
 

 METADADOS : Metadados das Multas Aplicadas de 2016 a 2019 

 

 SEÇÃO 1: COLUNAS 

 

 Nome da coluna  
 

 Descrição  
 

Tipo do Dado  
 

ANO Ano de aplicação da multa Número inteiro 

STATUS PROCESSO Situação na qual o processo 
administrativo se encontra, 
com os valores possíveis: 
Aguardando análise de 
recurso, aguardando 
pagamento, aguardando 
pagamento (2ª. instancia), 
débito extinto rd, débito 
residual, dívida ativa, dívida 
ativa/execução fiscal, 
exigibilidade suspensa, 
parcelamento em andamento, 
parcelamento rescindido, 
processo pago. 

 

Texto 

SUPERINTENDÊNCIA Área da ANP responsável pela 
autuação 

Texto 

NÚMERO DO PROCESSO Número do processo 
administrativo constituído 

Texto 

AUTO DE INFRAÇÃO Número do auto de infração Texto 

CNPJ/CPF CPF ou CNPJ do autuado Texto 

RAZÃO SOCIAL Razão social do autuado Texto 

DATA TRÂNSITO JULGADO Data em que o processo foi 
transitado em julgado Data 

VENCIMENTO Data de vencimento da multa Data 

VALOR DA MULTA 
APLICADA 

Valor da autuação, em reais Número real 

VALOR TOTAL PAGO Valor recebido pela ANP, em 
reais 

Número real 

 



 
 SEÇÃO 2: INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Campo Valor 
PERIODICIDADE DE EXTRAÇÃO Anual 
IDIOMA DO DADO Português 
FONTE DO DADO Fonte: ANP/NGC 
NOTAS (*) Para verificação do valor total pago dos 

processos com status parcelamento em 
andamento é preciso acessar o link: 
https://app.anp.gov.br/anp-gpc- consulta-
web/public/emissao-gru/list.xhtml 
(**) Parcelamentos SAPIENS são controlados 
pela Procuradoria Federal. Para obter os 
valores já pagos, entrar em contato com a 
AGU 

CONTATO faleconosco@anp.gov.br 
TÍTULO Multas aplicadas com vencimento a partir de 

2016 
DESCRIÇÃO Relação de multas aplicadas decorrentes de 

autuações em ações de fiscalização da ANP. 
Podem ser consultados os números de 
processos, auto de infração, além dos dados 
do agente autuado, valores de multa 
aplicada e pagos. O status do processo, 
assim como demais dados, representa a 
situação no momento de extração dos dados 
que é feita anualmente ao final de cada 
exercício. 

CATÁLOGO ORIGEM https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-
conteudo/dados-abertos/dados-abertos 

ÓRGÃO RESPONSÁVEL Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis - ANP 

RECURSOS ASSOCIADOS AO CONJUNTO DE 
DADOS 

https://dados.gov.br/dataset/multas-
aplicadas-com-vencimento-a-partir-de-2016. 
Arquivos em formato PDF e CSV 

ETIQUETAS multas; fiscalização; processos 
administrativos; 

 

 


