho de 2020 o prazo de entrega do último 

Relatório de Conteúdo Local, cuja data de entrega original situe-se no período entre 1º de março 

de 2020 e 30 de junho de 2020. A Resolução 816 prorrogou para o décimo-quinto dia útil do 

mês de agosto de 2020 os prazos de entrega dos Relatórios de Gastos Trimestrais, cujo período 

de apuração corresponda aos gastos efetuados no primeiro trimestre de 2020. 

Prazos processuais 

Cabe destacar que a Resolução 816 suspendeu os prazos processuais para manifestação dos 

agentes nos processos administrativos sancionadores, desde que não demandem tramitação 

urgente. Contudo, a suspensão não afasta o dever dos agentes de cumprirem as obrigações 

contratuais e legais que não estejam suspensas pela Resolução 816. As notificações que 

expressamente ressalvem a necessidade de cumprimento mesmo durante a vigência da 

Resolução 816 não se enquadram na suspensão. Da mesma forma, não ficarão suspensos os 

prazos e os processos que tratem de participações governamentais. 

Vigência 

A Resolução 816 vigorará até 31 de dezembro de 2020 e, caso alteradas as condições de 

calamidade pública que ensejaram sua edição, a ANP poderá revogá-la, total ou parcialmente, 

concedendo, quando necessário para garantir a segurança jurídica, prazo para o 

restabelecimento das obrigações afetadas pelo diploma. 

Para mais informações relacionadas a este informativo, por favor entre em contato com 

EnergypartnersTC@mayerbrown.com.  
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