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Resan obtém liminar exclusiva para 
associados contra a Cetesb04

Cade propõe 
mudanças 

No auge da paralisação, o Conselho Administra-
tivo de Defesa Econômica apresenta um estudo 
em que propõe a verticalização, o que liberaria as 
companhias para operar no varejo; a venda dire-
ta de etanol das usinas para postos; e o autos-
serviço. Fecombustíveis se posiciona contrária.
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São muitas as leituras diferentes a se fazer da greve 
dos caminhoneiros autônomos. Nesse rol estão a 
queda de braço entre os manifestantes e o governo, 
a atuação das transportadoras acusadas de locaute 
(quando movimento é coordenado ou influenciado 
de alguma forma por donos de empresa ou entida-
des patronais), o desabastecimento de combustí-
veis que praticamente parou o Brasil e até as idas 
e vindas das autoridades com medidas, portarias 
e decretos. Mas nada se compara à pressão que o 
setor varejista de combustíveis tem sofrido. 

Embora o consumidor final já não tenha mais dúvida 
de que os impostos são os grandes vilões do alto 
custo do diesel, etanol e gasolina e essa transpa-
rência sempre foi o desejo da revenda, os impactos 
para o empresário estão acima do suportável. Pri-
meiro é preciso deixar bem claro que ninguém tem 
interesse em vender combustível caro. Segundo, é 
preciso entender a dinâmica deste negócio antes 
de editar regras que praticamente devolve o tabela-
mento para o mercado revendedor.

Pior de tudo têm sido as tentativas de desestabilizar o 
varejo com propostas que voltam à tona como se fos-
sem salvadoras da pátria. Se hoje, com três distribui-
doras dominando 80% do mercado, a competitividade 
já está ameaçada, por que defender que a verticaliza-
ção seria a melhor alternativa para baixar preços?

Se sonegação e qualidade já são problemas recor-
rentes para a cadeia ligada ao etanol, como pode-
mos afirmar que a solução é autorizar as usinas a 
venderem o produto direto para o varejo?

E se até hoje o autosserviço não vingou, não é 
porque a tecnologia não atrai o dono do posto re-
vendedor. Na verdade, antes de colocar o chamado 
self service no topo da lista de discussões, há que 
se avaliar o quanto somos diferentes dos Estados 
Unidos e outros países da Europa.

Enfim, nesta edição, Postos & Serviços faz um 
registro histórico de ações e reações, de fatos e 
impactos sentidos pela categoria desde o dia 21 

de maio quando os caminhoneiros decidiram parar 
o Brasil com uma pauta em defesa de diesel mais 
barato e fretes mais justos. Mas como em tudo que 
se refere à economia capitalista as conquistas de 
uns viram o tormento de outros, este é um tema 
que deverá dominar a pauta política pelo menos até 
outubro, mês das eleições gerais.

Neste capítulo da história, o Resan se mostrou aten-
to aos direitos dos seus associados. Agiu de forma 
rápida e eficaz para evitar prejuízos ainda maiores 
na Baixada Santista e Vale do Ribeira e esteve pre-
sente nos meios de comunicação para não deixar a 
verdade escapar. Ou seja, o dono do posto não é o 
vilão, como repetimos há anos.

Talvez por isso tenhamos nos preocupado muito 
com a edição de decretos pelo Ministério da Justiça 
que definem regras sobre como deve ser aplicado o 
desconto e como será feita a fiscalização dos pos-
tos. As autoridades agem como se o varejo fosse o 
único elo da cadeia ou, pior, como se não existis-
sem leis anteriores que trazem à luz a formação de 
preços dos combustíveis. Esqueceram da livre con-
corrência que vigora desde meados da década de 
90 e imputaram ao comerciante a suspeita de que 
seremos os responsáveis caso o preço não caia.

Como essas discussões ainda terão vida longa, 
peço a todos nossos associados que se mante-
nham alertas, que participem da vida do sindicato e 
estejam sempre conectados aos nossos canais de 
comunicação. Estamos trabalhando muito contra um 
rolo compressor que tenta se aproximar da revenda.

Em meio a tantas incertezas, ao menos tivemos 
uma grande vitória agora no começo de junho, 
quando conseguimos uma liminar que beneficia 
nossos sócios e lhes garante o direito de pagar 
pelas taxas do licenciamento ambiental ou da re-
novação da LO pelas regras anteriores ao decreto 
em vigor no Estado de Sâo Paulo desde novembro 
passado. Continuem apoiando o Resan. Juntos ven-
ceremos muitos obstáculos. Até o mês que vem!
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O Sindicombustíveis Resan obteve 
uma importante vitória ao conse-
guir, no dia 6 de junho, mandado de 
segurança contra a Cetesb, sus-
pendendo a aplicação do Decreto 
Estadual 62.973/2017 para processos 
de emissão e renovação de licenças 
ambientais e de pareceres técnicos 
exigidos em processos de remedia-
ção de áreas contaminadas. 

A liminar torna nulas as novas regras 
em vigor desde novembro do ano 
passado para a emissão da Licença 
de Operação e Prévia e de Instala-
ção. Altera o parâmetro de cálculo. 

Na prática, os revendedores ganha-
ram o direito de calcular o valor das 
taxas de acordo, exclusivamente, 
com a metragem quadrada da área 
ocupada pela atividade potencial-
mente poluidora. Pelo novo decreto, 
o cálculo era feito com base em todo 
o terreno, independente da divisão do 
uso para outros fins como estaciona-
mento e loja de conveniência.

Segundo a advogada do Resan, 
Carolina Dutra, a maioria dos postos 
seria penalizada, entre eles os esta-

belecimentos do Vale do Ribeira, que 
têm grande área destinada a estacio-
namento para caminhões.

“Nós temos vários associados que 
serão beneficiados imediatamente 
pela liminar porque estavam já com 
prazo apertado para a renovação 
da LO. Mas, muitos revendedores, 
ainda não tinham se dado conta do 
tamanho do problema que esse novo 
decreto trouxe para o segmento”, 
disse a advogada.

O Resan, como membro da Câma-
ra Ambiental do Estado, chegou a 
reivindicar administrativamente a 
revisão das normas, mas após a 
Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo (FIESP) ingressar com 
pedido judicial de tutela antecipada 
contra o decreto, os sindicatos pau-
listas da revenda também tiveram 
que recorrer juridicamente, com base 
na tese única que considera o novo 
método de cálculo ilegal e abusivo.

Baixo risco

Carolina Dutra explica, ainda, que 
todo o investimento feito pelos 

postos para atender à Lei Conama 
273 e se submeter ao licenciamento 
ambiental desde 2002, com a troca 
de tanques e demais equipamentos, 
a atividade de revenda de combus-
tíveis passou a representar baixo 
impacto como agente poluidora.

“Então não havia razão aparente para 
o Governo de São Paulo fazer uma 
alteração desse tamanho. O decreto 
também aumentou o potencial polui-
dor da revenda de baixo para médio 
e, às vezes, até alto impacto, depen-
dendo da galonagem, quantidade de 
bicos, etc”. Há casos em que a taxa 
de renovação custaria R$ 9 mil. 

Só para sócios

A liminar garante o direito de aplicar 
os critérios antigos estabelecidos 
pelo decreto estadual 8.468/76 
apenas aos postos revendedores 
associados ao Resan e demais 
sindicatos parceiros. Mais informa-
ções podem ser obtidas pelo email 
juridico@resan.com.br ou diretamen-
te nas consultas jurídicas agendadas 
na secretaria do sindicato.

Licenciamento

Resan obtém liminar para postos associados

Direito é exclusivo para sócios
A Cetesb já reconheceu o direito dos postos às 

regras antigas do licenciamento. Para usufruir do 
benefícios da liminar, a agência ambiental exige que 
a apresentação de documento que comprove que o 

posto solicitante é associado ao sindicato e está com 
a situação regularizada junto à entidade. Somente 
após a apresentação e conferência dos documen-
tos é que o boleto será emitido para dar sequência 
ao processo. Assim, associados devem entrar em 

contato com a secretaria pelo (13) 3229-3535. Não 
associados podem obter informações sobre como se 

filiar ao Resan pelo mesmo telefone.
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O movimento dos caminhoneiros autônomos acabou dando 
a transparência que tanto a revenda defendeu nos últimos 
anos quanto à formação de preços dos combustíveis no Brasil. 
Por praticamente duas semanas, o brasileiro colocou o preço 
dos combustíveis, seus impostos, a cotação internacional do 
petróleo e a política adotada pela Petrobras no topo da lista de 
preocupações. Embora parte da cobertura jornalística de jornais 
impressos, sites de notícias, rádios e TVs tenha se concentra-
do no desabastecimento de combustíveis, provocando imensa 
pressão sobre a revenda, o saldo final é a constatação do 
consumidor de que o produto caro na bomba não é culpa do 
revendedor, mas dos impostos estaduais e federais.

No entanto, o desfecho da crise se configurou como uma ame-
aça real à livre concorrência. A edição das portaria 735 e 760, 
do Ministério da Justiça, disciplinando o repasse do reajuste 
do preço do óleo diesel ao consumidor final e definindo crité-
rios para a fiscalização pelos órgãos de defesa do consumidor 
estaduais e municipais, interferem diretamente na gestão das 
empresas e estabelecem um tabelamento disfarçado.

“Não aceitamos sermos taxados como inimigos do consumidor. 
Não temos qualquer interesse de vender o combustível caro. 
Pelo contrário. Essa luta pela redução do preço do diesel e até 
da gasolina e do etanol também nos pertence. Mas, antes de 
tudo, é preciso destacar que estamos num mercado de livre 
concorrência, sem tabelamento”, argumenta o presidente do 
Resan, José Camargo Hernandes.

Uma das medidas adotadas pelo sindicato foi informar aos 
procons da base territorial do Resan que o revendedor depende 
da nota fiscal da distribuidora para, assim, aplicar sua margem 
de revenda. Além disso, uma reunião realizada no sindicato 
apresentou aos coordenadores dos órgãos municipais detalhes 
de como é feita a formação de preços a partir da chegada dos 
produtos ao posto, seja por caminhão próprio ou da distribuido-
ra (confira matérias a seguir).

Distribuidoras
Leonardo Gadotti, diretor-executivo 

da Plural, entidade que representa as 
três maiores distribuidoras, declarou 
que desconhece qualquer base legal 
para o controle de preços nos postos 
e criticou ameaças do uso de força 

policial para garantir que cheguem às 
bombas os descontos concedidos pelo 
Governo (Pis/Cofins e Cide) e redução 
de 10% dada pela Petrobras ao diesel 

até 23 de julho (60 dias).
“A Venezuela começou assim”, disse 

Gadotti, em  entrevista ao jornal Folha 
de S.Paulo. Ao longo das negocia-
ções, ele alertou diversas vezes o 

Governo que as medidas só reduzi-
ram R$ 0,41 no preço das bombas, 
referentes a 90% do litro de diesel, 

sem o biodiesel. 

Fecombustíveis
O texto da Portaria 735, do Ministério 

da Justiça, publicada em
01/06/2018, não reflete realmente o 

que foi discutido nas diversas reuniões 
com o Governo, que tiveram a parti-
cipação do presidente da Fecombus-
tíveis, Paulo Miranda. Os advogados 
consultados pela entidade considera-
ram que a portaria é inconstitucional 
e ilegal, além de não ter incluído no 

texto as distribuidoras.

Voltamos ao
 tabelamento?

R$ 0,46
Revenda



O

06  |  POSTOS & SERVIÇOS

Arthur Villamil Martins (*)
O Ministério da Justiça publicou, no dia 1º de ju-
nho, em edição extra do Diário Oficial da União, 
a Portaria 735, que determina aos revendedores 
de combustíveis o imediato repasse da redução 
do valor do óleo diesel nas refinarias da Petro-
bras ao consumidor final.
Editada em meio à crise de abastecimento cau-
sada pelos bloqueios de estradas organizados 
por caminhoneiros e empresas de transportes, a 
portaria é uma tentativa de assegurar, na marra, 
o cumprimento das promessas feitas pelo Go-
verno Federal ao setor de transportes rodoviá-
rios. Ocorre que tal portaria representa evidente 
retrocesso do sistema de livre mercado no Brasil 
e custará muito caro à sociedade brasileira. 
O livre mercado de combustíveis foi instituído 
pela Portaria Interministerial 295/1997, em 
substituição ao decadente sistema de tabela-
mento de preços operado pelo Governo Federal 
durante os anos 80 e 90 e que tinha o intui-
to de controlar a inflação. O tabelamento de 
preços, como a História recente provou, jamais 
foi eficaz para conter a inflação, já que uma 
norma jurídica não tem o condão de revogar 
leis econômicas. É dizer, não é possível afastar 
a lógica de mercado pela penada do legislador 
(ou do Executivo, como ocorreu agora).
A intervenção estatal nos preços das empre-
sas privadas é medida extrema, pois além de 
potencialmente violar os direitos fundamentais 
econômicos do empreendedor pode também 
acabar por desestimular a atividade econômi-
ca caso o preço fixado pelo Estado não seja 
atraente para a iniciativa privada. Quando isso 
ocorre, o que se vê é um aumento drástico da 
escassez do produto, como o que ocorreu nos 
anos noventa com o gado nas fazendas que 
não eram mais vendidos aos frigoríficos por-
que os preços autorizados pelo Governo eram 
inviáveis para os criadores. 
Desse triste momento da economia brasileira 
ficaram as recordações de supermercados 
desabastecidos, prateleiras vazias e “fiscais do 
Sarney” denunciando empresários que acaba-

“Brasil flerta com apocalipse 
do livre mercado”

vam sendo presos por supostamente pratica-
rem “crimes contra e economia popular”. Nada 
disso funcionou, por óbvio. Serviu apenas para 
agravar ainda mais o sofrimento da Nação.
De volta ao presente, mais de 20 anos depois 
de extinta a intervenção direta nos preços dos 
combustíveis, o cenário atual é lamentável não 
apenas porque a Portaria 735 prejudicará mais 
de 40 mil postos de combustíveis no Brasil, mas 
também e principalmente, porque sinaliza para 
todo o mercado que o Governo voltou a interferir 
diretamente nos preços das empresas privadas. 
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“Essa sinalização de que o Estado 
pode voltar a regular preços a qual-
quer momento, sem sequer passar 

pelo crivo do Poder Legislativo (já que 
a intervenção veio por meio de porta-
ria) traz uma perspectiva muito som-
bria para o empresário e para o inves-
tidor. Voltamos à era da instabilidade 
econômica e da insegurança jurídica. 

O risco de empreender no Brasil 
aumentou consideravelmente”.

Nessa nova conjuntura, o que mais assusta é que o Go-
verno está interferindo em preços de modo não sistemá-
tico, ou seja, o Estado não está atuando diretamente na 
economia por meio de uma racionalidade planejadora. 
Pelo contrário, a intervenção está sendo executada ao 
sabor das exigências de certos grupos de interesse, no 
caso, o do setor de transportes. Ao interferir na econo-
mia para simplesmente satisfazer pressões de certos 
segmentos econômicos, o Estado perde de vista a 
racionalidade planejadora que é imperativo para a sua 
atuação no mercado, conforme determina expressa-
mente o artigo 174 da Constituição Federal.

A intervenção realizada hoje é muito mais perigosa 
do que aquela realizada nos anos 90. Naquele tempo, 
a intervenção nos preços era geral e sistemática e 
tinha por objetivo o controle da inflação. A interven-
ção realizada pelo Governo Federal, atualmente, visa 
assegurar redução dos preços de óleo diesel para o 
segmento do transporte de cargas.

A atipicidade (e a falta de razoabilidade econômica) 
da atual intervenção no domínio econômico, que está 
sendo utilizada única e exclusivamente para beneficiar 
um segmento de mercado (os transportadores) fica 
ainda mais nítida quando se analisa o teor da Medida 
Provisória 832, de 27 de maio de 2018, que institui a 
Política de Preços Mínimos do Transporte Rodoviário 
de Cargas. Neste caso, ironicamente, em vez de dimi-
nuir preços – o que seria de se esperar de uma política 
macroeconômica de controle inflacionário – o Estado 
estabeleceu um piso mínimo para o preço do frete, ou 
seja, está assegurando que o preço não cairá abaixo 
do tabelamento mínimo. A preocupação, então, não é 
com o controle da inflação, mas sim com a satisfação 
dos interesses de uma classe econômica específica.

A Medida Provisória 832 consagrou um verdadeiro 
cartel de fretes no Brasil, formalizado sob as bên-

çãos do Poder Executivo. É sabido, há muito tempo, 
que tabelas de preços para assegurar remunera-
ção mínima a determinadas categorias econômicas 
constituem infração antitruste nos termos da Lei 
12.529/2011, mais conhecida como Lei de Defesa da 
Concorrência. Nesse ponto, note-se que o Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica – Cade conde-
nou reiteradas vezes as tabelas de preços elaboradas 
por órgãos de classe, desde médicos até cooperati-
vas. Dentre os casos julgados pelo Cade há um que 
guarda enorme similaridade com a Medida Provisória 
832. Trata-se do caso Sinditanque-MG, no qual o 
Cade condenou referido sindicato e seu ex-presidente 
por formação de cartel em razão da utilização de uma 
tabela de preços mínimos de frete para o transporte 
de combustíveis em Minas Gerais (processo adminis-
trativo 08012.007002/2009-49). 

Ontologicamente, a Medida Provisória 832 não 
difere em nada da tabela de preços utilizada pelo 
Sinditanque-MG. E, do ponto de vista prático, o efeito 
anticompetitivo e prejudicial ao mercado é idêntico em 
ambos os casos. Estamos diante de uma Medida Pro-
visória que institui um cartel nacional de fretes, capaz, 
pelo seu próprio objeto, de gerar elevação generali-
zada dos preços das mercadorias transportadas pelo 
cartel em virtude do aumento do custo do frete.

O que estamos assistindo, em verdade, é o início do 
fim do livre mercado no Brasil. Ao ceder às pressões 
de grupos sociais interessados em melhorar seus 
rendimentos particulares ou em reduzir seus custos 
privados por meio da coerção estatal (medidas provi-
sórias), o Governo está se afastando da democracia 
capitalista e se embrenhando no pantanoso terre-
no do capitalismo de compadrio, onde as pessoas 
que têm maior influência sobre o Governo (seja 
por prestígio, por lobby, por corrupção ou por força 
bruta como ocorreu no bloqueio das estradas) obtêm 
resultados econômicos positivos e todos os demais 
são prejudicados. 

“Se cada setor econômico começar 
a negociar com o Governo nesses 

parâmetros, o Brasil sucumbirá de vez 
e muito rapidamente”.

É urgente revisitar as garantias e princípios estabe-
lecidos no Título VII da Constituição, que assenta a 
ordem econômica constitucional sobre os pilares da 
valorização do trabalho humano e da livre iniciativa, 
atuando em um sistema de livre mercado. Se assim 
não fizermos, estraremos muito em breve vivenciando 
o apocalipse do livre mercado no Brasil.

*Arthur Villamil Martins é coordenador do Departamento Jurídico Cível-Comercial do Minaspetro 
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A greve de 11 dias dos caminhonei-
ros autônomos, ocorrida entre os 
dias 21 de maio e 1º de junho,    
  deixa cicatrizes profundas para 

todos os setores envolvidos com os deri-
vados de petróleo. Apesar do apoio dado 
pelos brasileiros ao movimento grevista e 
da constatação pela opinião pública de que 
o alto preço dos combustíveis é decorrência 
dos impostos estaduais e federais, os pos-
tos revendedores saem deste processo com 
a imagem mais uma vez arranhada.

Todos estão obrigados, por decreto federal e 

por várias medidas adotadas pelos procons 
do Estado e municipais, a estamparem 
cartazes, placas ou afins em locais visíveis 
para o consumidor ter conhecimento do 
preço do óleo diesel antes da concessão 
do desconto de R$ 0,46 pela Petrobras no 
preço da refinaria.

Desta forma, distribuidoras e postos têm, obri-
gatoriamente, de fazer o desconto chegar à 
bomba. Postos & Serviços faz um grande re-
sumo de todos os principais fatos que afetam 
a revenda desde a greve e que ainda estavam 
em vigor até o fechamento desta edição.

Mais uma vez, revenda 
é colocada em xeque 
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Monitoramento ou 
controle de preços?

Todos os postos de 
combustíveis da Baixa-
da Santista e do Vale 
do Ribeira que vendem 
óleo diesel (S500 ou 
S10) devem manter  afi-
xados cartazes, placas, 
faixas ou similares em 
local visível, com infor-
mações sobre o preço 
de bomba do produto no 
dia 21 de maio e a partir 
de 1º de junho (com 
base em novas aquisi-
ções). É exigido tam-
bém a afixação do valor 
da redução no preço do 
diesel no período.

A medida atende espe-
cificamente ao artigo 
10 da Portaria 760, do 
Ministério da Justiça, 
publicada no dia 6 de 
junho pelo Ministério 
da Justiça, para definir 
as diretrizes para que 
os órgãos de defesa do 
consumidor fiscalizem 
os postos de combustí-
veis a fim de garantir o 
repasse do reajuste do 
valor do óleo diesel no 
momento do abasteci-
mento.

Para evitar conflitos com os procons, o Resan sugere que es-
tes avisos, no mínimo, sejam afixados nas bombas de diesel 
e no caixa, quando possível.
“Seguindo a diretriz do Ministério da Justiça, ficou claro que 
os postos ficam obrigados a repassar ao consumidor final o 
desconto efetivamente recebido pelas suas respectivas distri-
buidoras. Postos que não afixarem estarão sujeitos a multas 

administrativas”, 
explica o presidente 
do sindicato, José 
Camargo Hernandes.
Caso o desconto 
seja inferior aos R$ 
0,46, basta o reven-
dedor informar os 
valores no aviso, 
justificando, assim, 
a impossibilidade de 
atender à determina-
ção da portaria.

RESAN X PROCON
Após a publicação 
das Portarias 735 e 
760, do Ministério da 
Justiça, a diretoria do 
Sindicombustíveis Re-
san se reuniu no dia 7 
de junho com o diretor 
do Procon de Santos, 
Rafael Quaresma, 
para esclarecer alguns 
pontos da portaria. A 
recomendação é para 
que possíveis dúvidas 
sejam imediatamente 
enviadas ao Resan 
que tem mantido seu 
departamento jurídico 
em alerta total.

Procon-SP disse fiscalizar apenas a 
prática abusiva e que preço é livre
Desde o dia 24 de maio, quando o 
Procon estadual criou um selo específico 
para denúncias e queixas contra postos 
de combustíveis, foram registrados no 
Estado 1.147 atendimentos referentes ao 
aumento nos preços de combustíveis.

Entretanto, o órgão estadual deixou 
claro que fiscaliza a “prática abusiva” 
e não os preços em si, pois não existe 
tabelamento para os valores praticados. 
É entendido como “prática abusiva” 
quando há um aumento injustificado dos 

preços repassados ao consumidor.
Constatado o abuso, a empresa é 
notificada para apresentar documen-
tação sobre os preços de fornecedo-
res e os praticados na bomba, além 
da justificativa para o aumento. Após 
análise da documentação, o estabele-
cimento poderá ser multado com base 
no seu faturamento.
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O que diz a Portaria 760?

Os postos revendedores deverão informar, de 
forma clara e ostensiva, por meio de cartaz, 

placa, faixa ou instrumento similar, o valor da 
redução do preço do litro do diesel para o consu-
midor final, demonstrando nesse informativo os 
valores de revenda para o consumidor final ("valor 
de bomba") do óleo diesel (S500 e S10) praticados 
no dia 21/05/2018 e a partir de 01/06/2018, sob 
pena de multa administrativa. 

Serão os procons estaduais 
e municipais os responsá-

veis pela execução de ações 
de fiscalização nos postos de 
combustíveis.

Na hipótese dos procons não conseguirem colher to-
das as informações de preço de revenda pelos postos 

de combustíveis, deverão acionar o banco de dados de 
fiscalização da ANP a fim de obterem as informações ne-
cessárias para a instrução processual.

Na eventualidade dos procons identificarem a formação de cartel 
ou qualquer violação da legislação protetiva do direito à concor-

rência por parte dos postos revendedores, deverão denunciar o fato 
ao Conselho Administrativo de Defesa Econômico (Cade). Além disso, 
as informações colhidas em fiscalização serão transmitidas ao Depar-
tamento de Proteção e Defesa do Consumidor para fins de acompa-
nhamento técnico e institucional.

Para verificar se hou-
ve ou não o repasse 

do desconto, os fiscais 
exigirão: 

a) a apresentação da 
nota fiscal de venda do 
combustível pelas dis-
tribuidoras aos postos 
revendedores; 

b) bem como a nota fiscal 
de venda para o consu-
midor final compatível 
com o preço na bomba 
de combustível no dia da 
venda do óleo diesel.

A partir desses documen  
 tos, na eventualidade 

dos procons não identifica-
rem o efetivo repasse do 
desconto ao consumidor 
final, deverão instaurar 
processo administrativo 
para investigar responsa-
bilidade administrativa da 
empresa, analisando as 
particularidades de cada 
caso processo, com res-
peito à ampla defesa e ao 
contraditório. Os procons 
que forem acionados pelos 
consumidores deverão 
atuar imediatamente na 
fiscalização da denúncia.

Rovena Rosa/Agência Brasil

Publicada pelo Ministério da Justiça no dia 6 de junho, cinco dias após o fim da greve dos cami-
nhoneiros, a Portaria nº 760 definiu as diretrizes para que os órgãos de defesa do consumidor 
fiscalizem os postos de combustíveis a fim de garantir o repasse do reajuste do valor do óleo 

diesel no momento do abastecimento. Confira os principais pontos:
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REVENDA DE GLP

AV. ANA COSTA, 136 - VILA MATHIAS - SANTOS - TEL: (013) 3226-6116
www.labormed-sso.com.br - e-mail: labormed@labormed-sso.com.br

ESTACIONAMENTO PARA CLIENTES NO LOCAL

PCMSO (NR-07) - PPRA (NR-09) - PCMAT (NR-18) 
TREINAMENTOS EM SEGURANÇA 

CIPA (NR-05) / SIPAT 
LAUDOS DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE 

LAUDOS AMBIENTAIS - AUDIOMETRIAS OCUPACIONAIS 
PCA - PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO AUDITIVA 
PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO

Apesar das transformações 
profundas no modo de geren-
ciar os postos revendedores, 
com a edição de duas porta-
rias pelo  Ministério da Justiça, 
é possível que novas regras 
entrem em vigor a partir do 
final de julho, quando vence 
o prazo de 60 dias dado pela 
Petrobras para a redução do 
preço do diesel nas refinarias. 
O anúncio foi feito em 27 de 
maio. Ainda assim, até que no-
vas medidas sejam tomadas, 
o revendedor deve cumprir 
também a Portaria 735, que 
traz orientações quando à 
forma que deve ser adotada 
pelo posto para repassar os 
descontos ao consumidor final. 

Postos & Serviços traz um 
pergunta e resposta que pode 
ajudar o revendedor a evitar 
multas diante da ânsia criada 
para punir os responsáveis 
pelo alto custo do produto. Dú-
vidas devem ser enviadas para 
o email juridico@resan.com.
br ou esclarecidas mediante 
agendamento de consulta com 
os advogados do sindicato.

O repasse deve ser de pelo menos R$ 0,46?
Como o próprio nome diz, repasse significa passar adiante aquilo que o posto 
recebeu da distribuidora, referente à redução concedida pelas refinarias. O art. 
1º da Portaria MJ 735/2018 não especifica qual o valor do desconto; apenas 
determina que todo e qualquer desconto recebido pelo revendedor deverá 

ser imediatamente e integralmente repassado para o preço de bomba. Desse 
modo, o repasse pode ser de R$ 0,46 ou de qualquer outro valor que tenha sido 

concedido pela refinaria e passado pela distribuidora como desconto.

E se a distribuidora não der o desconto de R$ 0,46?
Nesse caso, o revendedor deverá repassar integralmente e imediatamente o 
desconto dado pela distribuidora. Além disso, é importante que o posto ques-
tione a distribuidora por escrito sobre o motivo pelo qual não houve repasse 
do desconto (total ou parcial) ao posto. Não havendo resposta ou persistindo 

o problema, o posto também pode comunicar o fato às autoridades com-
petentes responsáveis pela fiscalização, em especial Procon e ANP. Essas 

providências serão úteis para provar que o posto não ficou inerte em caso de 
autuação ou questionamento por parte dos consumidores.

E se, no futuro, a companhia aumentar o preço do diesel?
Nesse caso, o revendedor estará livre para decidir, segundo a sua conveniên-
cia, livre iniciativa e capacidade competitiva, se repassará ou não o aumento 
ao consumidor. Por obediência à Lei 12.529/2011 (Lei de Defesa da Concor-
rência) não há como o sindicato orientar o revendedor sobre como proceder, 

sob pena de ser acusado de incentivo a formação de cartel.

E, no futuro, como deve ser feito o repasse?
Enquanto estiver em vigor a Portaria MJ 735/2018, todas as reduções de preço 
realizadas pelas refinarias deverão ser passadas imediatamente e integralmen-
te pelas distribuidoras aos postos e repassadas imediatamente e integralmente 

pelos postos aos consumidores.

Repasses de descontos devem ser imediatos

Fonte: Minaspetro/Resan
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Os postos revendedores da Baixa-
da Santista e Vale do Ribeira sen-
tiram o impacto da interdição da 
Base de Distribuição de Cubatão 
(Bacub) e só voltaram a começar 
receber combustíveis quase 48 ho-
ras depois de muitos revendedores 
da Capital e do interior do Estado 
terem voltado às atividades. Até a 
terça-feira, dia 5 de junho, portanto, 
cinco dias após o fim do movimen-
to dos caminhoneiros no Porto de 
Santos, ainda existiam postos sem 
produtos nos tanques em diversas 

cidades. Situação mais grave foi 
enfrentada pelos estabelecimen-
tos bandeira branca. No entanto, 
muitos dos revendedores ligados 
às grandes marcas também en-
frentaram problemas e passaram o 
primeiro final de semana pós-greve 
totalmente secos. Postos & Servi-
ços entrevistou quatro associados 
da base para um registro histó-
rico de uma das maiores greves 
já feitas no País. Suas histórias 
traduzem o quão desgastada está 
a revenda.

“Até hoje (5/6) estou sem encher o tanque de gasolina. Os pedidos feitos 
ficam bloqueados e aparece a seguinte informação: ‘gasolina e grid encon-
tram-se em bloqueio de adequação’. O nosso assessor só libera 5 mil litros 
por dia e recebo gasolina basicamente a cada dois dias. Quando chega, 
acaba em meio período. Nosso assessor diz que não tem anidro para fazer 
a mistura. Já o abastecimento de etanol e diesel está normal. Tive que colo-
car uma placa no posto, dizendo que o problema não é meu, é da BR. Estou 
perdendo meus clientes fixos, de contrato, pois eles precisam abastecer.  
Está bastante complicado”.

Jorge Racy - San Remo (Santos) 

“Estou perdendo meus clientes fixos”

“Mandam 5 mil litros, quando man-
dam. (O assessor) diz que todas as 
distribuidoras estão assim. O proble-
ma é que ficamos preso a um for-
necedor e não dá para saber onde 
está o problema, se é na distribui-
ção ou na refinaria. Fiquei oito dias 
fechado e voltei com movimento 
fraco. Todo mundo encheu o tanque 
e, agora, o consumo é menor, sem 
contar que os clientes estão andan-
do menos para economizar. Estou 
há 27 anos no mercado e desde que 
a Petrobras implantou os reajustes 
diários tem sido péssimo. Só estra-
gou! Quando repassamos o aumen-
to, somos os culpados. Trabalho 
com 9% de margem bruta, tenho 
18 funcionários e a venda ainda cai 
dia após dia. Quando empata, dou 
graças a Deus. Esse mês já fechei 
no prejuízo”.

Osvaldo José Pinto, 7 Passos - Peruíbe 

“Quando repassamos 
o aumento, somos 

culpados!”

“Bandeira branca sofreu e muito 
durante a greve, pois as principais 
distribuidoras priorizaram os ban-

deirados. Eu não retiro combustível 
e não tinha produto para trabalhar. 
Tentei arrumar um caminhão, mas 
também não estavam entregando. 

Agora a situação parece que come-
ça a normalizar. Arrumei outras dis-
tribuidoras com preço absurdo. Pre-
feri pagar caro e ter produto do que 

ficar sem nada. Sempre comprei 
BR, que só agora (dia 5/6) voltou a 

vender para nós. Ficamos fechados 
cinco dias. O bom de ser bandeira 

branca é que posso comprar de 
qualquer um. Mas, durante a greve, 

não podia brigar com ninguém”.
José Luiz – Espumas (Santos)

“Durante a greve 
não podia brigar 
com ninguém”

Bastidores da greve 
Revendedores lamentam que a imagem dos postos saia ainda 
mais arranhada, mesmo que segmento seja tão vítima quanto 

consumidores e caminhoneiros
Agência Brasil / Marcelo Camargo
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“Durante a greve ninguém vendia 
para nós, bandeira branca. Quan-
do consegui comprar, nos cobra-
vam mais caro, mesmo pagando 
à vista. Só recebi gasolina na 
noite de sexta (1/6). E vai assim, 
consigo comprar dia sim, dia não. 
O pior de tudo é receber intima-
ção do Procon para apresentar 
nota de combustível. Parece que 
os bandidos somos nós. Fiquei 
sete dias seco, pagando boleto 
em dia e salário de funcionários. 
Mas ninguém vê o nosso prejuí-
zo. Vendia gás e fiquei sem nada. 
Foi tudo de ruim. Estou desca-
pitalizado, pegando dinheiro em 
banco para pagar combustível à 
vista, e ainda vem o Procon. Ga-
solina sumiu, preço subiu, meu 
receio é ainda ser autuado por 
isso. Até entrar com advogado e 
provar que não aumentei, apenas 
repassei, o estrago já foi feito”.
Diego Enriquez Dominguez  
Mafadi Comércio de Produtos Automotivos 
(Santos) 

“Parece que os 
bandidos somos 

nós”

SEM RESPOSTA
O presidente executivo da Plural, enti-
dade que representa a BR Distribuido-
ra, Ipiranga e Raízen, Leonardo Gadot-
ti, disse, à imprensa, no entanto, que a 
grande demanda não foi atendida com 
o abastecimento feito nos dias após 
a greve. Muitos associados do Resan 
relataram que depois do primeiro car-
regamento, não houve novas entregas 
sequenciais. A previsão da Plural era 
de que os estoques seriam normaliza-
dos uma semana após a retomada da 
distribuição.
A Brasilcom, associação que reúnem 
distribuidoras independentes, não 
respondeu às perguntas enviadas ppor 
Postos & Serviços até o fechamento 
desta edição. 

A política de preços da Petrobras 
de reajustes diários da gasolina e 
do diesel, este último com preço 
congelado por 60 dias com 10% de 
desconto desde 23 de maio, é alvo 
de uma consulta pública. A pedido 
do Governo Federal, a ANP quer 
ouvir o que dizem os consumido-
res, setores da União, estados, 
municípios, mercado petrolífero e 
segmento técnico sobre a periodici-
dade dos reajustes. 

A consulta pública vigora entre os 
dias 11 de junho e 2 de julho e, ao 
final do processo, uma resolução 
deve ser elaborada indicando o 
período mínimo para o repasse da 
equiparação do preço interno dos 
produtos com a cotação internacio-
nal do petróleo.

O diretor-geral da ANP, Decio 
Oddone, disse que não se trata de 
intervenção no mercado e explicou 

que a medida pretende estabilizar 
o setor. "A agência não vai interfe-
rir na liberdade de formação dos 
preços, que é livre de acordo com 
a legislação brasileira”. 

Segundo Oddone, a periodicidade 
do repasse dos reajustes dos com-
bustíveis se converteu em um tema 
de grande interesse para a socie-
dade brasileira, que demonstrou 
que deseja uma maior estabilidade 
dos preços. 

“Uma solução estrutural para a vola-
tilidade no preço dos combustíveis 
só virá com o aumento da competi-
ção no setor de refino ou com algu-
ma alteração na tributação. Dessa 
maneira, enquanto mantivermos um 
mercado de refino concentrado em 
uma só grande empresa e tivermos 
o atual sistema de tributação dos 
combustíveis, medidas regulatórias 
são necessárias”. 

Política de preços da Petrobras é 
alvo de consulta pública da ANP

Consulta pública da ANP recebe sugestões sobre política de reajustes da Petro-
bras até o dia 2 de julho (http://www.anp.gov.br/consultas-e-audiencias-publicas)

Agência Brasil / Marcelo Camargo
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 O desabastecimento das bombas 
de combustíveis durante a greve 
dos caminhoneiros, deflagrada no 
dia 21 de maio, provocou um debate 
que, mais uma vez, trouxe à tona o 
risco da verticalização do mercado 
revendedor. Para quem não está 
habituado com o termo, verticalizar 
significa permitir que as distribuido-
ras operem no varejo.

Pelo menos essa é uma das propostas 
apresentadas pelo Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica (Cade) 
em um estudo que tem como objetivo 
ampliar a concorrência no setor.

Apesar de estar claro para a socie-
dade que o grande problema é o 
percentual elevado de impostos e 
taxas no preço final ao consumidor, 
mais uma vez o setor varejista, ou 
seja, a ponta mais frágil do downs-
tream é a grande sacrificada. 

O objetivo final das autoridades é 
atender ao apelo do brasileiro por 
preços mais baixos. Mas a que 
custo? Na avaliação geral das lide-
ranças da revenda de combustíveis, 
risco maior para a economia popular 
será criado ao se reformular marcos 
regulatórios num mercado assolado 
por desigualdades e sem o respaldo 
de uma Justiça célere.

Apesar do setor de distribuição e 
revenda representar apenas 13% do 
preço final da gasolina, por exemplo, 
o estudo ‘Repensando o setor de 
combustíveis: medidas pró-concor-
rência’, do Cade, traz apenas duas 
medidas de revisão tributária. 

No total, o documento apresenta 
nove propostas que vão da autori-
zação para que companhias operem 
no varejo (verticalização), usinas 
vendam etanol direto para o posto 
ao autoatendimento, mais conheci-
do como self service. 

“Eu expliquei ao Alexandre (Barreto 
de Souza, presidente do Cade), que 
somos diferentes de outros países. 
Aqui a verticalização seria bem mais 
complicada porque temos o monopó-
lio do refino. Apesar de a importação 
de combustíveis pelas companhias 
ser permitida, temos 18 refinarias en-
quanto nos Estados Unidos são mais 
de 160”, argumenta o presidente da 
Fecombustíveis, Paulo Miranda. 

No Brasil, temos 41 mil postos e a 
maioria não tem tamanho adequado 
para implantar o self service. Nesse 
sistema de autoatendimento, explica 
Miranda, gasta-se de três a quatro 
vezes mais de tempo para abaste-
cer um carro do que no full service.

 “Se hoje precisamos de 
três minutos, no autosser-
viço seria pelo menos dez 
minutos. Assim, para eu 
vender a mesma quanti-
dade de gasolina no meu 
posto, teria que ter três 

vezes mais bombas do que 
tenho hoje só para manter 

o fluxo”. 
Na análise de Miranda, o País viraria 
“um caos absoluto no quesito abaste-
cimento, todos postos com filas”. 

O Cade sustenta que as medidas 
propostas possuem um alcance li-
mitado no preço final dos combustí-
veis, mas tendem a produzir efeitos 
no médio prazo e têm o objetivo de 
trazer “mais rivalidade para o setor”, 
buscando induzir menores preços 
para o consumidor final.

Etanol
Permitir que produtores de álcool 
vendam diretamente aos postos. A 
ideia do Cade é acabar com o atra-
vessador, ou seja, com as distribui-
doras como atacadistas. 

“O etanol é o produto com maior so-
negação de impostos e também com 
alto índice de adulteração. 

Cade propõe verticalização, 
venda direta de etanol e autosserviço
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E isso ocorre neste modelo em que 
as companhias compram o álcool 
anidro do produtor, o preparam dentro 
das conformidades técnicas estabe-
lecidas pela ANP e comercializam o 
etanol hidratado. Imagine se cada 
posto for responsável por comprar 
seu produto. E os estabelecimentos 
que não têm caminhão próprio? E 
como ficariam os estados que não 
são produtores de etanol? As usinas 
teriam interesse de fazer a entrega?”.  
Essas são algumas das pergun-
tas levantadas por José Camargo 
Hernandes, presidente do Resan e 
vice-presidente da Fecombustíveis. 

Já Paulo Miranda destaca o manifes-
to da União da Indústria Canavieira 
(Unica) que declarou não ter inte-
resse na venda direta. para o posto. 
“Há principalmente a questão por 
logística, mas eles falam em qualida-
de e até problema de crédito”. 

Concorrência
Não bastassem os problemas espe-
cíficos do mercado de combustíveis, 
Miranda se baseia na diferença 
que há entre os sistemas judiciais 
brasileiro e americano. “Quando um 
revendedor sofre com preço preda-
tório ou discriminatório, ele entra na 
Justiça e faz denúncia no Cade e 
tem que esperar dois ou três anos 
por uma decisão. Ou seja, na hora 
que o Cade vai resolver o conflito, o 
posto já quebrou e o empresário já 
morreu. Nos Estados Unidos, em 90 
dias se tem uma decisão judicial. O 
Federal Trade Commission (órgão 
correspondente ao Cade) também é 
muito rápido. Dá tempo de defen-
der um revendedor por abuso de 
poder econômico, que é justamente 
o desequilíbrio que há quando um 
pequeno empresário compete com 
uma gigante do petróleo”, conclui o 
presidente da Federação.

O que fazer?
O diretor-geral da ANP, Décio Oddo-
ne, informou no dia 29 de maio que 
a ANP e o Cade criariam um grupo 

para estudar medidas que permi-
tam o aperfeiçoamento do mercado 
de combustíveis. “Precisamos de 
ajustes nos modelos regulatórios. 
Estamos trabalhando fortemen-
te em conjunto com o Cade nos 
últimos tempos, tentando encontrar 
soluções que aprimorem a com-
petitividade dos nossos mercados. 
Porque nós acreditamos que essa 
é a melhor maneira de favorecer e 
beneficiar a sociedade brasileira”.

A Fecombustíveis, por sua vez, se 
manterá atenta ao andamento do 
estudo do Cade. Qualquer decisão 
no sentido de alterar os marcos 
regulatórios que afetam a revenda 
terá de ocorrer por meio de um 
Projeto de Emenda à Constituição 
(PEC), que exige aprovação de 
dois terços do Congresso. “Tere-
mos que trabalhar muito, mas difi-
cilmente eles conseguiriam aprovar 
isso no Brasil”, finaliza Miranda.

“Quando dizemos o quanto os sindicatos e a 
Federação são importantes, muitos revendedo-
res acham que supervalorizamos nosso traba-
lho. Mas são tantas as ameaças que a revenda 

enfrenta a todo momento, que se não fôssemos 
uma categoria forte, certamente ideias como 
essa da verticalização já teriam vingado. Por 

isso, peço a todos revendedores que apoiem o 
sindicato, se mantenham no quadro associativo”

José Camargo Hernandes

Propostas do Cade
• Contribuições de caráter regulatório: 

1 Permitir que produtores de álcool vendam 
diretamente aos postos; 

2 Repensar a proibição de verticalização do 
setor de varejo de combustíveis; 

3 Extinguir a vedação à importação de combus-
tíveis pelas distribuidoras; 

4 Fornecer informações aos consumidores 
do nome do revendedor de combustível, de 

quantos postos o revendedor possui e a quais 
outras marcas está associado; 

5 Aprimorar a disponibilidade de informação so-
bre a comercialização de combustíveis para 

o aperfeiçoamento da inteligência na repressão 
à conduta colusiva (acordo entre duas ou mais 
partes com o objetivo de prejudicar alguém). 

• Contribuições de 
caráter tributário: 

1 Repensar a substi-
tuição tributária do 

ICMS; 

2 Repensar o impos-
to ad rem. 5

• Contribuições de 
caráter geral: 

1 Permitir postos 
com autosserviços; 

2 Repensar as 
normas sobre o 

uso concorrencial do 
espaço urbano.



16 | POSTOS & SERVIÇOS  

Hoje, aos 83, dona Regina não 
pensa em parar. Foto acima 

é do RP Lopes, na Praça 
Coração de Maria, na Ponta da 
Praia: recordação dos anos 60 

“Nunca é tarde!”

“Eu sou muito 
independente. 

Vou para lá e para 
cá de ônibus, ou de 
carro com o marido. 
A minha mãe fale-

ceu aos 94 anos e eu 
sempre dizia para 

ela: enquanto tiver 
perna e cabeça, tem 
que se virar sozinha. 

E agora digo isso a 
mim mesma”

Nossa gente

N“Nunca é tarde para recomeçar! 
Devemos acreditar em nós mes-
mos”. Esta é a frase que move 
a vida da revendedora Regina 
Peres Lopes Fonseca, de 83 
anos. Sócia-fundadora do Resan, 
dona Regina viveu um dilema há 
27 anos, quando viúva, teve de 
decidir se vendia posto herdado 
do marido ou o assumia mesmo 
sem saber o que era galonagem 
ou como mexer numa bomba de 
combustível. 

“Tomar conta do posto foi o único 
pensamento que passou pela 
minha cabeça. Não tive medo de 
encarar esse desafio. Estava com 
56 anos e me sentia capaz. Ele 
era revendedor desde 1963, quan-
do construiu o RP Lopes, mas eu 
não trabalhava no ramo. Ficava 
em casa cuidando das crianças”. 

Da década de 1960, dona Regi-
na se recorda apenas das dificul-
dades por conta do baixo número 
de carros nas ruas. “Eu rezava 
para que tivesse mais movimen-
to. Apesar de não ficar no posto, 

eu sabia como era a realidade. A 
gasolina era tabelada e a mar-
gem muito apertada”.

E foi no dia a dia que dona Regina 
aprendeu a trabalhar. Ela contou 
com a ajuda dos antigos funcio-
nários e da filha, Mônica Lopes 
Fonseca. “Fiquei no RP Lopes até 
1998, quando resolvi deixa-lo nas 
mãos dela e abrir um novo posto”.

E, aos 66 anos, ela e o atual ma-
rido compraram um terreno vazio 
no Rio Branco e começaram as 
obras. A inauguração foi em 2001. 
“Falei para minha mãe que ia abrir 
um posto lá em São Vicente e ela 
disse que eu já estava velha, que 
não devia fazer isso. Fiz e estou 
satisfeita. Quando ouço mulheres 
falando que estão velhas, eu conto 
a minha história. Nunca é tarde”.

A insegurança foi o maior desafio 
na nova empreitada.  “Era um bairro 
pobre, tinha muito ladrão.  Fui se-
questrada, meu marido foi assaltado 
na pista umas cinco vezes, mas 
somos corajosos, continuamos. E 
estamos lá há quase 18 anos”.
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Resan em ação

Desde o final de maio foram muitas as reuniões, ofícios 
e estudos que podem até embasar ações judiciais futu-
ras para a defesa dos interesses dos revendedores.

Eis o motivo da nossa existência
Pela definição, a palavra sindicato quer dizer ‘associa-
ção para defesa e coordenação dos interesses econô-
micos e/ou profissionais de indivíduos que exercem a 
mesma atividade ou atividades similares ou conexas’

1 Sindicato assumiu as negociações entre as 
distribuidoras e o gabinete de crise comandado 

pela Polícia Militar para garantir escolta aos cami-
nhões-tanque desde a Bacub até os postos;

2 Sindicato manteve plantão jurídico 24 horas 
para garantir direitos da revenda na região;

3 Resan ampliou a comunicação com seus associa-
dos, com envio a todo momento de comunicados e 

orientações via WhatsApp, e-mails, avisos e notícias.

4 Departamento Jurídico enviou às distribuidoras 
pedido de parcelamento dos débitos uma vez 

que os postos ficaram sem comercializar produtos 
por mais de dez dias.

5Solicitação às distribuidoras para que fosse 
dada prioridade aos postos revendedores a par-

tir da liberação da Base de Distribuição (Bacub)

6Interlocução com o Procon para explicar que 
muitos postos ainda tinham nos tanques diesel 

adquirido antes do dia 21 de maio e, portanto, sem 
o desconto dos R$ 0,46 para evitar autuação devido 
à edição da Portaria 735, do Ministério da Justiça.

7 Reunião com Procon para explicar detalhes so-
bre a formação do preço final dos combustíveis 

para evitar conflitos a partir do cumprimento das 
portarias do Ministério da Justiça.

Comandante da PM, coronel Rogério Silva, esteve reunido com diretoria do sindicato para garantir abastecimento dos postos
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Maria Aparecida Nuñez 
Enriquez
Rede Clean Car de Postos 

Santos
   

Adriano Gomes de Barros 
Auto Posto Barros Tupy - PG
AP Miranda Caiçara - PG

AP Zenith Guilhermina - PG
   

Grazielle Ferreira Felicio
AP São José de Santos

Thiago Ferreira dos Santos
Posto Avenida - Santos
R & L Conveniência - Santos
Thiago Ferreira dos Santos Lan-
chonete - Santos
   

Archides Giovanella
Comércio de Combustíveis 
Giovanella - Barra do Turvo

   
Karim Ibrahim Hejazi
Auto Posto Savoy - Juquiá
   
José Carlos da Silva 
Super Posto 200 Milhas -  
Santos

03Participação no Fórum “Combate a 
Fraude e Sonegação”, realizado em 

São Paulo/SP;

03/10/22 Reuniões de 
Negociações para a 

renovação da convenção coletiva da catego-

JUNHO
2ª QUINZENA

Um brinde a você!

Ações / Resan

Maio

10

15

12

01

11

JULHO
1ª QUINZENA

03

09

02

17

19

23

24

25

26

28

Alberto José de  
Carvalho Neto
Fase Quattro Comércio de 

Combustíveis - Juquiá

José Camargo Hernandes
Auto Posto Arrastão - Santos
AP Jardim Anchieta - Santos

Marcos Martins Manssini
Auto Posto Porto Guarujá 
   

Vitória Alves Nunes 
Centro Automotivo Mar Azul -  
Guarujá
   
Artur Schor
AP Vila Nova -  Cubatão

   
Dulce Antunes Amado
Auto Posto Ferreira Amado -  
São Vicente

Vilmar Gavazzoni
Auto Posto Lambari - Miracatu
Morada do Sol Auto Posto -  
Miracatu
Posto de Abastecimento Cento e 
Trinta e Sete - Miracatu

Josué Leite de Paula
AP Filadélfia de Peruíbe 

Mônica Fente Diaz Garcia 
Posto Santo Antônio - Santos

Ronald da Silva Diogo Filho
Auto Posto Di Mônaco - PG
   

Gabriele Benedetti Alves
Auto Posto Jatiúca da Aveni-
da Santos Dumont - Guarujá

   
Maria Esther Eiras  
Rodriguez 
Auto Posto Itanhaém

   
Armando Augusto Ribeiro
Super Posto 200 Milhas - 
Santos

Luiz Roberto Favoretto
Auto Posto Iberá - Itanhaém
Auto Posto Ipê de Itanhaém - 
Itanhaém
Auto Posto Pinheiro do Caiçara - 
Praia Grande
   

Maria de Oliveira Carvalho
Auto Posto Guará Vermelho 
- Cubatão

ria postos revendedores entre os sindicatos 
patronais e de empregados, em São Paulo/SP;

09Reunião na Câmara Municipal de 
São Vicente;

11 Reunião dos Executivos e Avaliado-
res do Segs, em Brasília/DF;

15 Reunião com o diretor da ANP, Sr. 
Aurélio Amaral, no Rio de Janeiro/RJ;

15 Eleições da Fecombustíveis dos 
membros da diretoria, conselho fiscal 

e delegados junto aos conselhos da CNC, 
SESC e SENAC, no Rio der Janeiro/RJ;

17Audiência na Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo;

17 Reunião na Cetesb, em São 
Paulo/SP;

23Cerimônia de Posse do Novo Secre-
tário de Estado da Fazenda, sr. Luiz 

Claudio Rodrigues de Carvalho, no Palácio 
dos Bandeirantes em São Paulo/SP;

24 Participação no Programa Santos 
FM, em Santos/SP;

24Entrevista para o Programa CDL no 
Ar, em Santos/SP;

25Participação no Programa Ponto 
de Vista da TV Santa Cecília, em 

Santos/SP;

29 Representando a Fecombustíveis, 
participação na 4ª Reunião do 

Comitê Técnico Integrado para o Desen-
volvimento do Mercado de Combustíveis 
no Ministério de Minas e Energia, em 
Brasília/DF.
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Fique Atento!

  

1O presidente da Petro-
bras, Pedro Parente, 
pediu demissão em 1º 
de junho, em caráter 

“irrevogável e irretratável”. Parente 
ficou exatamente dois anos no co-
mando da Petrobras, já que tomou 
posse no dia 1º de junho de 2016. 
Em uma carta enviada ao presidente 
Michel Temer, Parente diz que a 
greve dos caminhoneiros e “suas 
graves consequências para a vida 
do país” desencadearam um debate 
“intenso e por vezes emocional” 
sobre as origens da crise. E que 
a política de preços da Petrobras 
adotada durante sua gestão foi 
colocada sob “questionamento”. 

DEMISSÃO

ENERGIA

4 Desde maio, entrou em vigor, parcialmente, as no-
vas regras da Anvisa para a venda de cigarros em 
lojas de conveniência e demais estabelecimentos 
que comercializam derivados do tabaco. Embora 

a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 213/2018 passe a 
valer plenamente a partir de 25 de maio de 2020, desde maio 
deste ano fica proibido o uso de cartazes, pôsteres e painéis 
com luz que dão destaque aos produtos, com recursos como 
sonorização e movimento. Já as tabelas de preço deverão con-
ter somente os nomes das marcas dos produtos, das empresas 
fabricantes ou importadoras e os valores de revenda.

CIGARRO

5 Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de 
Decreto Legislativo (PDC) 907/18, do deputado 
Eduardo da Fonte (PP-PE), que susta um decreto 
presidencial e uma resolução da Aneel que 

tratam do Sistema de Bandeiras Tarifárias. O deputado alega 
que o sistema, criado para indicar o custo da geração de 
energia elétrica no País, foi desvirtuado pela Aneel, segundo 
constatou o Tribunal de Contas da União (TCU). Além disso, 
as bandeiras vão contra os contratos de concessão assinados 
pelo poder público com as distribuidoras, que preveem reajus-
tes uma vez por ano, sempre no aniversário do contrato.

PRÁTICA ABUSIVA

6 Associado Re-
san: quer fazer 
parte de nossa 
lista de transmis-

são do Whatsapp e receber 
as notícias do setor de 
forma rápida e prática no 
seu celular? Basta adicionar 
o nosso número de telefone 
na agenda de contatos e nos 
enviar uma mensagem pelo 
aplicativo! O número é o 
(13) 99730-8048.

WHATSAPP INFLAÇÃO

8Desde 1 de junho, começou a valer as 
novas regras para o cartão de crédito. 
As medidas foram aprovadas no fim 
de abril pelo Conselho Monetário 

Nacional e buscam diminuir as taxas de juros 
cobradas nessa modalidade de crédito. A principal 
mudança foi o fim da regra que fixava o pagamen-
to mínimo das faturas em 15% do valor total. A 
partir de agora, cada banco ou empresa poderá 
definir um percentual de pagamento mínimo para 
cada cliente, de acordo com o perfil dele e relacio-
namento com a instituição. 

CRÉDITO

2 Durante a greve dos 
caminhoneiros, o president 
da  Fecombustíveis, Paulo 
Miranda, manifestou seu re-

púdio à prática de preços abusivos nas 
vendas de combustíveis. Segundo ele, 
“parcela mínima de postos revendedo-
res – que certamente não representam 
a categoria – adotaram um comporta-
mento oportunista e aumentaram extra-
ordinariamente seus preços valendo-se 
da escassez do produto. Esse tipo de 
conduta configura não apenas o ilícito 
civil da lesão, mas também representa 
ilícito penal passível de reprimenda à 
luz da lei que regula os crimes contra a 
economia popular (Lei 1521/51).

7O Índice Nacional 
de Preços ao 
Consumidor Amplo, 
considerado a 

inflação oficial do país, ficou 
em 0,4% em maio, registrando 
uma aceleração em relação 
aos 0,22% de abril. Os maiores 
impactos vieram dos preços de 
transportes e energia, com a 
gasolina respondendo, sozinha, 
por um impacto de 0,15 ponto 
percentual da inflação no mês.

3As vendas de combustíveis 
no mercado brasileiro em 
2017 totalizaram 136,025 
bilhões de litros, o que repre-

senta um aumento de 0,4% em relação 
aos 135,436 bilhões de litros registrados 
em 2016. Os dados foram apresentados 
no Seminário de Avaliação do Mercado 
de Combustíveis 2018 (Ano-Base 2017). 
A comercialização de gasolina C foi de 
44,150 bilhões de litros, um aumento de 
2,6% em relação aos 43,019 bilhões de 
litros relativos a 2016, devido à recupera-
ção econômica, ao aumento da frota e ao 
ganho de competitividade em relação ao 
etanol hidratado. Houve crescimento de 
0,9% na comercialização de óleo diesel 
B na comparação entre 2016 e 2017, 
de 54,279 bilhões de litros para 54,772 
bilhões de litros. A ligeira elevação teve 
como principal motivo a recuperação 
econômica.

CONSUMO




