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A atividade de fiscalização consiste em verificar se um agente
econômico, produto ou instalação estão em conformidade com as
regras vigentes.

Em caso de não conformidade, serão aplicadas medidas corretivas
que podem ou não incluir penalidades.

A Lei nº 9.847/1999 estabelece, entre outras disposições, multa,
perdimento de produtos apreendidos, cancelamento de registro e
revogação de autorização.

Estabelece ainda que, sem prejuízo dessas sanções, a fiscalização
poderá adotar medidas cautelares: interdição de equipamentos e
instalações e apreensão de bens e produtos.

http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/leis/1999/lei 9.847 - 1999.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$x=$nc=5994


Planejamento das Ações 
de Fiscalização
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O planejamento das ações de fiscalização leva em consideração:

- O Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis (PMQC);

- Denúncias feitas por meio do Centro de Relações com o Consumidor
(CRC);

- Estudos de acompanhamento de mercado;

- Demandas internas da ANP;

- Demandas externas de órgãos públicos;

- Utiliza ainda subsídios fornecidos pela pesquisa de Levantamento de
Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis.
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Programa de Monitoramento da 
Qualidade dos Combustíveis

Através de suas ações, a Fiscalização concorre fortemente
para que os combustíveis comercializados no país
mantenham a qualidade especificada em norma.
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Programa de Monitoramento da 
Qualidade dos Combustíveis

Através de suas ações, a Fiscalização concorre fortemente
para que os combustíveis comercializados no país
mantenham a qualidade especificada em norma.
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Centro de Relações com o 
Consumidor - CRC

Foram recebidas cerca de 5.700 denúncias para fiscalização na revenda varejista, sendo 57%
referentes à adulteração de combustíveis e 25% de aferição irregular. Deste total, 51% foram
atendidas pela fiscalização e as demais estão em processamento.
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No mapa ao lado, a distribuição
regional das ações realizadas no
primeiro semestre de 2015.

Alcance

TOTAL: 7.495 AÇÕES
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Resultado por Segmento 
1º. Semestre de 2015
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Principais Infrações
Revenda de Combustíveis 
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Atualização Regulatória

Resolução ANP 41/2013 – Regulamentação Revenda Varejista

de Combustíveis Automotivos

Resolução ANP 44/2014 – Padronizar Identificação Visual ANP

Resolução ANP 9/2007 – Controle Qualidade Combustível

Resolução ANP 44/2013 – Lacres e Amostra-Testemunha

Resolução ANP 32/2012 – Medida Reparadora de Conduta

(MRC)
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RESOLUÇÃO ANP 41 / 2013

Das Alterações Cadastrais

Art. 11. As alterações cadastrais da revenda varejista de combustíveis automotivos
deverão ser realizadas no endereço eletrônico http://www.anp.gov.br, por meio de
preenchimento de Ficha Cadastral, observados os seguintes casos:

I. na alteração referente à opção de exibir ou de não exibir a marca comercial de um
distribuidor de combustíveis:

a) no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da data da alteração indicada na
Ficha Cadastral, retirar todas as referências visuais da marca comercial do
distribuidor antigo e identificar na bomba medidora a origem do combustível;

II. nos demais casos de alterações cadastrais, o revendedor deverá efetuar a
alteração na Ficha Cadastral, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da efetivação do
ato.

http://www.anp.gov.br/
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RESOLUÇÃO ANP 41 / 2013
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RESOLUÇÃO ANP 41 / 2013

Da Comercialização

Art. 17. O revendedor varejista de combustíveis poderá revender, a varejo, em seu
estabelecimento, destinado ao consumidor, ...

Parágrafo único. A comercialização de combustíveis automotivos a varejo em
recipientes, fora do tanque de consumo dos veículos automotores, somente será
permitida em recipientes certificados para armazenamento de combustíveis
automotivos, que possam ser reutilizados pelo consumidor final, observado o art. 34-A
desta Resolução.

Art. 34-A. Os efeitos do art. 17, parágrafo único, somente passarão a vigorar, para fins
de cumprimento pelo revendedor varejista, após publicação de regulamentação
específica que trate de recipientes certificadas para armazenamento de combustíveis
automotivos e suas reutilizações pelo consumidor final.
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RESOLUÇÃO ANP 41 / 2013

Da Exibição dos Preços Praticados dos Combustíveis ao Consumidor

Art. 18. O revendedor varejista deverá exibir os preços de todos os
combustíveis automotivos comercializados no estabelecimento, para
pagamento à vista, em painel de preços, na entrada do
estabelecimento, de modo destacado e de fácil visualização à distância,
tanto ao dia quanto à noite.

Parágrafo único. Quando houver opção de pagamento a prazo, todos os
preços deverão estar indicados no referido painel.



16

RESOLUÇÃO ANP 41 / 2013

Da Exibição dos Preços Praticados dos Combustíveis ao Consumidor
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RESOLUÇÃO ANP 41 / 2013

Da Exibição dos Preços Praticados dos Combustíveis ao Consumidor
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RESOLUÇÃO ANP 41 / 2013

Da Exibição dos Preços Praticados dos Combustíveis ao Consumidor

Art. 19. Quando houver diferença de preço e/ou prazo de pagamento para o mesmo
produto, a bomba e/ou o bico fornecedor deverá ser identificado de forma destacada
e de fácil visualização com a respectiva condição, e registrar o valor total a ser pago
pelo consumidor na condição escolhida.

Art. 20. Os preços por litro de todos os combustíveis automotivos comercializados
deverão ser expressos com três casas decimais no painel de preços e nas bombas
medidoras.

Parágrafo único. Na compra feita pelo consumidor, o valor total a ser pago resultará da
multiplicação do preço por litro de combustível pelo volume total de litros adquiridos,
considerando-se apenas 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.
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RESOLUÇÃO ANP 41 / 2013

25,21 litros x R$ 2,899 = R$ 73,084X
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RESOLUÇÃO ANP 41 / 2013

Das Vedações ao Revendedor Varejista de Combustíveis Automotivos

Art. 21. É vedado ao revendedor varejista de combustíveis automotivos:

V - exercer a atividade no estabelecimento caso um ou mais dos seguintes
documentos esteja(m) fora do prazo de validade, quando constar situação cancelada,
inapta ou similar, ou quando inexistir, observados os §§ 2º e 3º deste artigo:

a) Alvará de Funcionamento ou outro documento expedido pela prefeitura municipal
referente ao ano de exercício;

b) Certificado Nacional de Borda-Livre, emitido pela Capitania dos Portos;
c) Licença de Operação ou documento equivalente expedido pelo órgão ambiental

competente;
d) Certificado ou documento equivalente, expedido pelo Corpo de Bombeiros

competente;
e) Inscrição Estadual; ou
f) CNPJ.
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RESOLUÇÃO ANP 41 / 2013

Das Vedações ao Revendedor Varejista de Combustíveis Automotivos

§ 2º Para fins da análise de documentação de que trata o inciso V deste artigo, serão
aceitos os protocolos válidos de pedido de renovação do documento vencido no
órgão competente, solicitado antes do vencimento do mesmo, observada a
legislação aplicada pelo órgão.

§ 3º Caso o revendedor não disponha da Licença de Operação ou documento
equivalente expedido pelo órgão ambiental competente e/ou do Certificado de
Vistoria ou documento equivalente expedido pelo Corpo de Bombeiros competente,
será notificado para, no prazo de até 30 (trinta) dias, protocolizar os documentos
pendentes na ANP, sob pena de aplicação de penalidade nos termos da Lei nº 9.847,
de 26 de outubro de 1999, e instauração de processo de revogação nos termos do
art. 30 da presente Resolução.
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RESOLUÇÃO ANP 41 / 2013

Das Obrigações do Revendedor Varejista de Combustíveis Automotivos

Art. 22. O revendedor varejista de combustíveis automotivos obriga-se a:

I - manter atualizados, nas instalações do posto revendedor, os documentos
referentes ao processo de outorga da autorização, de que trata a presente Resolução,
para o exercício da atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos;

IV - solicitar o Boletim de Conformidade do combustível automotivo, no ato de

recebimento do produto, e mantê-lo no estabelecimento; (últimos 6 meses)

XIV - manter, no posto revendedor, e disponibilizar aos agentes de fiscalização,
quando solicitadas, as 3 (três) últimas notas fiscais de aquisição de cada um dos
combustíveis automotivos;

XVIII - manter em sua instalação planta simplificada, ou sua cópia, devidamente
atualizada;
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RESOLUÇÃO ANP 41 / 2013

Das Obrigações do Revendedor Varejista de Combustíveis Automotivos

Art. 22. O revendedor varejista de combustíveis automotivos obriga-se a:

X - exibir, no mínimo, 1 (um) quadro de aviso, conforme especificações a serem disponibilizadas 
no endereço eletrônico da ANP www.anp.gov.br , na área onde estão localizadas as bombas 
medidoras, de modo visível e destacado, com caracteres legíveis e de fácil visualização, com as 
seguintes informações:
a) razão social e, quando houver, o nome fantasia da revenda varejista, conforme constante no 

CNPJ;
b) número do CNPJ;
c) número da autorização para o exercício da atividade outorgada pela ANP;
d) identificação do órgão regulador e fiscalizador das atividades de distribuição e revenda de 
combustíveis: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, bem como o 
sítio da ANP na internet www.anp.gov.br
e) os dizeres: "Reclamações que não forem atendidas pelo revendedor varejista deverão ser 
dirigidas para o Centro de Relações com o Consumidor - CRC da ANP - ligação gratuita – 0800 
970 0267; e
f) o horário e os dias semanais de funcionamento do posto revendedor.

http://www.anp.gov.br/
http://www.anp.gov.br/
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RESOLUÇÃO ANP 41 / 2013
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RESOLUÇÃO ANP 41 / 2013

Características:

I - confecção em material rígido,
plástico ou metálico;

II - dimensões mínimas de 0,50m
de largura por 0,70m de
comprimento;

Arial Narrow Bold - 180pt

Arial Narrow Bold - 70pt

Arial Narrow Bold - 70pt

Arial Narrow Bold - 70pt

Arial Narrow Bold - 50pt

Arial Narrow Bold - 50pt
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RESOLUÇÃO ANP 41 / 2013

Das Obrigações do Revendedor Varejista de Combustíveis Automotivos

Art. 22. O revendedor varejista de combustíveis automotivos obriga-se a:

XXI - manter atualizada, na instalação do posto revendedor, a Ficha de Informações
de Segurança de Produto Químico (FISPQ), de todos os combustíveis comercializados;

A FISPQ fornece informações sobre vários aspectos dos combustíveis quanto à
segurança, à saúde e ao meio ambiente; transmitindo desta maneira,
conhecimentos sobre produtos químicos, recomendações sobre medidas de
proteção e ações em situação de emergência.

A FISPQ é um instrumento de comunicação dos perigos e possíveis riscos levando
em consideração o uso previsto dos produtos químicos.
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RESOLUÇÃO ANP 41 / 2013
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RESOLUÇÃO ANP 41 / 2013

Das Obrigações do Revendedor Varejista de Combustíveis Automotivos

Art. 22. O revendedor varejista de combustíveis automotivos obriga-se a:

XXII - exibir 1 (um) adesivo, contendo o CNPJ e o endereço completo do posto revendedor,
conforme modelos e dimensões a serem disponibilizados no sítio eletrônico www.anp.gov.br,
em um dos seguintes locais:

a) na face frontal das bombas abastecedoras de combustível, preferencialmente entre os bicos
abastecedores, a uma altura mínima de 90 centímetros e máxima de 1,80m do piso ao
alinhamento superior do adesivo; ou

b) em caso de não haver espaço para o atendimento à alínea "a", em pelo menos uma das faces
do pilar de sustentação da cobertura, a uma altura mínima de 1,00m e máxima de 1,80m do
piso ao alinhamento superior do adesivo; ou

c) em caso de não haver espaço para o atendimento às alíneas "a" e "b", em totem, afixado ao
solo, localizado na entrada do posto revendedor, a uma altura mínima de 1,50m do piso ao
alinhamento superior do adesivo.

http://www.anp.gov.br/
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RESOLUÇÃO ANP 41 / 2013

Arial Narrow Bold - 50pt

Tamanho mínimo de 
15 x 18,5 centímetros

Arial Narrow Bold - 25pt
Em caso de endereço muito
extenso, o tamanho da letra pode
ser reduzido para até 18pt.
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RESOLUÇÃO ANP 41 / 2013



RESOLUÇÃO ANP 41 / 2013
GNV 

I - disponibilizar GNV ao consumidor final à pressão máxima de abastecimento de 22,0 MPa
(equivalente a 220 bar), que pode ser atingida momentaneamente ao final do abastecimento,
de acordo com o estabelecido no item 4.46 da norma ABNT NBR 11353 - Parte 1 de 2007
Veículos rodoviários e veículos automotores - Sistemas de gás natural veicular (GNV) Parte 1 -
Terminologia/2007, ou outra que venha a substituí-la; e

II - fornecer GNV somente por intermédio de equipamento de medição aferido e certificado 
pelo Inmetro ou por empresa por ele credenciada.
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RESOLUÇÃO ANP 41 / 2013
GNV 
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RESOLUÇÃO ANP 44 / 2014 
IDENTIFICAÇÃO VISUAL
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RESOLUÇÃO ANP 44 / 2014 
IDENTIFICAÇÃO VISUAL
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RESOLUÇÃO ANP 19 / 2015 
ESPECIFICAÇÕES ETANOL
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RESOLUÇÃO ANP 9 / 2007

O Revendedor Varejista somente poderá receber combustível de caminhão-tanque cujos
compartimentos de entrada e saída, bocais de entrada ou escotilha superior e válvulas dos
bocais de descarga, estejam lacrados pelo Distribuidor.

Para efetuar as análises, o Revendedor Varejista fica obrigado a coletar amostra de cada
compartimento do caminhão-tanque que contenha o combustível a ser recebido.

O Revendedor Varejista poderá não efetuar a análise dos combustíveis recebidos. Dessa
forma, o Registro de Análise da Qualidade deverá, obrigatoriamente, ser preenchido com os
dados enviados pelo Distribuidor, assumindo o Revendedor Varejista a responsabilidade dos
dados da qualidade do produto informados pelo Distribuidor.

Os resultados das análises da qualidade deverão ser reportados em formulário denominado

“Registro de Análise da Qualidade”.

Os Registros de Análise da Qualidade correspondentes ao recebimento de combustível dos
últimos 6 (seis) meses deverão ser, obrigatoriamente, mantidos nas dependências do Posto
Revendedor.
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RESOLUÇÃO ANP 9 / 2007

Registro de Análise
da Qualidade (RAQ)
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RESOLUÇÃO ANP 44 / 2013

Amostra-Testemunha

O distribuidor de combustíveis fica obrigado a fornecer amostra-testemunha
representativa do produto comercializado, no caso de retirada realizada pelo
revendedor varejista ou pelo TRR em base de distribuição.

O revendedor varejista é responsável pela coleta da amostra-testemunha
representativa do combustível recebido, no caso da entrega do combustível pelo
distribuidor nos seus estabelecimentos.

As amostras-testemunha deverão ser coletadas na presença do distribuidor, ou
preposto, de cada compartimento do caminhão-tanque, devendo todos os envolvidos
no procedimento assinar o formulário impresso na parte externa do envelope de
segurança da amostra-testemunha.

A amostra-testemunha deverá ser coletada em frasco de vidro escuro ou polietileno
de alta densidade, com 1 (um) litro de capacidade.
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RESOLUÇÃO ANP 44 / 2013

Amostra-Testemunha

O revendedor varejista deverá comunicar à ANP, por meio do correio eletrônico
amostra_sfi@anp.gov.br, em até 72 (setenta e duas) horas, a recusa de entrega da
amostra-testemunha por parte do distribuidor ou a não disponibilização do envelope
de segurança e do frasco para coleta.

A ANP requisitará a apresentação das amostras-testemunha em ações de fiscalização
que incluam a coleta de amostra-prova, para fins de registro em Documento de
Fiscalização (DF).

A requisição recairá em amostras-testemunha correspondentes aos últimos 3 (três)
recebimentos de combustíveis anteriores à coleta da amostra-prova.

Fica facultada, ao revendedor varejista e ao TRR, a apresentação das amostras-
testemunha. A não apresentação das amostras-testemunha implicará a
responsabilidade exclusiva pela qualidade do combustível verificada a partir da
amostra-prova.



40

RESOLUÇÃO ANP 32 / 2012

MEDIDA REPARADORA DE CONDUTA - MRC

 Dotar de maior razoabilidade o processo de penalização de irregularidades de
menor gravidade, preservados os direitos do consumidor.

 Gradação nos procedimentos de fiscalização de forma a que, previamente à
aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente, seja possibilitada ao
agente econômico a reparação de conduta irregular de pequena gravidade.

 A adoção de MRC poderá abranger 1 (um) ou mais incisos.

 A MRC não será aplicada novamente ao mesmo estabelecimento do agente
econômico pelo período de 3 (três) anos, mesmo que o novo inadimplemento
flagrado seja distinto daquele que originou a adoção da MRC anterior.
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RESOLUÇÃO ANP 32 / 2012

MEDIDA REPARADORA DE CONDUTA - MRC

Inciso do art. 3º

Prazo de 5 (cinco) 

dias úteis

Objeto da legislação aplicável MRC

II Exibição de quadro de aviso

V
Efetuação de alterações cadastrais (Quantidade de Bicos, Tipos de 

Combustíveis, Mudança tancagem)

XV Manutenção dos Registros de Análise da Qualidade

XVI Manutenção do Boletim de Conformidade

XVIII Manutenção de Planta Simplificada

XIX Manutenção da FISPQ de todos os combustíveis comercializados

XX
Certificados de verificação/calibração para densímetros, 

termômetros e proveta graduada de 100ml, todos de vidro
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RESOLUÇÃO ANP 32 / 2012

MEDIDA REPARADORA DE CONDUTA - MRC

Inciso do art. 4º

Transcurso da ação 

de fiscalização

Objeto da legislação aplicável MRC

I Identificação do combustível comercializado

III Identificação do fornecedor do combustível automotivo

IV Identificação do fornecedor do GNV

IX Fixação de adesivo sobre o etanol (REVOGADO)

XI Afixação de adesivo sobre o óleo diesel

XII
Identificação, na bomba medidora, do distribuidor do combustível 

automotivo

XIII

Fixação de adesivo com CNPJ e endereço do posto revendedor

de 21 de abril de 2015 a 31 de julho de 2015
MRC no prazo de 5 (cinco) dias úteis
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Recebendo a Fiscalização no 
Posto Revendedor

•ORIENTAÇÕES:

– A FISCALIZAÇÃO NÃO TEM HORA MARCADA.

– A FISCALIZAÇÃO NÃO É PERSONALIZADA.

–O Chefe de Pista ou Gerente deve se
apresentar de imediato quando da
chegada da fiscalização.
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Recebendo a Fiscalização no 
Posto Revendedor

•ORIENTAÇÕES:

–Requisite as credenciais do agente de
fiscalização, caso tenha alguma dúvida.

–Um preposto do Posto Revendedor deve
ficar à disposição do agente de
fiscalização para boa fluidez do trabalho.
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Recebendo a Fiscalização no 
Posto Revendedor

•ORIENTAÇÕES:

–Qualquer preposto pode receber e assinar o
Documento de Fiscalização:

“RECEBI CÓPIA DESTE DOCUMENTO DE
FISCALIZAÇÃO E TOMEI CIÊNCIA DO TERMO

ACIMA”
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boaspraticas@anp.gov.br

www.anp.gov.br

0800  970  0267

http://www.anp.gov.br/
http://www.anp.gov.br/

