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De Joinville para Criciúma/SC, 26 de Fevereiro de 2018 

  

a/c 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA  

PROCON 

Rua Henrique Lage, nº 267 – Criciúma/SC 

Coordenador Executivo Sr. Gilberto Santos 

  

 

O SINDIPETRO – Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo 

de Santa Catarina, entidade sindical patronal, inscrita no CNPJ sob nº 

83.544.791/0001-48, com sede no Município de Joinville/SC, à Rua Porto 

União, nº 606, CEP 89.203-460, neste ato por seu presidente LUIZ ANTONIO 

AMIN, vem por meio desta, em razão do e.mail datado e recebido aos 

26.02.2018, assunto “Gasolinas Refinada e Reformulada Estado de SC”, que 

informa o início de fiscalização para o cumprimento do escopo da Lei Municipal 

nº 6.874, de 2017, que impõe à revenda de combustíveis de Criciúma a 

obrigação de informar os consumidores, através da afixação de placas, se a 

gasolina comercializada é formulada ou refinada, manifestar:  

  

A Lei Municipal nº 6.874∕2017 estabelece a seguinte definição de gasolina 

refinada e gasolina formulada: 

  

Parágrafo 1º - Para efeitos desta Lei, considera-se gasolina refinada 

aquela completamente isenta de substâncias nocivas contidas no 

petróleo cru, eliminadas pelo processo de refinação; 

Parágrafo 2º - Para efeitos desta Lei, considera-se gasolina 

formulada aquela composta de resíduos de destilação petroquímicos 

adicionados de solventes. 

  

A lei também impõe que os preços devem ser discriminados separadamente 

para cada tipo de gasolina. 

  

Contudo, quiçá nosso imenso respeito ao escopo da lei (vontade do legislador), 

para nós, IMPOSSÍVEL o seu cumprimento por parte da revenda de 

combustíveis. Explicamos: 
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Primeiro, porque, para a ANP – Agência Nacional do Petróleo, não existe esta 

dicotomia (vide quadro abaixo). Esta nomenclatura refinada x formulada 

também NÃO é admitida pela ANP para a placa de preços, sob pena de multa 

administrativa vultosa – Resolução ANP nº 41∕2013. 

  

Segundo, porque, no momento do recebimento do combustível por parte da 

DISTRIBUIDORA, os REVENDEDORES não têm condições de determinar se a 

gasolina é formulada ou refinada, nos termos desta Lei Municipal nº 

6.874∕2017. Nem na Nota Fiscal de entrada não é utilizada esta nomenclatura 

por nenhuma distribuidora. 

  

Como dissemos, a ANP publicou, em sua página na internet, nota 

esclarecendo sobre a gasolina formulada no país. De acordo com a nota, para 

que a mistura de correntes de hidrocarbonetos resulte no padrão determinado 

pela ANP, é necessário “formular” o produto. Ou seja, toda gasolina produzida 

no Brasil e destinada ao consumidor final é formulada, não havendo, portanto, 

diferença entre formulada ou refinada. 

  

A nota esclarece, ainda, sobre o processo de produção da gasolina no país, 

que “vem se aperfeiçoando ao longo dos anos devido à necessidade de 

redução de emissões e aos avanços na indústria automotiva”, exigindo, assim, 

produtos de melhor qualidade. Além disso, a Agência ressaltou que toda 

gasolina comercializada no Brasil (importada ou nacional) deve atender aos 

padrões estabelecidos pela Resolução ANP 40/2013. 

  

O SINDIPETRO também informa que não há como o revendedor conhecer 

quais seriam estas substâncias nocivas contidas no petróleo cru, que são 

eliminadas no processo de refinação e, eventualmente, poderiam estar 

adicionadas à gasolina que adquire da distribuidora, conforme Lei Municipal nº 

6.874∕2017. 

  

Diante do todo exposto, porque SINDIPETRO recomenda à revenda o estrito 

cumprimento da legislação federal especializada, emanada da agência 

reguladora ANP; o SINDIPETRO entende que NÃO é possível para a revenda 

de Criciúma∕SC o cumprimento do escopo da Lei Municipal nº 6.874∕2017. 

  

 



 

Rua Porto União, 606 – Anita Garibaldi – Joinville/SC – CEP: 89203-460 

Telefone: (47) 3433-0932/0800.474 474 - www.sindipetro.com.br 

 

 

O SINDIPETRO aproveita para manifestar que se solidariza com a revenda 

instalada que sofre concorrência desleal de postos que comercializam 

combustíveis de procedência e qualidade questionáveis, ainda que atendidos 

os parâmetros mínimos fixados pela ANP. O SINDIPETRO compreende e 

respeita a pertinência que o debate desta legislação provoca. 

  

Por fim, recomendamos a visualização do conteúdo da reportagem veiculada 

pela Rede Globo aos 18.02.2018, a respeito da gasolina formulada x gasolina 

refinada – https://globoplay.globo.com/v/6512171/. 

Atenciosamente. 

  

  

SINDIPETRO – Luiz Antonio Amin 

  

  

  

  

Fonte:  

http://www.anp.gov.br/wwwanp/perguntas/288-produtos-regulados-faq/gasolina-faq/3747-

gasolina-faq  

  

1) O que é gasolina formulada? 

Toda gasolina é formulada. No Brasil, a composição de todos os combustíveis 

– inclusive da gasolina – é especificada pela ANP.  

Para que a mistura de correntes de hidrocarbonetos resulte no padrão 

determinado pela Agência, é necessário "formular" o produto. Por isso, não há 

razão para se falar em gasolina “formulada” ou “refinada” – não há diferença - 

ou seja, toda a gasolina produzida no Brasil - e no mundo - destinada ao 

consumidor final é formulada.  

O processo de produção da gasolina vem se aperfeiçoando ao longo dos anos 

devido à necessidade de redução de emissões e aos avanços na indústria 

automotiva, que exigem produtos de melhor qualidade. Essa produção se 

caracteriza pela mistura de correntes de hidrocarbonetos, que podem ser 

obtidas por diferentes processos, seja em refinaria, central petroquímica ou 

formulador. 
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