
 

   

 
 
 
Petrobras assina acordo com a ANP  
—  
Rio de Janeiro, 01 de julho de 2022 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, em continuidade ao comunicado 
divulgado em 22/10/2021, informa que assinou hoje acordo com a Agência Nacional de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP) relacionado à cobrança de royalties sobre a operação da Unidade de 
Industrialização do Xisto (SIX), localizada em São Mateus do Sul, estado do Paraná, bem como o contrato 
de concessão para disciplinar a pesquisa e lavra de xisto na SIX. 

O acordo está sujeito a homologação judicial e, uma vez homologado, encerrará todos os processos 
judiciais e administrativos relacionados à cobrança de royalties e multas administrativas decorrentes da 
lavra de xisto betuminoso exercida na SIX. 

O acordo envolve o pagamento de R$ 601 milhões (valor com base em junho/22) pela companhia, já 
provisionados nas demonstrações financeiras da Petrobras.  

A decisão de adesão ao acordo está em linha com a política de gestão de riscos associadas à gestão de 
contingências e com a estratégia de geração de valor através da negociação de valores em litígio.  

Fatos julgados relevantes sobre o tema serão tempestivamente divulgados ao mercado. 
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Este documento pode conter previsões segundo o significado da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (Lei de Valores Mobiliários) e Seção 21E da lei de 
Negociação de Valores Mobiliários de 1934 conforme alterada (Lei de Negociação) que refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia. Os termos: “antecipa”, 
“acredita”, “espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”, “projeta”, “objetiva”, “deverá”, bem como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, 
envolvem riscos ou incertezas, previstos ou não, pela Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e, o leitor não 
deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas.   


