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ADRIANO LOUREIRO
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INStItuto BrASILEIro DE PEtróLEo, GáS E 

BIoComBuStívEIS E GErENtE téCNICo Do SINDIGáS

o objetivo deste encontro é discutir e trocar ideias 

sobre a Lei de Penalidades. A Comissão de GLP do 

IBP trata mais de assuntos técnicos e regulatórios, 

mas esse é um assunto jurídico, cuja discussão foi 

demandada na última reunião da Comissão. 

Por coincidência, tivemos recentemente uma minuta 

de resolução e uma consulta pública sobre o assunto. 

Quero reforçar que o nosso encontro foi marcado an-

tes dessa minuta e dessa consulta. Não é o momento 

de discutirmos o assunto como um debate em uma 

consulta pública. mas devemos aproveitar o momen-

to para abordar alguns pontos desse tema tão impor-

tante para todos nós.

Peço que ricardo tonietto, diretor jurídico do Sindi-

gás, faça a primeira apresentação e convido o supe-

rintendente de abastecimento, Dr. Aurélio Amaral, o 

superintendente de fiscalização, Dr. Carlos orlando, 

o Procurador-Geral da Agência Nacional do Petróleo, 

Dr. tiago macedo, e o professor Alexandre Aragão 

para compor a mesa. 
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ABERTURA

RICARDO TONIETTO

DIrEtor JuríDICo Do SINDIGáS

Foi importante o Adriano explicar os motivos que leva-

ram a Comissão de GLP do IBP a realizar este evento. 

o problema antecede a minuta de resolução ou a con-

sulta pública. é sobre a Lei de Penalidades que devemos 

discutir. é lógico que a minuta de resolução está em 

consulta pública. é inegável que vamos conversar sobre 

ela, mas é importante discutir, de forma ampla, o que 

podemos fazer para aperfeiçoar a Lei de Penalidades, 

que hoje é discutida aqui na Comissão de GLP do IBP, 

mas, como sabemos, afeta todo o downstream.

Farei uma breve apresentação de forma a poder-

mos contextualizar o que estamos vivendo e sair-

mos daqui com algo que possa servir de elemento 

para aperfeiçoarmos a Lei de Penalidades. Gostaria 

de chamar a atenção para alguns pontos. Estamos 

vivendo situações de interdição e revogação de dis-

tribuidoras. Porém, a lei é para todos e se aplica tam-

bém às revendas. Essas interdições são aplicadas sob 

o conceito de estabelecer maior facilidade e frequ-

ência para revogações do que para interdições. As 

empresas têm adotado um excesso de judicialização, 

como uma forma de defesa, muitas vezes para ini-

bir a aplicação de penalidades. Às vezes, conseguem 

obter sucesso na Justiça, seja anulando um ato ou 

revendo os valores aplicados.

A aceleração das revogações por interpretação de 

que, mesmo com a judicialização, a reincidência não 

está afastada em casos específicos. tratarei disso um 

pouco mais adiante por meio de um posicionamento 

da AGu. A revogação com interdição aplicada por 

quantidade de infração e não por gravidade de um 

conjunto de condutas é algo que podemos discutir 

nessa mesa. é fundamental falar da questão de um 

lapso temporal, pois muitos alegam que a lei é anti-

ga. mas acho também que existem atividades, como 

a nossa, em que, devido à grande demanda, o erro 

é comum. E isso não significa um erro intencional. 

Considero importante contextualizarmos o seguinte: 

Há uma conduta irresponsável, muitas vezes, das em-

presas? A observação de repetidos atos infracionais 

é comum? Por quê? Qual a origem para não bana-

lizarmos as condutas passíveis de infração? Em sua 

maioria, são resultantes de processos que merecem 

aperfeiçoamento. E aqui trago um caso específico do 

setor de GLP.

Sabemos que erros são passíveis de acontecer du-

rante o processo de requalificação de botijões. mas 

de forma intencional? Não. Pode passar um botijão, 

dois botijões sem serem requalificados? Sim, pode 

acontecer. mas isso significa intenção de fraudar a 

norma? Acho que é algo para ser pensado. 

Pode haver erros humanos? Lógico. o volume de 

operações repetidas não dá margem a erros? Sim. 

Há intenção de fraudar, de infringir a norma? Acho 

pouco provável que as empresas tenham interesse de 

fraudar a lei. Em alguns casos, pode ser mais eficien-

te para a sociedade rever as normas, e é isso que 

estamos propondo nesse debate. Acho que temos de 
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pensar em rever a Lei de Penalidades. A conduta do 

Sindigás vai ser sempre a de contribuir, de respeitar 

as normas da Agência.

Na questão específica da Lei de Penalidades, destaco 

os artigos principais, que podem nos ajudar no deba-

te. o primeiro é o artigo 8º, que fala da suspensão 

temporária do funcionamento de estabelecimentos, 

nas questões da reincidência. vamos ver também os 

artigos 9º e 10º, que falam da penalidade de revoga-

ção da autorização. E vamos falar sobre as premissas 

dos incisos vIII e IX, do artigo 3º da lei, que dispõe 

sobre questões de segurança.

Bem, se estamos falando da indústria do petróleo, 

e essa lei se reverte ao setor, sabemos que grande 

parte da atividade é de risco. Há questão de segu-

rança, e caberia valorizarmos essa segurança. o que 

é isso? um botijão fora do prazo de requalificação 

põe em risco a vida de alguém? uma faixa não pin-

tada coloca em risco a vida de alguém? Hoje, são 

interpretações dadas à norma, são aplicações de pe-

nalidades, de autuações, o que acaba enquadrando 

as empresas nesses dispositivos. E uma terceira in-

fração é o suficiente para se revogar a autorização 

da empresa. 

é importante – e acho que todos nós conhecemos o 

parecer da Procuradoria Geral que trata da aplicação 

da questão das ações judicializadas – considerar que, 

na verdade, elas se aplicam para a suspensão, mas não 

para a revogação. é uma interpretação da Lei de Pe-

nalidades, aplicada atualmente pela Superintendência 

de Fiscalização. Com isso, estamos observando, uma 

incidência de casos de revogação de empresas. 

é importante destacar que, inegavelmente, a inter-

pretação do parecer torna iminente revogações que, 

cedo ou tarde, podem acontecer. Precisamos ficar 

atentos, porque essa é a regra, e, ao que me parece, 

essa interpretação é a que vai continuar sendo apli-

cada pela ANP na minuta de resolução.

vale um breve comentário sobre a minuta de re-

solução, que está em consulta pública. o Sindigás 

apresentará, no momento oportuno, suas conside-

rações à minuta, mas eu coloco aqui algumas ideias 

que ajudarão na reflexão. A minuta de resolução fala 

de uma limpeza de passivo, de pagamento até 30 

dias depois da resolução. outra coisa interessante é a 

possibilidade de redução do prazo para consideração 

de reincidências, de seis meses, quando se paga a 

autuação em primeira instância. 

Alexandre Aragão, Aurélio Amaral, Tiago Macedo, Carlos Orlando e Tonietto: debate para a revisão da Lei de Penalidades
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“Como pontos a serem abordados de 

forma CrítiCa, Cito a manutenção do 

entendimento de que a judiCialização, 

o proCesso administrativo, afasta 

somente a reinCidênCia nos Casos de 

suspensão temporária”

Como pontos a serem abordados de forma crítica, 

cito a manutenção do entendimento de que a judi-

cialização, o processo administrativo, afasta somente 

a reincidência nos casos de suspensão temporária, ou 

seja, prevalece o parecer atual. Cito também a ne-

cessidade de estabelecimento de critérios para tratar 

do caso de infrações já lavradas, mas ainda não jul-

gadas. Chamo a atenção para isso porque, da forma 

como li a minuta, fala-se de limpar o passivo, mas 

existem muitos casos ainda pendentes de julgamen-

to e que podem ter as reincidências. Pode ocorrer o 

mesmo problema daqui a seis, quatro, três meses, 

dependendo da capacidade de julgar da Agência. 

Por isso, precisamos enfrentar o problema de frente 

e tentar equacioná-lo. Não vejo outra alternativa que 

não seja a de alterar a lei. é primordial. A resolução 

ajuda, contribui, mas não resolve o problema de vez.

Ainda sobre a minuta, o Sindigás vai se manifestar no 

prazo assinalado. é um prazo curto, dada a urgência, 

mas vamos dar a nossa contribuição. o processo le-

gislativo tem urgência. 

uma coisa que observamos foi que, diferentemen-

te de outras propostas de complementos de reso-

lução, essa na verdade altera, mas não integra a 

resolução 8. No site da ANP é comum pegarmos 

uma norma que foi revisada ou alterada e aparecer 

o texto já inteiro, com as integrações, com as novas 

alterações. Não entendi se isso vai ser feito ou não. 

Neste último caso, podemos ficar com duas normas. 

é preciso que essas normas se complementem para 

que o texto fique coerente com o que se pretende. 

Hoje, é importante tratar dos processos já instaura-

dos. A minuta não fala desses processos pendentes 

de julgamento. 

outra coisa é criar um procedimento. A regra que 

comentei fala em 30 dias para quitar os processos em 

curso, mas, hoje em dia, como comentei também, 

existem várias demandas já judicializadas, inclusive 

com depósito efetuado. Não seria mais razoável de-

sistir dessas ações? repassar e converter em renda da 

união aquele numerário já depositado? é algo para 

ser discutido. 

outro tema diz respeito à reincidência por estabele-

cimento e a penalidade por estabelecimento. Sei que 

há o entendimento de que a revogação é da empresa 

e não do estabelecimento. vou dar um exemplo. Eu 

represento a Supergasbras. Nós temos uma unida-

de de pequena atividade, por exemplo, em Gurupi. 

vamos admitir que esta unidade tenha duas, três in-

frações pequenas de segurança, seja lá quais forem, 

mas de segurança. vamos revogar a autorização da 

empresa por conta dessa unidade em Gurupi? é isso 

mesmo? Será que o objetivo da norma foi esse? Não 

acredito que o objetivo seja extinguir a empresa. o 

Brasil não pode pensar dessa forma. Então, vamos 

trabalhar para mudar a norma.  
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Concluo – e acho que o Sindigás pensa da mesma 

forma – que temos de excluir da Lei de Penalidades 

a imposição de revogação da autorização em decor-

rência de simples reincidência infracional. Não é que 

eu queira que não se aplique revogação. Apenas não 

acho razoável que, com duas ou três reincidências, 

seja lá quantas forem, seja obrigatório revogar a au-

torização. A revogação vai poder sempre acontecer 

e deve constar de uma lei, respeitando-se o devido 

processo legal. vai ser instaurado o processo. A ANP 

buscará pelo meio adequado revogar a autorização 

da empresa que tem várias infrações. Até porque a 

autorização é precária. A ANP já pode hoje, a qual-

quer momento, revogar a autorização de qualquer 

agente. mas acho que devemos considerar, para 

efeito de interdição ou revogação, a gravidade da in-

fração, o conjunto das infrações, jamais a contagem 

numérica. 

INTERVENÇÃO

ALÍSIO VAZ

PrESIDENtE Do SINDICom (SINDICAto 

NACIoNAL DAS EmPrESAS DIStrIBuIDorAS 

DE ComBuStívEIS E DE LuBrIFICANtES)

Gostaria de ressaltar que o Sindicom comunga in-

tegralmente daquilo que o ricardo tonietto colo-

cou de forma muito bem resumida. Fiz questão de 

fazer esta observação até para deixar a mesa mais 

à vontade, uma vez que nós do Sindicom nos con-

sideramos meio que padrinhos de alguns conceitos 

dessa lei, que data de 1999. As discussões prévias 

ocorreram em 1998. A ANP estava recém-criada e 

vivíamos um momento turbulento da história da dis-

tribuição de combustível. No momento que essa lei 

foi sugerida, nós batemos palmas, achando que seria 

uma ferramenta indispensável para cobrar, para pe-

nalizar aqueles agentes que não faziam jus ao nome 

de agente do mercado de combustível. Nós apoia-

mos essa lei no passado, mas hoje faço questão de 

vir aqui dizer que o Sindicom endossa as palavras do 

Sindigás. Nós achamos que a lei está defasada e que, 

como alertou o tonietto, uma reincidência não pode 

ser simplesmente o critério para se revogar uma em-

presa. revogar uma empresa é algo que praticamen-

te não existe no resto da economia. Não se fecha 

um laboratório farmacêutico para sempre porque um 

remédio estava sem eficácia. 
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pALESTRAS

ALEXANDRE ARAGÃO

ADvoGADo E ProFESSor

Esse testemunho histórico do Alísio sobre as circuns-

tâncias que levaram à criação da lei foi muito im-

portante. Na ocasião, a prioridade do mercado era 

barrar uma enxurrada de oportunistas, de casos de 

polícia que estavam acontecendo naquele momento. 

mas já se passou bastante tempo. Pode ocorrer de 

uma lei ser adequada para um determinado momen-

to do mercado e no futuro se demonstre despropor-

cional à realidade. E realmente a Lei de Penalidades, 

descontando as eventuais vantagens que tenha tido 

naquele momento de combate ao mercado mafio-

so, tem problemas muito graves. Eu nem diria só 

problemas jurídicos. Há problemas na viabilidade da 

sua aplicação. é uma lei que contraria um dos maio-

res objetivos da própria ANP, que é o de assegurar 

o abastecimento do mercado de combustível. A lei 

determina que a empresa será extinta caso duas in-

frações ponham em risco a saúde e o patrimônio das 

pessoas – e em matéria de combustível é difícil ima-

ginar alguma coisa que potencialmente e eventual-

mente não coloque algo em risco. 

vamos supor que uma empresa fraude sua planta de 

requalificação para economizar nos equipamentos e dê 

uma informação errada à ANP. Com três fraudes em re-

lação à segurança, duas fraudes de coisas gravíssimas, 

acho que aí poderia até ser o caso de revogação. E dois 

botijões amassados? vamos ser francos, já que somos, 

todos, pessoas do setor. Se essa lei for levada a ferro 

e a fogo, era para neste momento se fechar todas as 

empresas. Duvido que haja alguma empresa que não 

tenha dois botijões amassados. Com certeza todas as 

empresas têm dois botijões amassados, têm algum 

problema de lacre, uma faixa no estoque que não foi 

pintada adequadamente. E ainda há uma regra para o 

portão, que tem que abrir para fora. Qualquer empresa 

terá, com certeza, duas infrações dessas. 

Quais são os grandes problemas da lei? Primeiro, 

um número ínfimo de infrações provoca revogação. 

Segundo, não há uma discriminação das diferentes 

gravidades. A lei trata de forma idêntica um portão 

abrindo para um lado errado, um botijão amassado 

e até uma fraude dolosa na matéria-prima dos boti-

jões, usando-se um metal menos resistente, por ser 

mais barato. Pela letra da lei, tanto faz um botijão 

amassado ou se usar um metal vagabundo para se 

fazer 300 mil botijões novos. 
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outra coisa – que, inclusive, viola o devido processo 

legal –, é que não há gradação da pena. A punição 

de quem não tem um controle perfeito e deixou 

um botijão amassado circular uns dias, ou meses 

que fosse, e de quem frauda o metal de milhões 

de botijões para economizar dinheiro, propositada-

mente, não pode ser a mesma. Essas duas pessoas 

não podem ser punidas da mesma forma. um furto 

em uma barraca de praia, no domingo de sol, em 

Ipanema, não pode ser igual a um latrocínio, a um 

roubo com arma.  

Há um outro aspecto, mais filosófico. Nós hoje 

vivemos no que se chama de sociedade de risco, 

inerente a todas as atividades humanas, sobretudo 

técnicas. Em operações de GLP, por exemplo, como 

em uma empresa com milhares de botijões, é pro-

vável que aconteça um amassado num botijão, uma 

falha num lacre ou uma letra que não esteja legível, 

especialmente numa atividade de massa. 

Diante disso, podemos ter algumas soluções. A pri-

meira seria a alteração da lei. E talvez uma das for-

mas mais adequadas de alteração da lei seria dar 

mais discricionariedade para a ANP. A atividade re-

gulatória coletiva é um gato sempre correndo con-

tra um rato. tem sempre que haver uma adaptação, 

uma avaliação das consequências de cada normati-

vidade. Seria interessante a lei dar essa discriciona-

riedade à Agência. 

A lei traz esses problemas, de ordem gravíssima para 

as empresas, porque a rigor todas podem ser fechadas 

amanhã. Isso gera uma insegurança jurídica gigantes-
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ca, e é péssimo para a ANP e para o Estado brasileiro, 

que coloca em risco permanente um setor estratégico 

da economia. E é ruim para o agente público que se 

vê na contingência de gerar um caos no setor de com-

bustíveis brasileiros ou não cumprir a letra da lei. 

Quais seriam as soluções? Primeiro, a alteração da 

lei. A segunda é o tAC – termo de Ajustamento de 

Conduta – que existe para essas situações de impas-

se regulatório punitivo. o tAC é interessante porque 

dá uma flexibilidade na negociação em relação à le-

tra fria da lei. Permite que se dê oportunidade para 

todos se adequarem a determinados padrões de con-

duta. Se fosse para aplicar especificamente a lei, não 

haveria tAC em lugar algum. 

A terceira solução é a da via hermenêutica, da via 

interpretativa. Aqui vou sempre falar em aplicar a 

letra fria da lei. Não estou falando em aplicar a lei, 

porque todos nós sabemos que a lei é bem mais do 

que a sua letra. Há uma passagem interessante no 

livro O Vermelho e o Negro, do Stendhal, que é um 

exemplo de como uma interpretação literal da letra 

da lei pode ser um problema. Fabricio era casado 

e tinha uma amante. um dia, a filha da amante fi-

cou doente, estava quase morrendo. A amante fez 

uma promessa desesperada. Se a filha ficasse boa, 

ela nunca mais veria Fabricio. E a filha ficou boa. A 

amante ficou resistindo à tentação de ver Fabricio, 

até que chegou a uma solução. Como a promessa 

fora de nunca mais ver Fabrício, ela começou a se 

encontrar com ele em completa escuridão. Assim, a 

interpretação literal, a letra fria da lei, pode levar a 

esses absurdos.

Portanto, em casos de leis como essa, há que inter-

pretar de alguma maneira. um professor meu, ricar-

do Lira, dizia o seguinte em relação a esses casos em 

que a lei é um absurdo: “meu filho, eu não sei qual 

a interpretação deve ser adotada, mas a lei não pode 

levar a essa consequência”. Fechar uma empresa que 

tem 28 milhões de botijões por causa de dois boti-

jões amassados, eu não sei a razão, mas essa inter-

pretação está errada. 

Por isso, temos que trabalhar frente às consequências 

práticas das interpretações. Há uma série de interpre-

tações, do caso a caso, há toda uma doutrina jurídica 

que afirma constitucionalidade de normas jurídicas, 

mas que nos casos concretos considera aquela aplica-

ção concreta inconstitucional. Então, poderíamos até 

chegar a ponto de pensar assim: a lei está falando em 

reincidência em matéria de segurança. realmente, se 

houver o risco de uma planta de gás explodir e arrasar 

todo um bairro, duas infrações é para revogar mesmo. 

mas, em um caso concreto, revogar por dois botijões 

amassados, por dois botijões que passaram dos prazos 

de requalificação, não seria constitucional. 

Há uma série de interpretações, nos casos concre-

tos, que podem ser adotadas para mitigar as incon-

veniências práticas, a sinuca de bico que essa lei 

causa. A outra forma de se fazer isso, via interpre-

tação, é por meio de uma resolução. toda lei, por 

mais objetiva que seja, sempre traz uma margem 

de interpretação para o seu aplicador. Há sempre 

várias interpretações plausíveis. Em vez de se fazer 

essas interpretações em casos concretos, poderia se 

editar uma resolução dizendo que em determinados 
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“foge a qualquer senso jurídiCo 

dizer que uma empresa Com 28 

milhões de botijões será feChada 

porque tem dois botijões 

amassados”

casos concretos a lei vai ser aplicada de determina-

da forma. Aqui nós teríamos, realmente, que ir além 

de uma interpretação meramente literal e adotar 

uma interpretação mais inteligente da lei. Acho que 

essa é a melhor solução.

A alteração da lei pode acontecer um dia, mas não 

há um projeto de lei em andamento, não há nada 

que seja iminente. o tAC parece que já ficou no pas-

sado. Pelo que estou entendendo, a discussão que 

hoje está se pensando é interpretativa. E me preo-

cupa muito interpretações como a desse parecer da 

AGu citado pelo tonietto, sobre a questão da reinci-

dência, da judicialização em relação às reincidências. 

Porque a lei já é especialmente rígida, como bem ob-

servou o Alísio, e no espaço que a lei deixa alguma 

margem de interpretação para ela poder ser flexibi-

lizada, se adota, entre as interpretações, justamente 

a mais rígida.

Acho que nós temos que ter interpretações para fle-

xibilizar a lei. Quando falo em flexibilizar, não estou 

dizendo no sentido de deixar os agentes sem puni-

ção, e, sim, no sentido de dar maior discricionarie-

dade para a ANP avaliar os casos concretos. Foge a 

qualquer senso jurídico dizer que uma empresa com 

28 milhões de botijões será fechada porque tem dois 

botijões amassados. tenho certeza de que ninguém 

concorda com isso. temos que ter interpretações não 

para aliviar o regulado, mas para dar flexibilidade 

para que a ANP avalie os casos concretos. 

ou seja, essa lei tem que ser lida cum grano salis, 

ela tem que ser flexibilizada, precisa ser lida de uma 

maneira que os casos concretos sejam tratados com 

individualidade na sua gradação de pena, proporcio-

nal à gravidade. Não se pode agravar mais ainda a 

interpretação da lei. 

uma coisa que concordo com o tonietto é que é 

tão difícil no Estado se fazer qualquer coisa. tudo 

passa por um círculo de debates tão longo que às 

vezes a coisa sai de moda, o assunto é esquecido. 

Já que está se discutindo uma resolução, tem que 

ser discutida uma resolução para resolver o pro-

blema, e não uma resolução que seja um paliati-

vo para a gente empurrar um pouquinho com a 

barriga, resolver os fechamentos de empresas que 

teriam que acontecer mês que vem – e daqui a 

seis meses estaremos com todos esses problemas 

de novo. 

vamos fazer um levantamento da potencialidade in-

terpretativa da lei. Por exemplo, isso do risco à saúde 

e do risco à segurança é um conceito jurídico inde-

terminado, que pode ser perfeitamente trabalhado. 

Hoje, a interpretação dos casos concretos da ANP 

é de que o risco está presente em todos os casos. 

Como se trata de um conceito jurídico muito inde-

terminado,  poderíamos trabalhar com as nuances 

disso. tínhamos que identificar na lei aquilo que ge-

raria flexibilidade, uma certa margem interpretativa, 

e a resolução escolheria dentre estas margens. Isso 

não é aliviar, é dar mais possibilidade de se analisar 

os casos concretos para evitar desproporcionalidade 

e injustiças em geral. 
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TIAGO DO MONTE MACEDO 

ProCurADor-GErAL DA ANP

Há um consenso na apresentação do tonietto. real-

mente, está passando do momento de ser feita uma 

revisão da Lei 9.847. mas temos que entender pri-

meiro como ela foi concebida, na direção que foi dita 

pelo Alísio. 

Com a introdução das agências reguladoras, não se 

sabia os limites do que era restrito à legalidade com 

aplicação de sanção, do que era possível ser outorga-

do pelas agências reguladoras. tanto que jurisprudên-

cias até no trF da 4ª região, há muito pouco tempo, 

não permitiam qualquer pena ou fixação de penalida-

de por resolução de alguma agência reguladora. Esse 

é um tema que, se formos retroagir a 1999, estava 

no âmbito do debate. A ANP foi criada em 1997, e a 

Anatel, um pouco antes. Naquele momento, a Lei de 

Penalidades estava, sim, adequada ao panorama da 

sociedade. mas, hoje, realmente, já conseguimos con-

solidar alguns conceitos jurídicos, não somente juris-

prudências, na consciência até dos agentes regulados. 

um deles é que a agência reguladora tem, desde que 

atribuída pelo Legislativo, delegação de competência 

para estabelecer tipos e para aplicar sanções. 

um dos maiores paradigmas que temos hoje é a lei 

de penalidades da Aneel. Ela diz que a Aneel pode 

aplicar as penalidades com base na resolução e fixa 

um preceito secundário da penalidade, de multa de 

X a Y, e ponto. vamos para a agência reguladora, 

reconhecendo que esta é o agente mais qualificado 

tecnicamente para estabelecer, primeiro, quais são as 

sanções e, segundo, qual é o arranjo mais adequado 

para aplicação das penalidades. Conversando com a 

diretora magda Chambriard, ela me disse que não 

podemos ter uma regulação que permita que um 

vendedor de pão, que venda GLP, seja autuado com 

no mínimo r$ 20 mil, pois é dito que ele não vai 

poder ter a sua atividade regularizada. Quem produz 

pão não terá condições de pagar esta multa mínima 

de r$ 20 mil reais. E haverá um impedimento para 

que esse produtor de pão entre no mercado de for-

ma regular. A ANP tem essa consciência. Esse é um 

dos casos mais emblemáticos que temos, e reconhe-

cemos que está no momento de atualizarmos a lei. Já 

fizemos propostas, e elas estão sendo estudadas na 

Agência e na Casa Civil, que fez algumas contrapro-

postas para nossa avaliação. 

Agora, vou fazer um pouco a defesa do parecer ata-

cado pelo professor Aragão. Apesar de concordar 

com 99% do que ele falou, nesse ponto eu tenho 

que discordar. A lei, realmente, quando permite in-

terpretações, a hermenêutica, ela tem que ser cria-

tiva, do ponto de vista técnico. Não podemos dar 

interpretações que não possam ser aplicadas na cla-

reza da norma. A norma fala que depois de aplica-

das duas sanções, com base nos incisos 8 e 11, essa 

empresa tem que ser revogada. A razoabilidade e a 

proporcionalidade outorgadas à agência reguladora 

nos termos da Lei 9.847 não permitem que descum-

pramos a lei. Isso é o primeiro ponto. E sensível a isso, 

qual foi a estratégia encontrada? Foi a questão da 

reincidência também. A reincidência não tem como 

ser perpétua. Então, vamos tentar construir uma nor-

ma que permita que isso não se perpetue. Assim, a 
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Procuradoria viu que isso é inconstitucional. é incons-

titucional uma penalidade que, aplicada, seja perpé-

tua e persiga sempre o agente econômico. De forma 

que, daqui a 10 anos, esse agente seja revogado. 

Entendemos que este é o momento de aperfeiçoar-

mos essa norma, modificando a questão do instituto 

e permitindo um reset para quem quiser se adequar. 

vamos zerar todas as reincidências antes aplicadas, o 

que possibilita a regularização do agente. 

Em relação à questão da AGu, realmente é uma in-

terpretação nos termos do que determina a Lei Com-

plementar 9.598, que fala sobre legislação. Se o ar-

tigo da judicialização está dentro do artigo que fala 

só da suspensão, isso não permite que ele vá para o 

artigo que trata da revogação. Primeiro, eu vou dar 

aplicação extensiva a algo que não é saudável para a 

regulação. Eu só estou postergando. 

vocês vão concordar comigo que a judicialização só 

posterga o debate da aplicação da revogação. Lógi-

co que é um remédio jurídico, mas é o único caso, 

na legislação brasileira, em seja permitido um efeito 

automático por mera judicialização. Eu não conheço 

nenhum outro que não este do artigo 8º da Lei 9.847. 

Aplicar uma interpretação extensiva para esse artigo 

seria até um contrassenso legal. E vimos que a melhor 

forma de regular isso é por meio da redução do prazo 

de reincidência. Por quê? Sabemos que os agentes dis-

tribuidores e os revendedores sérios, comprometidos, 

estão no dia a dia procurando o aperfeiçoamento da 

regulação. Eles estão preocupados com o pagamento 

da multa, com o cumprimento das normas, só que re-

almente o problema é justamente este: que a própria 

lei estimulava a judicialização, o que é errado. mas, 

infelizmente, é a lei, e não há hermenêutica que me 

permita afastar a aplicação da revogação nesses casos.

realmente, tonietto, o que nós estamos tentando 

fazer agora é tentar afastar, inclusive a judicialização, 

para os casos de suspensão. Se o prazo de seis meses 

não for mais adequado, esperamos a contraproposta 

do mercado. Qual seria o prazo adequado para os 

agentes que estão interessados em obedecer à regu-

lação? Qual seria o prazo que merece essa empresa 

que quer estar no mercado? 

Concordo com o professor Aragão em relação ao 

fato de que, realmente, duas penas com problemas 

de segurança – caso dos dois botijões amassados – 

podem causar a revogação. Isso é razoável, propor-

cional? Não, mas é a lei. Infelizmente, a minha limi-

tação está exatamente nessa questão objetiva. o que 

eu posso construir é nessa questão da reincidência. 

A ANP está preocupada com isso e também com a 

revisão da própria lei.

Quanto à questão da inconstitucionalidade, eu não 

posso, como membro da AGu, declará-la. um dos po-

deres que eu não tenho é arguir ou declarar inconstitu-

cionalidade de leis e atos normativos. o Judiciário tem. 

No controle difuso, ele pode fazer. mas a AGu não 

pode fazer declaração de inconstitucionalidade de lei, 

de qualquer forma, por isso temos as metodologias de 

modificação da própria lei. Como procurador do Esta-

do, na medida em que haja uma lei estadual, ainda 

que ela seja pouco razoável, a Procuradoria-Geral tem 

que defender a sua constitucionalidade.
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DEBATE

CARLOS ORLANDO ENRIQUE DA SILVA

SuPErINtENDENtE DE FISCALIzAção DA ANP

A tese de revisão da Lei 9.847 não vem de agora. os 

grandes culpados dessa situação estão aqui. Somos 

eu, a Danielle machado e Silva, da ANP, e o procu-

rador tiago. Inventamos de julgar todo o passivo de 

processos. Se não tivéssemos feito isso, talvez não es-

tivéssemos aqui. Desde o momento em que julgamos 

os 15 mil processos, nós já aventamos a possibilidade 

de a Lei 9.847 ser aplicada em sua plenitude. 

uma fiscalização deveria passar por três patamares. o 

primeiro é o de entendimento. Esses atos geralmente 

têm uma linguagem muito hermética e não se pode 

querer que, com essa diferença cultural existente no 

Brasil, todos entendam aquilo que está escrito. Isso 

é importante, não só para a Agência, como também 

para os sindicatos patronais e as associações de clas-

se levarem a todos seus filiados o conhecimento de 

forma mais simplificada. o segundo, chamamos de 

persuasão, e o terceiro diz respeito à questão da san-

ção. Nós, da Fiscalização, ainda estamos atrás desses 

conceitos. Acho que o passo que estamos dando – 

essa revisão – é importante. talvez um dia tenhamos 

esses três patamares sendo atendidos. mas faltou 

falar de um quarto. Falou-se na hermenêutica, falou-

-se no impacto e falou-se de alteração, mas não se 

mencionou a necessidade de se praticar menos irre-

gularidades. 
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Quando pegamos o relatório das infrações praticadas 

pelos agentes, vemos que o número é muito elevado. 

Se não houvesse irregularidade, não haveria o auto de 

infração, e consequentemente não existiria o processo 

administrativo, e não estaríamos aqui. os dados do 

primeiro semestre de 2014 mostram que no setor de 

distribuição de combustíveis líquidos houve um per-

centual de 47% na relação infração/ação realizada. 

Quase 50% do que se fiscalizou resultou em multa. 

Há de se chegar a um número menor de irregu-

laridades. Para o consumidor final, não importa 

se houve dolo ou culpa. Importa que o produto 

esteja chegando fora de norma. vejo com mui-

ta dificuldade esta separação do que é dolo e 

do que é culpa. é chegada a hora de pensar se 

vocês vão começar a se autorregular para tentar 

diminuir esse nível de irregularidade, que ainda 

é alto.

AURÉLIO AMARAL

SuPErINtENDENtE DE ABAStECImENto DA ANP

Embora a Superintendência de Abastecimento te-

nha pouca relação com a Lei de Penalidades,  por 

uma ou outra infração a nossas resoluções, aplica-

mos algum tipo de autuação, fruto do nosso acom-

panhamento do mercado e que vai desaguar depois 

em um processo de julgamento na Superintendên-

cia de Fiscalização. 

mesmo sendo advogado, já há algum tempo que 

atuo mais como gestor. No contexto histórico em 

que foi criada, a lei pretendia atingir os agentes de 

mercado mais heterodoxos, as empresas mais com-

plicadas. Ao mesmo tempo, tínhamos uma agência 

sendo criada. Boa parte dos funcionários era de ser-

vidores cedidos por outros órgãos. outra parte era 

de ex-funcionários da Petrobras. Havia da parte do 

mercado, conforme as palavras do Alísio, o senti-

mento de que era necessário ter um instrumento 

mais duro, mais sólido, para combater as irregula-

ridades. 

Houve o trabalho da Superintendência de Fiscaliza-

ção de eliminar o passivo, e chegamos ao problema 

da aplicação ipsis literis da lei. A legislação traz regras 

muito duras, mas acho que ainda há espaço para uma 

discussão sobre aquilo que o professor Aragão co-

mentou, a hermenêutica e a aplicação da lei. muitas 
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“É preCiso melhorar 

a dosimetria. houve 

uma empresa que foi 

revogada, numa multa de 

r$ 50 mil, por infração de 

segurança. É de fato uma 

inCoerênCia”

questões que se discutem são de natureza da lei, mas 

há outras que poderiam ser eliminadas no tratamento 

do enquadramento das infrações. Há um trabalho que 

a ANP pode fazer, instigada por vocês, em relação a 

alguns enquadramentos de algumas infrações. 

Não estou aqui entrando no mérito. Embora tenha 

trabalhado na fiscalização, fiquei pouco tempo na 

área de julgamento. mas acho que há espaço para 

discussão, para um amadurecimento desse enqua-

dramento, que, em geral, diminuiria em muito a 

possibilidade de reincidência. é importante mudar a 

lei, atualizá-la, torná-la mais adequada ao momento 

atual. mas acho também que dentro dessa totalidade 

das infrações há muito a ser discutido e debatido, 

sem flexibilizar, sem fragilizar a aplicação da lei.  

é preciso melhorar a dosimetria. Houve uma empre-

sa que foi revogada, numa multa de r$ 50 mil, por 

infração de segurança. é de fato uma incoerência. 

Há uma multa de r$ 50 mil que, para o tamanho e o 

porte da empresa, é relativamente pequena, mas, em 

compensação, existe a aplicação da penalidade de 

revogação, que é levada às últimas consequências. é 

o fim. Isso acaba com a empresa, até pela interpre-

tação muito rígida de que, mesmo admitida a possi-

bilidade de continuidade da empresa, seria preciso 

tirar todo o seu corpo diretivo, do Conselho de Admi-

nistração à Diretoria. A lei tem diretrizes e preceitos 

muito duros. 

Ao mesmo tempo em que a lei pune com muito rigor 

o pequeno empresário, ela é branda quando se che-

ga ao outro extremo. A lei quase não é aplicada nes-

se outro extremo. é preciso buscar nela elementos 

para se aplicar outro tipo de penalidade no setor de 

exploração, que tem outro patamar econômico. Não 

há elementos suficientes para dar à ANP o rigor que 

ela gostaria de ter na aplicação de uma penalidade. 

Acho que esse debate é importante para analisarmos 

isso. A regulação não é uma atividade estanque, ela 

se atualiza e se renova, porque o mercado e a socie-

dade evoluem. 

temos um estudo, que ainda está em discussão e 

que passa por análise da Procuradoria e decisão de 

diretoria para levar para dentro das autorizações o 

conceito de autorização por cada CNPJ específico. 

Cada base, cada inscrição de uma empresa passa 

a ter um CNPJ. Isso resolve o problema? Não. mas 

pelo menos minimiza. Quando se pega um CNPJ 

específico, minimizam-se as chances de haver uma 

reincidência. 
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CARLOS ORLANDO ENRIQUE DA SILVA

SuPErINtENDENtE DE FISCALIzAção DA ANP

Eu só queria acrescentar algo. Queria dizer que para 

nós essa revisão é essencial. Nós não vamos acabar 

com as irregularidades. A história nos ensina isso. As 

irregularidades diminuem, mas é preciso sempre ficar 

correndo atrás. Precisamos dar eficiência à fiscaliza-

ção. A lei não permite que essa eficiência chegue no 

ápice daquele triângulo da regulação, por mais mere-

cedor que seja. é por isso que temos que pesar muito 

esta revisão. Ela não pode ser feita a toque de caixa. 

temos o caso de uma empresa que está com uma 

filial para ser suspensa, mas, sem essa filial, a popu-

lação local ficará sem um modal de abastecimento. 

Como aplicar a lei? Como dar eficiência à fiscaliza-

ção? vamos ficar de braços cruzados? Concretamen-

te, essa empresa errou. Ela estava fornecendo pro-

dutos a uma rede clandestina. é reincidente e tem 

uma suspensão a ser aplicada. o que fazer? Se nós 

suspendemos, não podemos voltar atrás. A lei tem 

que ser vista até pelo aspecto exclusivo da fiscaliza-

ção. A revisão é muito bem-vinda para a fiscalização.

ALEXANDRE ARAGÃO

ADvoGADo E ProFESSor

vou apenas acrescentar algo que o tiago falou.  Não 

é bem declarar a inconstitucionalidade da lei. é, dian-

te do caso concreto, fazer uma interpretação que a 

molde para que a aplicação não seja inconstitucional. 

Há vários exemplos, como aquele citado pelo Carlos 

orlando. Essa questão de que, se uma revogação for 

atentar contra a concorrência, contra o abastecimen-

to, não se revoga. A lei não coloca essa exceção, que é 

hermenêutica. Isso também não está na lei. São coisas 

que vão se construindo, na tentativa de abrir espaços. 
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CARLOS ORLANDO ENRIQUE DA SILVA

Essa questão da revisão da lei, até onde sabemos, tia-

go, está realmente na Casa Civil, e, dentro dessa linha, 

de transmitir para a ANP o poder regulatório dela mes-

mo. E acreditamos que essa é mesmo a melhor forma. 

Ninguém melhor para aplicar ou criar uma regra do 

que a própria ANP, que vai aplicá-la depois. 

SERGIO BANDEIRA DE MELLO

PrESIDENtE Do SINDIGáS (SINDICAto NACIoNAL 

DAS EmPrESAS DIStrIBuIDorAS DE GáS 

LIQuEFEIto DE PEtróLEo)

Agradeço muito a presença de vocês três, Aurélio, tia-

go e Carlos orlando. A ideia de estarmos aqui não foi 

a de discutir resolução, mas, sim, discutir o impacto 

da lei de penalidades sobre o setor de Gás LP, impacto 

esse que não é pequeno. Em primeiro lugar, Carlos 

orlando, concordo com você com o quarto ponto, de 

diminuir o número de infrações. Eu não tenho a me-

nor dúvida que temos, sim, de fazer uma reflexão.

Sobre a questão do lapso temporal, tiago, digo que 

a lei, ao longo do tempo, perdeu o caráter educativo.  

Eu dou sempre o seguinte exemplo. Eu judicializei 

tudo e só tinha a resposta três, quatro anos depois. 

o que acontece é o seguinte: aquele cara que esta-

cionou o carro no lugar errado não recebeu a pu-

nição no tempo adequado. Nós conversamos muito 

sobre isso, na época que estávamos debatendo uma 

hipótese de construção de tAC, há dois anos e meio. 

Acho que, quando voltamos a avaliar aperfeiçoa-

mento de conduta, isso passa inicialmente pelo fato 

de que as leis, normas e regulamentos deixem efeti-

vamente que possamos ajustar as condutas dentro 

das empresas. Isso não é uma coisa que você estala 

os dedos e faz da noite para o dia.

Como o próprio Aurélio disse, não só nossas condu-

tas precisam melhorar, como algumas normas preci-

sam sofrer pequenos aperfeiçoamentos. ou seja, nós 

discutimos muito, hoje, um exemplo que o Aragão 

usou várias vezes, o dos dois botijões. o que dizemos 

é o seguinte: dentro do processo industrial, quando 

você encontra uma não conformidade, essa não con-

formidade tem que ser agravada. mas é preciso ter 

uma tolerância, para mostrar que você pode aplicar 

uma multa, um valor pecuniário, mas que talvez não 

seja considerada para reincidência.

Quando falamos sobre tempo, temos dois desafios. 

Considero um avanço tudo o que vocês estão fazen-

do. Nós vamos criticar e tentar colaborar o máximo 

possível com o texto que está sendo feito. As iniciati-

vas são de parabenizar, sem dúvida alguma. Com re-

lação aos dois anos de lapso temporal, estabelecidos 
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na resolução em vigor, agora se fala em seis meses. é 

interessante, mas acho também que temos outro lap-

so temporal a ser analisado, que diz respeito a coisas 

que daqui a dois, três meses, já vão constituir segun-

das reincidências, terceiras reincidências etc. temos 

que pensar um pouco nisso e também no tempo que 

precisamos para o aperfeiçoamento das normas in-

fralegais e das condutas das empresas. Acho impor-

tante pensarmos não só nos seis meses, como está 

sendo posto, mas sugerir que a extensão do prazo 

– que está sendo interpretado como o afastamento 

dos efeitos da revogação – possa ser dilatado por um 

tempo para infrações que venham a ser cometidas, 

enquanto nós fazemos os deveres de casa, de reduzir 

os nossos níveis de infração. E também para a Agên-

cia ter a oportunidade de fazer pequenas revisões 

e modificações nas normas, de forma que as coisas 

não razoáveis que nós já conhecemos sejam afasta-

das. De todo modo, qualquer contribuição que faça-

mos como Sindigás para uma revisão de resolução só 

será perfeita se a Lei de Penalidades for modificada. 

A questão de revogação por quantitativo de infrações 

é algo impossível de se conviver, seja um lapso tempo-

ral de um mês, quinze dias, ou dez segundos. ou seja, 

é absolutamente impossível se conviver com isso. Aci-

ma de tudo, consideramos algo nada razoável e ine-

ficiente para a sociedade. Há a questão da gravidade, 

como colocou o professor Aragão, e concordo com 

ele. ou seja, se nós estivéssemos fraudando dados, 

utilizando chapas diferenciadas, falsificando todas as 

informações, seria uma situação diferente de algum 

cometimento de infração. 

Com relação à questão da interpretação da lei, só  

me preocupa o fato de termos hoje uma facilidade 

muito maior de revogar uma empresa do que de 

interditá-la ou de suspender a operação dela. é algo 

para ser pensado. 

o principal é que nós temos a tarefa de fazer me-

lhorias de normas e de condutas. E que se estenda 

o tempo de afastamento da condição da revogação 

para que possamos ter como corrigir isso e também 

trabalhar no aperfeiçoamento da Lei de Penalidades. 

Quero parabenizar a toda equipe da ANP pelo traba-

lho que vem fazendo nesse sentido.
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ALÍSIO VAZ

Carlos, concordo que possa haver sempre melhoria 

dos processos. Agora, existem práticas que são, di-

gamos assim, consagradas, pois são internacionais. 

Creio que no GLP também existe isso. Nós somos 

culpados pela criação desse fervor de fiscalização. 

Cansamos de estimular a ANP a fiscalizar com dure-

za, com rigor, de todas as formas. E a ANP conseguiu 

limpar o passado e hoje está aplicando multas e fis-

calizando com uma eficiência que passa a assustar 

quem, como eu disse, opera dentro de padrões reco-

nhecidos, mas que são sujeitos a falhas. 

Lembro-me do que o tonietto colocou na apresenta-

ção dele: a sociedade tem que dizer o quanto quer 

pagar. Fabricar um remédio sem falhas tem um custo 

e produzir combustível sem falhas também tem seu 

custo. A Petrobras, em seis meses, certamente teve 

bombeios de combustíveis para os nossos tanques 

com produto fora de especificação. Isso é normal em 

qualquer país do mundo. Não vai se fechar a Petro-

bras e impedir todo o seu Conselho e os seus dire-

tores de trabalhar em atividade regulada porque em 

seis meses houve dois bombeios de produto fora de 

especificação. São coisas que acontecem em qual-

quer mercado do mundo. 

o preço que a sociedade vai pagar para a Petrobras 

bombear com perfeição será talvez desnecessário.  Aí 

eu remeto à pergunta que o doutor tiago fez, se seis 

meses não são o prazo ideal. o que seria o prazo 

ideal? tiago, infelizmente eu gostaria de dizer zero. é 

imprevisível. Em empresas que operam do rio Gran-

de do Sul ao Amapá, em centenas de instalações, 

é impossível que não aconteça uma falha operacio-

nal, mesmo que a gente melhore nossos processos. 

vai acontecer. Então, quanto maior for a empresa, 

quanto mais atuante e com maior participação de 

mercado, mais estará  sujeita a uma falha. Como o 

Sergio falou, vamos esquecer a reincidência. A multa 

já tem uma faixa de rS 20 mil a r$ 5 milhões. Essa 

graduação quem vai dar é a ANP. 

vamos esquecer a questão de reincidência especifica-

mente para a revogação, que é a pena de morte de 

uma empresa. você não pode ter o risco de a ANP ser 

obrigada a fechar a Br Distribuidora. Eu garanto que 

a Br não vai tomar a iniciativa de intencionalmente 

ser contra o consumidor, mas com certeza terá duas 

irregularidades no prazo de seis meses, por mais efi-

ciente que seja. Eu cito a Br como exemplo, pois é a 

minha maior associada. Não pode haver essa impo-

sição de a ANP fechar uma empresa.  A ANP tem o 

dever de fechar uma empresa, mas não a imposição 

de fechar uma empresa. 

vamos esquecer, em uma revisão de lei, essa impo-

sição de fechar. Por que há essa imposição? Porque 

o legislador tinha desconfiança de que a ANP fosse 

aplicar a norma com rigor e impôs que a ANP fechas-

se a empresa. Porque não acreditava que uma agên-

cia reguladora lá no ano de 1999 fosse ter esse rigor.  

Criou-se uma arapuca para a Agência, impondo o 

fechamento da empresa. é uma coisa horrível. Como 

o Aragão falou, não se pode obrigar o legislador a ir 

contra a sua missão, que é manter o mercado abas-

tecido. mesmo que você feche a instalação, você vai 
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fechar a Br Caracaraí? Quem vai abastecer o merca-

do de roraima? 

Seis meses, tiago, não adiantam nada. Desculpe, é 

muito melhor do que dois anos, mas continua sen-

do inviável, porque eu tenho certeza de que em seis 

meses vai acontecer alguma falha. Se fôssemos pedir 

zero, acho que seria muita cara de pau. Prefiro que 

pensemos de uma forma mais estruturada. Porque o 

meu primeiro impulso, para responder sua pergunta, 

era pedir zero. mas eu não tenho coragem. Simples-

mente, eu não tenho esse direito.

CARLOS ORLANDO ENRIQUE DA SILVA

Nós também reconhecemos os esforços das grandes 

empresas em entenderem a legislação. Não desconhe-

cemos o esforço que o setor de GLP fez. mas gostaria 

de lembrar o seguinte: nós não temos somente essas 

empresas. Amanhã teremos a Petrotampas, a Petropla-

queta. Quero saber qual vai ser o comportamento das 

empresas que aqui estão no momento em que chegar 

uma Petrolabs, Petro alguma coisa, complicando con-

correncialmente um determinado nicho de mercado.

Nós, da Agência, não podemos pensar em empresa 

A, empresa B, empresa C. Existe um mercado com 

218 distribuidoras, cada uma operando em seu polo 

econômico. A lei tem que valer para todas. Espero 

que amanhã, com sua teoria de prazo zero, não che-

gue aqui com sua comitiva para dizer que tem uma 

empresa que chegou, a Petro alguma coisa, e que 

está praticando irregularidades e tumultuando con-

correncialmente o mercado, e que para ela o prazo 

é de seis meses.

ALÍSIO VAZ

Carlos, acho bem colocada a sua posição. uma em-

presa que age contra o mercado tem que ser revo-

gada na primeira incidência. A avaliação de que se 

ela contribui ou não (para o bom funcionamento do 

mercado) vai ser da ANP. o que estou dizendo é que 

nós não queremos essa obrigação imposta à ANP de 

fechar uma empresa. 
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JOSÉ MAURO DE BARROS CARDOSO

ADvoGADo DE vINHAS E rEDENSCHI

Além da questão do prazo da reincidência, que foi 

muito bem colocada pelo Alísio, e que vai se discu-

tir em consulta pública, essa redução da multa foi 

colocada na minuta de resolução que está sendo 

proposta mediante uma condicionante? E essa é 

exatamente a empresa deixar de interpor o recurso, 

para se beneficiar da redução da multa do art. 4º do 

parágrafo 3º da Lei 9.847. Em uma primeira análise, 

entendo que é uma condicionante um pouco cruel, 

porque praticamente aniquila o direito de interposi-

ção de recurso pelas empresas. Na condição de con-

sultor jurídico de algumas empresas aqui presentes, 

eu não me sentiria confortável para recomendar a 

interposição de um recurso sabendo que a conse-

quência de um eventual desprovimento pode ser a 

manutenção dessa empresa, por dois anos, no ca-

dastro de reincidência, em vez de seis meses, em 

caso de pagamento da multa. Considerando que 

essa condicionante pode ser vista como desarrazo-

ada, tendo em vista as consequências dela, queria 

ouvir do doutor tiago se entende que essa condi-

cionante pode ser interpretada como um compro-

metimento da máxima efetividade da ampla defesa 

da empresa, garantida constitucionalmente. Queria 

também ouvir a opinião do professor Aragão.
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TIAGO DO MONTE MACEDO

Esse requisito é constitucional. Do ponto de vista da 

regulação, há duas formas de induzir um compor-

tamento: ou se aplica uma sanção ou se dá um be-

nefício. Do ponto de vista da regulação, o que essa 

norma está trazendo? um benefício. A regra é a con-

sideração da reincidência pelo prazo de dois anos. 

Se você tiver interesse, pode fazer o pagamento (da 

multa) em primeira instância e ter o benefício da nor-

ma. Acredito que isso não viola qualquer ampla defe-

sa, nem acaba com o trabalho dos consultores, por-

que é nesse momento que os consultores vão avaliar. 

o que diz a jurisprudência da ANP? Há, realmente, 

elementos que me outorgam o interesse de recorrer, 

sabendo que isso pode ser revertido na diretoria co-

legiada? Há, sim. Há precedentes que a Procuradoria 

leva em conta nesse sentido. Há verbetes da SFI (Su-

perintendência de Fiscalização da ANP). Esse julgado 

não seguiu um determinado entendimento da SFI. 

vê-se claramente, que em todas as manifestações 

da Procuradoria, eu não diria 10%, mas em torno 

de 3% a 4% são de provimento do recurso e de in-

subsistência do auto de infração, seja por uma falha 

processual, seja por uma equivocada qualificação. 

Do ponto de vista da funcionalidade da norma e das 

práticas regulatórias, não, isso não é uma limitação 

para a defesa, é uma prática regulatória de indução 

de comportamento de mercado. A atividade dos con-

sultores vai continuar a ser exigida. A diferença é que, 

agora, a sua recomendação não vai ser sempre “recor-

ra, recorra, recorra”. Sua recomendação vai ser na se-

guinte direção: vamos avaliar e preparar uma manifes-

tação robusta para saber se há realmente o interesse 

de recorrer. realmente, se for dado provimento ao seu 

recurso, não tem que se falar de reincidência, porque 

a multa vai ser julgada insubsistente. Esse é meu en-

tendimento em relação a esse benefício do parágrafo 

primeiro que essa norma está trazendo.

ALEXANDRE ARAGÃO

Essa é uma questão polêmica e tem duas correntes. 

Não seria só esse caso. No próprio refis e em vários 

parcelamentos complexos, a empresa renuncia à pos-

sibilidade de recorrer e entra na confissão. Não pode 

mais haver impugnação. o StJ recentemente tem emi-

tido alguns acórdãos, não no sentido de declarar que 

é inconstitucional, mas de relativizar essa renúncia. Aí 

entram conceitos bem indeterminados. De fato, ele 

renuncia à possibilidade de discutir, mas, se for uma 

ilegalidade flagrante que tenha sofrido, pode questio-

nar mais adiante. Isso é polêmico, e o StJ começou a 

questionar essas confissões e essas renúncias.



COMISSÃO DE GLP DO IBP – PAINEL SOBRE A LEI Nº 9.847/99 – LEI DAS PENALIDADES    |    25
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