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Fundamentos Legais 

Constituição Federal (art. 174) 

Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 
exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e 
planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para 
o setor privado. 

“Lei do Petróleo” ( Lei nº 9.478/97, art. 8º) 

A ANP terá como finalidade promover a regulação, a contratação e a 
fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, 
do gás natural e dos biocombustíveis, cabendo-lhe: 

Fiscalizar diretamente, ou mediante convênios com órgãos dos Estados e do 
Distrito Federal atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, do 
gás natural e dos biocombustíveis, bem como aplicar as sanções 
administrativas e pecuniárias previstas em lei, regulamento ou contrato.  
 

 

                                  

    



     
 

       o abastecimento nacional de combustíveis como de utilidade pública, abrangendo as  atividades de: 
 
         
 I - Produção, importação, exportação, refino, beneficiamento, tratamento, processamento, 

transporte,  transferência, armazenagem, estocagem, distribuição, revenda, comercialização, 
avaliação de conformidade e certificação de petróleo, gás natural e seus derivados; 
 
 II - Produção,   importação,   exportação,   transporte,   transferência,  armazenagem,   
estocagem,  distribuição, comercialização  e  avaliação  de  conformidade  e certificação de 
qualidade dos biocombustíveis. 
 
Decreto nº 2.953, de 28/01/99    
 
Procedimentos administrativos para aplicação de penalidades por infrações cometidas nas 
atividades relativas à indústria do petróleo e ao abastecimento nacional de combustíveis. 
     
Atos infralegais 
                
Portaria ANP nº 122, de 11/03/08. Define parâmetros para gradação de pena de multa para 
dispositivos da Lei 9.847/99                         

Lei nº 9.847, de 26/10/99 (“Lei de Penalidades”)  
 
Dispõe sobre a fiscalização, atribuindo-a à ANP, das atividades relativas ao abastecimento 
nacional de combustíveis, tratadas na “Lei do Petróleo” e estabelece sanções 
administrativas. 
 
Define no seu art. 1º :   
 
  

Fundamentos Legais 



    

Diretrizes da Fiscalização  

 
 Sistema de metas previstas em Plano Anual de Atividades.  

 
 Diversificação das operações, alcançando todas as categorias de agentes econômicos 

da cadeia de abastecimento. 
 

 Foco no consumidor. 
 

 Emprego de vetores de inteligência, de balanços de massa, de fiscalização 
investigativa, de denúncias (CRC 0800 970 0267), a fim de aumentar o índice de 
acertos e reduzir custos.   
 

 Equilíbrio em todo o fluxo integrado da fiscalização, ou seja, da capacidade de 
fiscalizar com a de julgar os processos administrativos sancionadores.  
 
 

 Celeridade no julgamento dos processos administrativos sancionadores.  
 

 Convênios, parcerias e operações conjuntas com  órgãos  públicos  (fisco estadual,  
corpo  de   bombeiros,  polícia, ministério público, Procon, órgãos ambientais etc.) 
 

 
 Impessoalidade e segurança técnica das operações, por meio da padronização de 

procedimentos. 
 

 



Fluxo Integrado da Fiscalização 

* 

*  Não sendo detectada infração, o fluxo cessa com a lavratura de Documento de Fiscalização. 



17 

24 

13 

320 

72 

Agentes Autorizados/Cadastrados do 
Setor de Lubrificantes 

A fiscalização alcança todo o território brasileiro  

 

Agentes do Setor de Lubrificantes 

Produtor de Óleo 
Básico 

1 

Importador de Óleo 
Básico 

81 

Produtor de Óleo 
Lubrificante Acabado 

145 

Importador de Óleo 
Lubrificante Acabado 

163 

Coletor de Óleo 
Lubrificante Usado ou 

Contaminado 
35 

Rerrefinador de Óleo 
Lubrificante  Usado ou 

Contaminado 
19 

54% do 

 consumo  

Instalações 

autorizadas 



Norteadores do Planejamento 

“Vetores de Inteligência” 

Resultados do PML; 
 

Denúncias/ Solicitações de órgãos públicos;  
 
Resultado da análise do comportamento do 
mercado e dos dados de movimentação dos agentes; 

 
 GT de Lubrificantes; 
 
 Relevância Econômica do Mercado e do Agente 
Econômico (porte e perfil); e 

 
 Abrangência e capilaridade da Fiscalização. 



 AÇÕES  
2012/2013 

 

 



Ações de fiscalização e Principais 
Motivações de Infrações  

2012/2013 

*Construir/operar - instalações e/ou equipamentos em desacordo; Adquirir ou destinar produto de/para fonte diversa da autorizada; Não prestar 

informações ao consumidor. 

Fonte: SIGI-WEB 

Números Gerais 2012/2013 

Agentes Fiscalizados 143 

Ações de Fiscalização 299 

Autuações 80 

Interdições 2 

2012/2013 

Principais Motivações de Infrações Qtde. (%) 

Comercializar/armazenar produto diferente do autorizado na ANP 39 45,9 

Comercializar/armazenar produto sem registro na ANP 11 12,8 

Não cumprir notificação 10 11,8 

Comercializar produto com rótulo/lacre em desacordo 9 10,6 

Exercer atividade regulada sem autorização 4 4,7 

Adquirir ou destinar produto de/para fonte diversa da autorizada 3 3,5 

Não apresentar informações à ANP 2 2,4 

Não prestar informações ao consumidor 2 2,4 

Não atualizar dados cadastrais na ANP 1 1,2 

Outros* 4 4,7 

Total 85 100 



 

Início: 2011; 

 

Participantes: SFI, SAB e SBQ;   

 

Principal Objetivo: Mapear os principais problemas do setor de lubrificantes e   
                   fiscalizar; 

 

Vetor de Inteligência: Programa de Monitoramento de Lubrificantes/ Denúncias 
e Dados de Movimentação; 

 

Resultados 2013: Otimização dos trabalhos (transporte, análise e apreensão)   

       Apreensão ; 

       Multa aplicada: 

       Redução do tempo de julgamento: 8 a 6 meses 

    

  

 

Grupo de Trabalho 



     Ganhos de Eficiência  do GT    

As ações de fiscalização programadas no âmbito do GT tem 
se mostrado mais eficientes. 

78% 

22% 



Últimas Notícias 

Fonte:SFI/2013 

Período Janeiro a Setembro 2013 

Apreensão: 9.812 litros/frascos de óleo lubrificante acabado 

Agentes Fiscalizados: Produtor/Coletor/ Rerrefinador e Revendedor 

Motivação das Infrações: Comercializar/Armazenar produtos sem registro ANP 
Comercializar produtos com aditivação insuficiente 

 



Instalações fechadas e em condições de produzir; 
 
 

Importação de lubrificantes por empresas não autorizadas,  
sem o devido registro e com rótulos em língua estrangeira; 

 
 

 

  

 

 

Últimas Notícias 



PROCESSOS ADMINITRATIVOS 
 

 



Etapas após constatada irregularidade  

em campo 

Lavrado auto de infração (in loco); 
 

Agente Econômico - Prazo para apresentar defesa em 15 dias 
(pode solicitar produção de prova); 

 
ANP - Recebe e analisa a defesa ou decurso do prazo; 

 
ANP – Elabora despacho c/ indicação das penas e 
enquadramento na Lei 9.847/99. O despacho indicará 
condenações anteriores para efeito de reincidência. Intimação 
para alegações finais – prazo de 5 dias; 

 
 Agente Econômico – Encaminha alegações finais; 

 
Decisão de 1ª instância. 

 
 
 
 

 

 

 



Observações sobre a Defesa em Processo 

 Administrativo  

de Agente Econômico 

Apresentar sempre Contrato Social que deve delegar poderes 
para representação da empresa, caso não esteja no contrato 
social apresentar juntamente procuração para representar a 
empresa; 

 
Respeitar os prazos: Defesa 15 dias; 
      Alegações Finais: 5 dias.  

 
Prazo inicia a partir do 1º dia útil seguinte e é corrido. 
 
Quando a autuação é por produto não conforme (vício de 
qualidade) a análise da contra prova deverá ser solicitada 
somente no momento da defesa.     

 

 

 



Fonte: SAT/SFI, 2012 

Processos Administrativos 

Setor de Lubrificantes 

Processos administrativos de Agentes do Setor de Lubrificantes de 2011/2012. 

Em fase de instauração e instrução do processo: 40 

Aguardando julgamento em 1ª Instância. 29 

Processos Julgados em 1ª instância: 61 

Em Recurso 15 

Transitados em Julgado 23 

Insubsistentes 7 

        comunicação de julgamento 16 



Julgamento de processos administrativos 

No período de janeiro de 2010 a 
dezembro de 2012, o estoque foi 
reduzido em mais de 13 mil processos 
administrativos, cerca de 85%.  
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• Aplicação do instituto da 
reincidência previsto em 
lei a infratores 
contumazes. 

• Redução da sensação de 
impunidade que reinava 
no mercado. 

• Arrecadação de multas. 

 

 



 LEI DE PENALIDADES  
REINCIDÊNCIA 

 

 



Lei de Penalidades 

Reincidência 

Caso 1 Autuação por vício de qualidade 

05/01/2013: Autuação por comercializar produto não conforme 

24/05/2013: Condenação do Agente Econômico (pagamento de multa) 

02/08/2013: Autuação por comercializar produto não conforme (só é 
considerado reincidência se a autuação ocorrer após a data 

da condenação em até 2 anos) 
15/08/2015 Condenação do Agente Econômico (pagamento de multa c/ 

agravamento) 
(Revogação da Autorização) 

 
Importante:  
Vício de qualidade revoga a empresa na 2ª reincidência por vício de qualidade.  

Lapso Temporal 2 anos entre a 1ª condenação e a ocorrência da autuação 

seguinte. 



Lei de Penalidades 

Reincidência 

Caso 2 Autuação por vício de qualidade e outros 

05/01/2013: Autuação por comercializar produto não conforme 

24/05/2013: Condenação do Agente Econômico (pagamento de multa) 

02/08/2013: Autuação por comercializar produto sem registro (só é 
considerado reincidência se a autuação ocorrer após a data 
da condenação em até 2 anos)  

15/11/2013 Condenação do Agente Econômico (pagamento de multa c/ 
agravamento) 

23/12/2013 Autuação por comercializar produto sem registro (só é 
considerado 2ª reincidência se a autuação ocorrer após a data 
da 1ª condenação em até 2 anos) 

13/05/2014 Condenação do Agente Econômico (pagamento de multa c/ 
agravamento) 

(Suspensão de 10 dias ) 
7/07/2014 Autuação por ampliar instalações sem comunicar a alteração 

à ANP  (só é considerado 3ª reincidência se a autuação 
ocorrer após a data da 1ª condenação em até 2 anos) 

 
18/10/2014 

Condenação do Agente Econômico (pagamento de multa c/ 
agravamento) 

(Suspensão de 30 dias ) 

01/01/2015 Autuação por comercializar produto não conforme. 

04/05/2015 Condenação do Agente Econômico (pagamento de multa c/ 
agravamento)    

(Revogação da Autorização) 

 



Lei de Penalidades 

Reincidência 

Caso 3 Autuação por vício de qualidade e outros 

05/01/2013: Autuação por comercializar produto não conforme 

24/05/2013: Condenação do Agente Econômico (pagamento de multa) 

02/08/2013: Autuação por comercializar produto sem registro (só é considerado reincidência se a 

autuação ocorrer após a data da condenação em até 2 anos)  

15/11/2013 Condenação do Agente Econômico (pagamento de multa c/ agravamento) 

23/12/2013 Autuação por comercializar produto não conforme (só é considerado reincidência se 

a autuação ocorrer após a data da condenação em até 2 anos) 

13/05/2014 Condenação do Agente Econômico (pagamento de multa c/ agravamento) 

(Revogação da Autorização) 

Importante: Vício de qualidade revoga a empresa na 1ª 

reincidência por vício de qualidade  



 DESAFIOS 
 

 



Desafios da SFI 

 Contingenciamento no orçamento; 

 
 Inadequação do número de servidores (agentes fiscais) 
frente ao quantitativo de agentes regulados; 

 
 Morosidade na alteração da legislação inerente à 
fiscalização. ( Lei nº 9.847/99 e Decreto nº 2.953)  

 

  

 

 



Desafios da SFI no Setor de Lubrificantes 

 Promoção de ações conjuntas; 
 

Ganhos de celeridade na tramitação de processos 
sancionadores; 

 
 Percepção de número não expressivo de agentes 
econômicos não dispostos a cumprir normas, a exemplo do 
mercado de combustíveis;  

 

  

 

 

 



    
 
 
 
 
Tatiana Petricorena 

Superintendente  Adjunta de Fiscalização do Abastecimento 

 

email: tpetri@anp.gov.br 

fone:   21 2112 8961  

        OBRIGADA ! 


