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A ANP – AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E 

BIOCOMBUSTÍVEIS, autarquia federal sob regime especial, representada pela Procuradoria 

Regional Federal da 5ª Região, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com espeque 

no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interpor 

 

RECURSO DE APELAÇÃO 

 

em face da sentença proferida por esse MM. Juízo Federal da 10ª Vara da Seção Judiciária de 

Pernambuco, nos autos da ação em epígrafe, requerendo seja o recurso encaminhado à instância 

superior. 

 

Pede deferimento 

Recife, 30 de outubro de 2018 

 

CRISTIANO GURGEL LOPES 

Procurador Federal 
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RAZÕES DE APELAÇÃO 

 

EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 

COLENDA TURMA, 

 

 

I - SÍNTESE DA DEMANDA 

 

 

Trata-se de ação de rito comum ajuizada pelo SINDICATO DA INDÚSTRIA 

DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL NO ESTADO DE PERNAMBUCO, SINDICATO DA INDÚSTRIA 

DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL NO ESTADO DE ALAGOAS e SINDICATO DA INDÚSTRIA 

DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL NO ESTADO DE SERGIPE em desfavor da ANP e da UNIÃO, que 

visa a anular a proibição contida nos artigos 2º, VI e 6º da Resolução ANP n. 43/09 e art.14 da 

Resolução ANP n. 41/13, que impedem as unidades produtoras de etanol de realizar a venda de etanol 

hidratado diretamente aos postos revendedores de combustível. 

  

Aduzem as autoras que o atual modelo geraria impactos negativos para o meio 

ambiente, bem como impediria uma maior concorrência no mercado de etanol. Nesse sentido, afirmam 

que, caso seja invalidada a proibição contida nas Resoluções acima destacadas, poderia haver a uma 

redução no preço para o consumidor. 

  

Diante desses argumentos, alegam que os dispositivos regulatórios impugnados 

estariam eivados de vício formal, por supostamente extrapolar o poder regulador conferido por lei à 

ANP. Afirmam, ainda, que haveria também vício material por ofensa aos princípios constitucionais 

da ordem econômica - livre iniciativa e concorrência e defesa do consumidor (art. 170, caput e inciso 

IV e V, CF/88) - bem como a alguns objetivos instituídos na Lei Nacional do Petróleo (art. 1º da Lei 

nº 9.478/97). 

  

Requereram então “a concessão de tutela provisória de urgência para que sejam 

sustados os efeitos dos artigos 2º, VI e 6º da Resolução ANP 43/09 e artigo 14 da Resolução ANP 

41/13, de forma a autorizar as Unidades Produtoras associadas às Requerentes a vender o etanol 

combustível (etanol hidratado) diretamente aos Postos Revendedores” além de requererem também 
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“em tutela cominatória, que à Requeridas abstenha-se de realizar qualquer prática que impeça a 

venda direta do etanol hidratado aos Postos Revendedores e de aplicar qualquer penalidade ou 

sanção administrativa aos agentes regulados envolvidos na operação em tela”. 

  

O pedido de tutela de urgência antecipada foi deferido nos seguintes termos: 

  

“ISTO POSTO, DEFIRO a tutela de urgência de natureza 

antecipada para determinar às rés que sob as penas da 
desobediência de seus prepostos se ABSTENHAM de aplicar 

às unidades produtoras de etanol hidratado dos Estados de 

Pernambuco, Alagoas e Sergipe as normas dos arts. 2.º, VI e 
6.º da resolução 43/09 e ainda o art. 14 da resolução 41/13, 

todas editadas pela segunda ré, ficando assim as referidas 

usinas e destilarias AUTORIZADAS a vender o mencionado 
combustível diretamente aos postos revendedores, devendo 

ainda as demandadas se ABSTER de aplicar às unidades 
produtoras e aos postos revendedores de combustível que 

com elas negociarem qualquer espécie de sanção em 

decorrência das vendas que vierem a ser contratadas bem 

como ainda se ABSTEREM da prática de qualquer conduta 

que possa obstacular tais operações." 

(grifos no original) 

  

Irresignada, a ANP interpôs recurso de agravo de instrumento (0811646-

65.2018.4.05.0000), tendo sido concedido o efeito suspensivo ao recurso, nos seguintes termos: 

  

"A ANP interpõe agravo de instrumento contra decisão 

proferida pelo MM. Juiz Federal da 10ª Vara/PE que, nos 
autos da Ação Ordinária nº 0808280-47.2018.4.05.8300, 

deferiu pedido de tutela antecipada para determinar que as 

demandadas, dentre as quais a recorrente, abstenham-se de: 

1) aplicar às unidades produtoras de etanol hidratado dos 

Estados de Pernambuco, Alagoas e Sergipe as normas dos 
arts. 2º, VI, e 6º, da Resolução ANP nº 43/2009 e ainda do 

art. 14 da Resolução ANP nº 41/2013, ficando as referidas 
usinas e destilarias autorizadas a vender mencionado 

combustível diretamente aos postos revendedores; 2) impor 

às unidades produtoras e aos postos revendedores de 
combustível que com eles negociarem qualquer espécie de 

sanção em decorrência dessa venda; 3) praticar qualquer 

conduta que possa obstaculizar tais operações.  
  

A agravante sustenta que não está demonstrada a 
probabilidade do direito invocado pelos sindicatos autores, 

porquanto o ponto por eles impugnado na ação de origem 

refere-se a uma normatização vigente há pelo menos 4 
décadas e que recentemente vem sendo debatida pelos 
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órgãos técnicos responsáveis (ANP e CADE, especialmente), 

bem como no âmbito do Poder Legislativo em face do Projeto 

de Decreto Legislativo (PDS) nº 61, o qual visa justamente a 
suspender o art. 6º da Resolução ANP nº 43/2009.  

  

Nesse mesmo tópico, aponta a ausência do perigo da demora 
hábil a ensejar a concessão do provimento de urgência 

vergastado, pois, considerando a sistemática em vigor há 

mais de 40 anos, "não se afigura crível que não se pudesse 

esperar a conclusão dos debates que vem sendo travados no 

âmbito, notadamente, da ANP e CADE, com Grupo de 
Trabalho instituído que tem previsão de conclusão em 90 

(noventa dias) apenas, prorrogável pelo mesmo prazo".  
  

Alerta que, consoante esclarece a Nota Técnica Conjunta 

SDL-SDR-DIR1-DIR4 nº 02/2018, nem durante a recente 
greve dos caminhoneiros, avaliou-se, considerando a 

dinâmica do equilíbrio regulatório do mercado de 

abastecimento de combustíveis, que eventual suspensão dos 
arts. 2º, VI, e 6º, da Resolução ANP nº 43/2009 e ainda do 

art. 14 da Resolução ANP nº 41/2013 isoladamente traria 
mais prejuízos que benefícios para o sistema regulado, o que, 

a seu ver, entremostra quão sensível se mostra a questão.  

  
Defende que os referidos atos normativos foram editados 

com estrita observância ao devido procedimento 
administrativo, atendidas as exigências da legislação de 

regência, conforme registrado nos autos do Processo 

Administrativo ANP nº 48610.001440/200979 - inclusive 
com realização de Consulta Pública e Audiência Pública nº 

10/2009 -, configurando a suspensão dos aludidos 

dispositivos regulatórios ingerência indevida do judiciário 
sobre questões complexas, adstritas ao poder normativo da 

ANP.  
  

Afirma encontrar-se configurado, na hipótese, o perigo de 

dano inverso, notadamente porque o fim da vedação à 
comercialização de venda direta do etanol hidratado pelas 

unidades produtoras de etanol para os postos revendedores 
de combustíveis tem o potencial de produzir perda de 

arrecadação calculada em R$ 2,185 bilhões anuais, com 

base na estimativa de vendas esperadas para 2018, por 
ausência do devido recolhimento do PIS/COFINS incidente 

na etapa de distribuição. 

  
Acrescenta ainda que a decisão vergastada desorganiza o 

mercado de combustível, sem proceder a uma maior reflexão 
acerca dos efeitos que essa medida gera para os diversos 

setores envolvidos, além de comprometer a realização do 

programa Renovabio, introduzido pela Lei nº 13.573/2017, o 
qual alega estabelecer uma estratégia conjunta para a gestão 

dos biocombustíveis, incluindo neles o etanol, definir o 
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distribuidor como agente central da cadeia sobre a qual 

serão cobradas as metas de descarbonização.  

  
Requer a concessão imediata de édito judicial que garanta o 

sobrestamento dos efeitos advindos doato judicial 

combatido.  
  

É o que de relevante havia para relatar. Decido.  

  

Com efeito, por força do que preceitua a norma inserta no 

art. 300 do NCPC, a tutela de urgência apenas será 
concedida quando houver nos autos elementos que 

evidenciem a presença cumulativa dos requisitos da 
probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo.  

  
No caso de que ora se cuida, penso não existir a último 

daqueles pressupostos, na medida em que, consoante 

atestam os próprios demandantes em sua inicial, o modelo 

atualmente adotado - em que a atividade de venda do 

combustível aos postos revendedores só pode ser realizada 

por meio de distribuidora regulamente constituída - vige há 

várias décadas, de modo que não haveria urgência capaz de 

ensejar de pronto a suspensão dessa sistemática.  
  

Devo registrar, inclusive, que as próprias resoluções 

impugnadas - Resolução ANP nº 43/2009 e Resolução ANP 

nº 41/2013 - vigem há anos, repetindo - diga-se de passagem 

- organização relacionada ao abastecimento nacional de 

combustíveis que já era estabelecida em atos normativos 

anteriores, o que infirma eventual alegação de que é 

premente, na hipótese, a necessidade de concessão da tutela 

antecipada requestada no feito de origem.  

  
A meu ver, a elevação recente do preço dos combustíveis, 

bem como a crise que vem sendo enfrentada pelo setor 

sucroalcooleiro não se mostram hábeis a justificar o 

deferimento de tutela provisória no presente caso, na 

medida em que não se pode afirmar decorrerem 

diretamente da forma de distribuição do álcool hidratado 

para os postos revendedores de combustíveis há anos 

instituída.  
  

Além do mais, envolvendo o pleito formulado pelos 

sindicatos autores situação complexa do ponto de vista 

técnico, a argumentação por eles desenvolvida na ação 

originária carece de análise mais apurada, notadamente 

por demandar a reestruturação de um modelo de mercado 

vigente há vários anos, implicando, por consequência, 

desdobramentos relevantes para diversos setores na cadeia 

de abastecimento de combustível.  
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Outrossim, cumpre-me ainda destacar que essa temática vem 

sendo objeto de discussão no âmbito das Casas Legislativas 

em face do Projeto de Decreto Legislativo nº 61 - que visa a 
suspender justamente o art. 6º da Resolução ANP nº 43/2009 

-, situação que, a meu ver, reforça a tese de que se afigura 

descabida a concessão do provimento de urgência em 
questão, na medida em que essa conduta acaba por atropelar 

os debates que vêm sendo travados em torno do aludido PDS. 

  

Com essas considerações, defiro o pedido liminarmente 

requestado no presente recurso para sobrestar, a menos por 
ora, os efeitos decorrentes da decisão recorrida." (grifou-se) 

  

O processo teve seu curso normal e, por sentença, o pedido foi julgado procedente. 

Inconformada com a sentença proferida, a ANP interpõe o presente recurso de 

apelação. 

 

II – DO MÉRITO 

 

II.1. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO. HISTÓRICO NORMATIVO. SISTEMÁTICA 

ESTABELECIDA EM NOSSO ORDENAMENTO HÁ MAIS DE 40 ANOS. DEBATES 

RECENTES. PDS Nº 61. GRUPO DE TRABALHO CONJUNTO ANP/CADE. 

 

  

Importa destacar, inicialmente, que no caso sob análise a discussão não gira em torno 

de questão nova no nosso Ordenamento Jurídico. O modelo atualmente adotado, em que a atividade 

de venda do combustível aos postos revendedores só pode ser realizada por meio de distribuidora 

regularmente constituída, vige há décadas. 

  

As próprias Resoluções ANP 43/09 e ANP 41/13, questionadas na presente ação, 

vigem há vários anos. E mais, essas resoluções apenas repetem a sistemática que já era estabelecida 

nos normativos anteriores, inclusive – frise-se – há várias décadas. 

  

Como esclarece o Memorando nº 40/2018/SDL (ID PJE n. 4058300.5920329, de 

06/08/18), que somente a partir da Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005, a competência normativa 

da ANP foi ampliada passando-se a prever que as atividades relacionadas com o abastecimento 

nacional de combustíveis incluíam também os biocombustíveis. 
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Em relação à normatização anterior à assunção dessa competência pela ANP, em 

levantamento realizado foi possível localizar os normativos sobre a matéria pelo menos de 1975, não 

se tendo logrado continuar o exercício remissivo das normas anteriores a essa data. O que se verifica, 

no detalhamento apresentado no referido memorando, é que há mais de 43 (quarenta e três) anos as 

normas sobre a matéria estipulam que o revendedor varejista de combustíveis líquidos, popularmente, 

o posto de combustível, apenas pode adquirir combustíveis de pessoas jurídicas autorizadas à atividade 

de distribuição de combustíveis líquidos. 

  

No presente caso não se discute, portanto, nenhuma “inovação” que tenha sido 

instituída pela ANP. Ao contrário, trata-se de sistemática há longo tempo estabelecida no mercado de 

combustível nacional e sobre a qual se estruturam diversas outras 

questões normativas e operacionais que possuem extrema relevância para o país, sob o ponto de 

vista econômico, ambiental e de defesa do consumidor. 

  

Com efeito, essa cadeia do setor de combustíveis serve de base para os procedimentos 

de controle de qualidade, fiscalização e responsabilização dos agentes envolvidos; para a forma de 

incidência e arrecadação de tributos; para normas de controle do impacto ambiental; dentre inúmeros 

outros segmentos. 

  

Diante desse contexto, é evidente que uma ruptura abrupta dessa sistemática do 

mercado, há tanto tempo estabelecida, sem considerar toda a legislação correlata, os possíveis 

impactos e os diversos setores envolvidos, importa em violação direta aos dispositivos constitucionais 

e legais que regulamentam o setor há mais de quarenta anos, bem como estabelecem, mais 

recentemente, o Poder Regulador da ANP sobre a matéria, além de importar em grave lesão direta, 

inclusive arrecadatória, à União e aos Estados afetados, como se detalhará mais adiante. 

  

Ainda em relação a essa contextualização temporal, vale destacar que, de fato, no 

recente cenário excepcional de crise no abastecimento decorrente da “greve dos caminhoneiros”, 

mencionado na sentença recorrida, algumas restrições regulatórias do setor foram suspensas 

temporariamente. Várias medidas foram adotadas no intuito de minimizar os graves impactos do 

movimento paredista, conforme amplamente veiculado na mídia e vivenciado por toda a sociedade 

brasileira. 
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Não obstante, como esclarece a Nota Técnica Conjunta SDL-SDR-DIR1-DIR4 nº 

02/2018 (ID PJE n. 4058300.5920341, de 06/08/2018), mesmo naquele momento mais crítico, 

avaliou-se, considerando a dinâmica do equilíbrio regulatório do mercado de abastecimento de 

combustíveis, que eventual suspensão dos art. 2º, VI e 6º da Resolução ANP 43/09 e art.14 da 

Resolução ANP 41/13 isoladamente traria mais prejuízos que benefícios para o sistema regulado. Esse 

dado já sinaliza, justamente, o quão sensível se mostra a questão. 

  

Por outra parte, no cenário atual, em que, felizmente, a situação de abastecimento se 

encontra completamente normalizada, faz-se necessário que a análise quanto aos possíveis impactos 

dessa medida se dê de forma ainda mais cautelosa. Não há como deixar de considerar os graves 

prejuízos que uma alteração dessa ordem, em um mercado já estruturado há bastante tempo, poderá 

gerar, ainda mais se realizada sem a necessária reflexão e análise técnica, pelos órgãos competentes 

para tanto. 

  

Outro aspecto importante que merece um esclarecimento diz respeito às discussões 

que tem sido travadas no âmbito do Poder Legislativo, em torno do PDS nº 61. Trata-se de Projeto de 

Decreto Legislativo que se encontra em tramitação perante o Congresso Nacional e visa justamente 

suspender o art. 6º da Resolução ANP nº 43/2009, o qual também restou suspenso pela sentença 

vergastada. 

  

 A ANP tem contribuído fortemente nas discussões no âmbito da Casa Parlamentar, 

apresentando os esclarecimentos técnicos e jurídicos pertinentes à atuação desta Agência, inclusive 

com análise aprofundada e detalhada consubstanciada na já mencionada Nota Técnica Conjunta 

SDL-SDR-DIR1-DIR4 nº 02/2018. 

  

Apesar de o referido PDS não ser o objeto direto de discussão nos presentes autos, a 

questão de fundo ali debatida tem pertinência com a matéria aqui posta, de forma que serão 

aproveitadas, em parte, as informações constantes da referida nota técnica, além de informações 

complementares relativas aos impactos desta ação, especificamente. 

  

Além dos debates no âmbito Legislativo, importa esclarecer que essa questão também 

vem sendo examinada e estudada pela ANP, sendo necessário levar em consideração aspectos 

dinâmicos desse sistema de abastecimento de combustíveis e os possíveis impactos que eventual 
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alteração pode acarretar para os diversos agentes regulados ou para outros sistemas sócio-jurídicos 

correlatos. 

  

Destaca-se, inclusive, que recentemente o  CONSELHO ADMINISTRATIVO DE 

DEFESA ECONÔMICA - CADE e a ANP instituíram Grupo de Trabalho para atuação conjunta 

no âmbito do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, tendo como objetivo analisar a estrutura 

do mercado de combustíveis, avaliar a implementação das medidas propostas pelo CADE para 

repensar o setor de combustíveis e a possibilidade da adoção permanente das medidas regulatórias 

excepcionais que foram apresentadas pela ANP no momento crítico de abastecimento decorrente da 

greve dos caminhoneiros. Também está no escopo do grupo a promoção da concorrência como 

instrumento para elevar a competitividade e a inovação na economia brasileira. O grupo instituído 

tinha o prazo de 90 (noventa) dias para apresentar as conclusões, que podia ser prorrogado, a pedido, 

pelo mesmo período. Esse prazo foi prorrogado pela Portaria Conjunta CADE/ANP nº 06, de 28 de 

setembro de 2018, em anexo, estando ainda pendentes as conclusões. 

  

Nesse sentido, registra-se justamente que nada impede que seja devidamente debatida 

e construída eventual reestruturação do setor de combustíveis – como de fato tem sido feito – 

avaliando-se possíveis modelos econômicos diferentes dos que são hoje adotados. Essa discussão, 

porém, há de ocorrer no âmbito próprio e com a devida observância dos procedimentos necessários, 

com participação de todos os agentes envolvidos e análise técnica dos impactos que possam ser 

gerados. 

  

O fato de a matéria estar sendo discutida no Congresso Nacional e no Poder 

Executivo e depender, necessariamente, de alterações normativas profundas em outras searas 

correlatas (legislação tributária, normas de fiscalização e controle de qualidade bem como proteção ao 

consumidor e legislação ambiental envolvendo acordo internacional firmado pelo Brasil) só reforçam 

a necessidade de se aguardar a conclusão dos debates técnicos e políticos que tem sido travados em 

torno da matéria. 

  

Ocorre, justamente, que essas alterações legislativas, que seriam fundamentais em 

diversos setores caso seja alterada, realmente, a sistemática do mercado de combustíveis, estão sendo 

discutidas justamente pelos órgãos técnicos responsáveis, de modo que não existe, no cenário 

atual, o arcabouço normativo adequado que permitisse da noite para o dia simplesmente 

autorizar a venda direta, sem a figura das distribuidoras. 
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Demais disso, a ANP não teria como proceder às alterações normativas sem 

observância dos procedimentos próprios, nem detém competência para alterar leis vigentes que 

necessitariam também ser ajustadas. Uma alteração dessa ordem em matéria tributária, por exemplo, 

dependerá de alteração legislativa pelo Congresso Nacional, com observância dos prazos e 

procedimentos próprios previstos na Constituição. 

  

Diante desse breve cenário apresentado, é evidente que a pretensão dos 

apelados, na forma como apresentada, viola diretamente os dispositivos constitucionais e legais 

que estabelecem o Poder Regulador desta Agência, além de afrontar a Separação dos Poderes, 

uma vez que se trata de matéria regulada há décadas em nosso Ordenamento, que vem sendo 

devidamente debatida tanto no âmbito do Poder Legislativo, como no âmbito de Grupo de 

Trabalho conjunto ANP/CADE, não sendo cabível, portanto, usurpar a discussão técnica e 

legislativa, por uma decisão judicial que não teria como considerar os diversos aspectos técnicos 

e normativos pertinentes à questão, extremamente complexa e sensível. 

  

São essas, portanto, as considerações introdutórias que a ANP reputa relevantes para 

o entendimento do contexto da demanda, passando-se a detalhar, a seguir, os aspectos jurídicos e 

técnicos pertinentes para análise do presente recurso de apelação. 

  

  

II.2. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PODER REGULADOR DA ANP. 

RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. PROCEDIMENTALIZAÇÃO PREVISTA EM LEI. 

CONSULTA PÚBLICA. GRUPO DE TRABALHO CONJUNTO ANP/CADE. VIOLAÇÃO 

AOS ARTS. 2º, 170, 173, 174, 177, CAPUT E §§1º E 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, C/C 

ART. 8º, CAPUT E INC. VI, E ART. 19, DA LEI N.º 9.478/97 

  

A sentença atacada julgou procedente o pedido, sob o fundamento de suposta 

existência de uma “reserva de mercado em favor das distribuidoras” que teria sido instituída pelos 

artigos 2º, VI e 6º da Resolução ANP 43/09 e art.14 da Resolução ANP 41/13, entendendo o MM. 

Juízo de primeiro grau que as referidas normas editadas pela ANP padeceriam de vício formal, pois 

estariam "inovando no ordenamento jurídico", bem como haveria vício material por suposto “desvio 

de finalidade”. 
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Ocorre que a sistemática definida em tais dispositivos já existia anteriormente - há 

várias décadas, como se demonstrou - não se tratando, portanto, de uma "inovação" introduzida pela 

ANP, sendo certo, ainda, que esse modelo adotado no mercado de combustível nacional atende a 

diversos propósitos relevantes, de ordem econômica, de controle de qualidade, defesa do consumidor 

e proteção ambiental, como se aprofundará posteriormente. 

  

Efetivamente, as Resoluções da ANP são atos regulatórios que foram expedidos no 

exercício legítimo da atribuição normativa conferida constitucionalmente à ANP, com absoluta 

observância ao devido procedimento administrativo pertinente, inclusive realização de consultas 

públicas e audiências públicas, no cumprimento do mister constitucional que é conferido a esta 

Agência. 

  

Vale destacar que a Constituição de República estabeleceu que, como agente 

normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de 

fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para 

o setor privado (art. 170). 

  

Especificamente no que se refere ao comércio de combustíveis, a própria 

Constituição da República estabeleceu que a lei regularia a atividade (art. 238). 

  

A mesma Lei Fundamental instituiu um modelo econômico segundo o qual (em 

regra) a atividade econômica é de iniciativa dos particulares, ficando reservada ao Estado a figura de 

regulador (arts. 173 e 174). 

  

A Carta de 1988 expressamente atribuiu ao legislador a definição das atribuições do 

“órgão regulador do monopólio da União” (art. 177, §§1º e 2º), de forma que a ANP tem, 

portanto, sede constitucional. 

  

A Lei Federal n.º 9.478/97 decorre da combinação dos dispositivos constitucionais 

já destacados e se constitui uma lei da qual se desenrola o processo de delegificação de determinadas 

matérias. Tal moldura normativa da ANP é inconteste aos prescrever que a ela cabe promover a 

regulação das atividades relacionadas "à produção, à importação, à exportação, à armazenagem, à 

estocagem, ao transporte, à transferência, à distribuição, à revenda e à comercialização de 
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biocombustíveis, assim como avaliação de conformidade e certificação de sua qualidade, fiscalizando 

as diretamente ou mediante convênios com outros órgãos da União, Estados, Distrito Federal ou 

Municípios" (art. 8º, caput e inciso XVI da Lei 9.478/1997, grifo da transcrição). 

  

Nesse sentido, deve ser respeitada a autonomia técnico-decisória das agências 

reguladoras para a tomada de decisões concretas, a qual representa a necessidade de que a liberdade 

de o regulador em escolher as opções que tecnicamente identificou como melhores para determinado 

mercado regulado não seja subvertida por decisões de outras instituições que, sob o pretexto do 

controle externo administrativo ou judicial, invadem a competência regulatória e efetivamente a 

exercem mediante nova decisão. 

  

Não se pretende aqui, de forma alguma, retirar do Judiciário o seu papel 

constitucional, mas em situações delicadas como a que se apresenta, de uma situação complexa 

do ponto de vista técnico, que envolve reestruturação de um modelo de mercado vigente há mais 

de 04 (quatro) décadas e importa em desdobramentos graves para diversos setores na cadeia de 

abastecimento de combustível, só deveria ser invalidado ou suspenso o ato da Agência 

Reguladora responsável em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que de 

forma alguma corresponde ao caso em tela. 

  

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada confirma a 

legitimidade das portarias e resoluções do órgão administrativo para regular a indústria do 

petróleo (RE 349686 / PE; Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE).  

  

Não haveria como ser diferente, já que a missão institucional das Agências em 

geral passa pela regulação econômica de setores complexos e tidos como peculiarmente sensíveis à 

coletividade, a demandar um órgão com poderes suficientes para corrigir as "falhas de mercado", 

reduzir/prevenir a existência de "falhas de governo", dinamizar o setor e, ao mesmo tempo, dar 

cumprimento aos objetivos estabelecidos na Constituição Federal e nas leis específicas que 

regulamentam cada atividade. 

  

De fato, seria impossível a consecução de tais objetivos sem que fossem garantidas 

(i) razoável independência política, a fim de possibilitar uma atuação técnica o mais neutra possível; 

(ii) atribuição de poder normativo dentro dos parâmetros legais dispostos para cada Agência na lei que 

a criou e definiu seu setor de atuação. 

12/33



 

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL – 5ª REGIÃO 

Av.Eng. Domingos Ferreira, 604 - Boa Viagem - 51011-050 – Recife – PE 
Fone (0**81)32014050 - Fax: (0**81) 32014222 

E-mail:  prf5@agu.gov.br 

  

Com o intuito de, ao mesmo tempo, conferir maior legitimidade 

técnica/democrática às decisões das Agências e permitir maior controle social, concebeu-se um 

modelo procedimentalizado de criação de normas que passa, necessariamente, por consulta 

e audiência pública acerca da minuta de ato administrativo que impacte no setor regulado, 

conforme disposição expressa do art. 19, da Lei 9.478/9. 

  

Ainda nessa peculiar vertente procedimental que envolve as regulações setoriais, 

deve ser destacado que a utilização da "Análise de Impacto Regulatório" (AIR), como ferramenta 

de observância ao princípio da eficiência. 

  

A AIR é uma ferramenta reconhecida internacionalmente, voltada para melhorar a 

qualidade e a eficiência da regulação, por proporcionar maior robustez técnica e analítica ao processo 

decisório dos reguladores. Pode ser definida como um processo sistemático de análise baseado em 

evidências que busca avaliar, a partir da definição de um problema regulatório, os possíveis impactos 

das alternativas de ação disponíveis para o alcance dos objetivos pretendidos, tendo como finalidade 

orientar e subsidiar a tomada de decisão.  

  

No âmbito da ANP, a AIR e demais estudos de análise de resultado, mesmo que 

sem tal nomenclatura, são utilizados e previstos no Regimento Interno desde 2011, com a 

inclusão no art. 12 dentro das atribuições da Secretaria-Executiva (XXI - elaborar e disseminar 

as recomendações metodológicas que devem orientar a elaboração de Análises de Impacto 

Regulatório, bem como monitorar sua aplicação no âmbito da ANP, apoiando as unidades 

organizacionais na sua elaboração). 

  

O ciclo de uma medida regulatória, portanto, conjuga análise técnica e participação 

social, como bem espelha o referido "Guia Orientativo para Elaboração de Análise de Impacto 

Regulatório (AIR)": 
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Como consequência direta dessa formatação e do princípio da separação entre 

Poderes (art. 2º, CF), doutrina e jurisprudência convergem para o reconhecimento de que essa área 

de expertise técnica é albergada por uma "reserva de Administração", conforme expressão diversas 

vezes utilizada pelo STF: 

  

E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE 

AGRAVO - DECISÃO QUE SE AJUSTA À 
JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL - CONSEQÜENTE INVIABILIDADE 

DO RECURSO QUE A IMPUGNA - SUBSISTÊNCIA DOS 
FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO 

RECORRIDA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - 

O princípio constitucional da reserva de 

administração impede a ingerência normativa do Poder 

Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência 

administrativa do Poder Executivo. É que, em tais matérias, 

o Legislativo não se qualifica como instância de revisão dos 

atos administrativos emanados do Poder Executivo. 
Precedentes. Não cabe, desse modo, ao Poder Legislativo, 

sob pena de grave desrespeito ao postulado da separação de 

poderes, desconstituir, por lei, atos de caráter administrativo 

que tenham sido editados pelo Poder Executivo, no estrito 

desempenho de suas privativas atribuições institucionais. 
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Essa prática legislativa, quando efetivada, subverte a função 

primária da lei, transgride o princípio da divisão funcional 

do poder, representa comportamento heterodoxo da 
instituição parlamentar e importa em atuação “ultra vires” 

do Poder Legislativo, que não pode, em sua atuação político-

jurídica, exorbitar dos limites que definem o exercício de 
suas prerrogativas institucionais.(RE 427574 ED, 

Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, 

julgado em 13/12/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 

DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012 RT v. 101, n. 922, 

2012, p. 736-741) 

  

Mais recentemente, na ADI 5501, que discutia um ato normativo expedido pela 

ANVISA, essa tese também foi expressamente acolhida. Nas palavras do Ministro BARROSO, a 

situação em voga “caracteriza, ainda, nítida invasão de função privativa do Poder Executivo, em 

violação ao princípio da separação de poderes (CF/1988, arts. 2º e 60, § 4º, III). A separação dos 

Poderes tem como conteúdo nuclear a ideia de que as funções estatais devem ser divididas e atribuídas 

a órgãos diversos e devem existir mecanismos de controle recíproco entre eles, de modo a proteger 

os indivíduos contra o abuso potencial de um poder absoluto. Dessa ideia central decorrem dois 

corolários. De um lado, a especialização funcional, que se refere à necessidade de distribuir as 

funções estatais a órgãos diversos, para que tenham as condições de exercê-las com maior 

especialização e eficiência. De outro, a independência orgânica, que pressupõe a existência de um 

domínio de atuação privativa para cada Poder, apenas se admitindo a interferência de um Poder nas 

atribuições típicas de outro quando a própria Constituição tenha autorizado”. 

  

Também nesse contexto que envolve decisões complexas sobre setores sensíveis da 

economia, a melhor doutrina indica como critério hermenêutico a consideração das “capacidades 

institucionais” como forma de definição da seara mais adequada para discussões: 

  

“Isto não significa que o Poder Judiciário não possa 
apreciar a constitucionalidade de políticas públicas. No 

sistema jurídico brasileiro vigora o princípio da 

inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, XXXV, 
CF). Sem embargo, um ativismo do Poder Judiciário nessa 

matéria, que ignorasse o déficit de expertise dos juízes, e não 
envolvesse certa deferência diante das valorações feitas 

pelos especialistas dos órgãos estatais competentes, 

provavelmente produziria péssimos resultados. As intenções 
poderiam ser até as melhores, mas, no final, o voluntarismo 

judicial poderia comprometer a própria realização eficiente 

dos valores constitucionais em jogo. 

Imagine-se a seguinte hipótese: a Constituição consagra 

como princípio da ordem econômica a “busca do pleno 
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emprego” (art. 170, VIII), e é sabido que as taxas de juros 

praticadas no mercado têm direta relação com a realização 

concreta deste objetivo constitucional. Existe um órgão 
público vinculado ao Banco Central — o Comitê de Política 

Monetária (COPOM) — que tem dentre as suas atribuições 

a fixação da taxa básica de juros. As decisões do COPOM, 
com muita frequência, geram polêmica entre os 

especialistas, devidamente noticiadas nas páginas 

econômicas dos jornais: há sempre os que acham que a taxa 

fixada foi alta demais, desacelerando indevidamente as ativi- 

dades econômicas, enquanto outros consideram que ela foi 
muito baixa, promovendo a inflação. Figure-se uma 

impugnação judicial à decisão do COPOM, em que se 
alegasse afronta ao princípio constitucional da busca do 

pleno emprego. As decisões que fixam a taxa básica de juros 

têm gravíssimas repercussões na Economia e são adotadas 
após atento exame de múltiplas variáveis econômicas. Esse 

exame pressupõe, naturalmente, profundos conhecimentos 

técnicos que os juízes, diferentemente dos membros do 
COPOM, não possuem. Por isso converter o Poder 

Judiciário no árbitro dessa questão seria uma péssima ideia. 
Provavelmente as suas intervenções, ainda que muito bem-

intencionadas, causariam muito mais dano do que vantagens 

para a Economia e para o próprio princípio constitucional 
da busca do pleno emprego.” 

(SARMENTO, Daniel; SOUZA, Claudio Pereira. Direito 

Constitucional – Teoria, História e Métodos de Trabalho; p. 

435-436; Ed. Fórum, 2ª ed.) 

  

Assim, percebe-se que é de todo recomendável o reconhecimento de que a 

regulação setorial exercida através da atuação técnica das Agências deve ser preservada, 

sobretudo em deferência ao procedimento que dá ensejo aos atos administrativos regulatórios. 

  

Aliás, diante do grave impacto no setor regulado e na normativa ora vigente - que 

será devidamente detalhado a seguir - é de suma relevância considerar não só as consequências diretas 

para o caso concreto submetido ao Judiciário, como também as consequências indiretas para o 

mercado, sobretudo considerando que, como se destacou acima, está em jogo setor complexo, sensível 

e onde cada medida regulatória é amplamente discutida, analisada e tem seus efeitos estimados através 

da Análise de Impacto Regulatório. 

  

De fato, as Resoluções ANP 43/2009 e 41/2013 são expressão do exercício legítimo 

da atribuição normativa conferida constitucionalmente à ANP. Tal atribuição foi exercida com estreita 

observância ao devido procedimento administrativo de edição de atos normativos, atendidas as 

exigências da legislação de regência, conforme registrado nos autos do processo administrativo ANP 
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nº 48610.001440/200979, inclusive com realização de Consulta Pública e Audiência Pública nº 

10/2009. 

  

Diante de um cenário como esse, é evidente que a simples suspensão dos dispositivos 

regulatórios, como feito pelo sentença recorrida, importa em ingerência indevida sobre questões 

complexas, adstritas ao Poder Normativo da ANP, que já vêm sendo debatidas perante os órgãos 

técnicos responsáveis. 

  

Afinal, nada impede que seja devidamente debatida e construída eventual 

reestruturação do setor de combustíveis, avaliando-se possíveis modelos econômicos diferentes 

dos que são hoje adotados. Essa discussão, porém, há de ocorrer no âmbito próprio e com a 

devida observância dos procedimentos necessários, com participação de todos os agentes 

envolvidos e análise técnica dos impactos que possam ser gerados. 

  

Como se destacou inicialmente, já se encontra em curso, inclusive, o 

desenvolvimento de estudo pelo Grupo de Trabalho conjunto CADE/ANP com o objetivo analisar a 

estrutura do mercado de combustíveis, avaliar a implementação das medidas propostas pelo CADE 

para repensar o setor de combustíveis e a possibilidade da adoção permanente das medidas regulatórias 

excepcionais que foram apresentadas pela ANP no momento crítico de abastecimento decorrente da 

greve dos caminhoneiros. 

  

Sendo assim, permissa venia, não restam dúvidas de que sentença, na forma como 

proferida, viola frontalmente os dispositivos constitucionais e legais destacados, de modo que deve 

ser reformada. 

  

II.3. ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS. DOS GRAVES IMPACTOS QUE 

PRECISAM SER CONSIDERADOS, PARA REESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE 

COMBUSTÍVEIS. 

  

Na perspectiva acima apresentada, o Exmo. Des. Relator ao conceder efeito 

suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela ANP (0811646-65.2018.4.05.0000) destacou não 

estar presente o perigo da demora em favor dos ora apelados, bem como a necessidade de se aguardar 

a conclusão dos debates técnicos e políticos que já se encontram em curso sobre a matéria, in verbis: 
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No caso de que ora se cuida, penso não existir a último 

daqueles pressupostos, na medida em que, consoante 

atestam os próprios demandantes em sua inicial, o modelo 

atualmente adotado - em que a atividade de venda do 

combustível aos postos revendedores só pode ser realizada 

por meio de distribuidora regulamente constituída - vige há 

várias décadas, de modo que não haveria urgência capaz de 

ensejar de pronto a suspensão dessa sistemática.  

  

Devo registrar, inclusive, que as próprias resoluções 

impugnadas - Resolução ANP nº 43/2009 e Resolução ANP 

nº 41/2013 - vigem há anos, repetindo - diga-se de passagem 

- organização relacionada ao abastecimento nacional de 

combustíveis que já era estabelecida em atos normativos 

anteriores, o que infirma eventual alegação de que é 

premente, na hipótese, a necessidade de concessão da tutela 

antecipada requestada no feito de origem.  

  

A meu ver, a elevação recente do preço dos combustíveis, 

bem como a crise que vem sendo enfrentada pelo setor 

sucroalcooleiro não se mostram hábeis a justificar o 

deferimento de tutela provisória no presente caso, na 

medida em que não se pode afirmar decorrerem 

diretamente da forma de distribuição do álcool hidratado 

para os postos revendedores de combustíveis há anos 

instituída.  
  

Além do mais, envolvendo o pleito formulado pelos 

sindicatos autores situação complexa do ponto de vista 

técnico, a argumentação por eles desenvolvida na ação 

originária carece de análise mais apurada, notadamente 

por demandar a reestruturação de um modelo de mercado 

vigente há vários anos, implicando, por consequência, 

desdobramentos relevantes para diversos setores na cadeia 

de abastecimento de combustível.  

  

Outrossim, cumpre-me ainda destacar que essa temática vem 
sendo objeto de discussão no âmbito das Casas Legislativas 

em face do Projeto de Decreto Legislativo nº 61 - que visa a 
suspender justamente o art. 6º da Resolução ANP nº 43/2009 

-, situação que, a meu ver, reforça a tese de que se afigura 

descabida a concessão do provimento de urgência em 
questão, na medida em que essa conduta acaba por atropelar 

os debates que vêm sendo travados em torno do aludido PDS. 

  
Com essas considerações, defiro o pedido liminarmente 

requestado no presente recurso para sobrestar, a menos por 
ora, os efeitos decorrentes da decisão recorrida." (grifou-se). 
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Deveras, a sentença proferida, que inclusive confirmou a tutela de urgência 

antecipada anteriormente deferida, gera efeitos deletérios, tanto do ponto de vista 

tributário/arrecadatório, como de estruturação e funcionamento do próprio mercado. 

  

A seguir serão demonstrados, portanto, desdobramentos graves que hão de ser 

considerados e que vem sendo debatidos, justamente, no âmbito do Grupo de Trabalho conjunto 

CADE/ANP, bem como no Congresso Nacional. Trata-se de questões técnicas relevantes, que 

precisam ser consideradas em uma eventual reestruturação desse mercado. 

  

II.4. IMPACTO TRIBUTÁRIO/ARRECADATÓRIO 

  

Em termos arrecadatórios, por exemplo, são extremamente alarmantes os efeitos 

advindos da sentença. Estudos mostram que sob a estrutura tributária atual, o fim da vedação à 

comercialização de venda direta de etanol hidratado pelas unidades produtoras de etanol para os posto 

revendedores de combustíveis, se considerado todo o território nacional, tem o potencial de 

produzir perda de arrecadação calculada em R$ 2,185 bilhões anuais, com base na estimativa das 

vendas esperadas para 2018, por ausência do devido recolhimento do PIS/Cofins incidente na etapa 

de distribuição (Nota Técnica Conjunta SDL-SDR-DIR1-DIR4 nº 02/2018, pág. 19, item 5.3.11). 

  

Na mesma perspectiva, aponta o Ministério da Fazenda que a “autorização da venda 

direta de etanol hidratado do produtor ao revendedor varejista sem a adequação da legislação 

tributária daria aos produtores ou importadores uma “vantagem” competitiva desleal de R$ 0,11091 

por litro em relação aos distribuidores. Além disso, tal medida tem o potencial de perda de 

arrecadação da ordem de R$ 2,2 bilhões para 2019” (Nota Técnica CETAD/COEST Nº 103/2018, 

ID PJE n. 4058300.5964077, de 10/08/18) 

  

Especificamente em relação à demanda sob análise, mesmo estando restrita a 

apenas 03 (três) Estados - Pernambuco, Alagoas e Sergipe - estimativas apontam que tal decisão 

importa em um risco de redução na arrecadação anual a título de PIS/COFINS na ordem de R$ 58,789 

milhões (Memorando ANP nº 066-2018 – SDR, ID PJE n. 4058300.5920381, de 06/08/18). 

  

Como se sabe, na sistemática tributária vigente, as vendas de etanol hidratado são 

sujeitas a duas diferentes modalidades de tributação na etapa de produção: CIDE e PIS/Cofins. 
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No tocante à primeira, a Lei n º 10.336, de 19 de dezembro de 2001 instituiu 

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide-combustíveis), incidente sobre a 

importação e a comercialização tanto sobre os combustíveis fósseis (gasolina e suas correntes, diesel 

e suas correntes, querosene de aviação e outros querosenes, óleos combustíveis (fuel-oil), gás 

liquefeito de petróleo (GLP), quanto para o biocombustível álcool etílico combustível. Na 

oportunidade, foi definida no art. 5°, Inciso VIII, a alíquota específica de R$ 37,20 por m³. Porém, a 

partir Decreto nº 5.060, de 2004, a alíquota incidente na etapa de produção/importação foi zerada, o 

que se mantém na atualidade. 

  

Já no tocante à segunda, as contribuições do PIS/Cofins na etapa de produção/ 

importação de etanol hidratado apresentaram mudanças importantes ao longo do tempo. 

  

No período de janeiro de 2011 a abril de 2013, as alíquotas de PIS/Cofins incidiam 

tanto na etapa de produção/importação quanto na etapa de distribuição. 

  

No entanto, o advento da Lei 12.859/1310, que conferiu aos importadores e 

produtores de etanol crédito presumido para abatimento dos valores devidos na venda do produto 

(sendo R$ 21,43 por metro cúbico comercializado, para o PIS, e R$ 98,57 por metro cúbico 

comercializado, para a COFINS), com validade até 31 de dezembro de 2016, teve o efeito prático de 

zerar a alíquota de PIS/Cofins incidente no início da cadeia do biocombustível. Ademais, de maneira 

semelhante, foi suprimida a incidência de tal tributo sobre a etapa de distribuição. 

  

Com a expiração dessa validade do referido crédito presumido, no início de 2017 

voltou a vigorar a alíquota R$ 0,12 por litro de etanol hidratado sobre a produção/importação. 

  

Sob o prisma da estrutura tributária, porém, a principal alteração ocorreu em meados 

de 2017, quando, além de elevar a alíquota incidente de R$0,12 para R$ 0,1309 por litro no início da 

cadeia, foi restituída a tributação na etapa de distribuição, sendo fixada em R$0,1964 por litro. 

  

Já o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) aplicáveis às 

vendas de etanol hidratado incide na etapa de distribuição, conforme alíquota e preço de referência 

adotado por cada unidade da federação.  
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Diante esse contexto, a tabela a seguir apresenta as alíquotas de PIS/Cofins 

(aplicáveis sobre as etapas de produção/importação e de distribuição de etanol hidratado), e ICMS 

(incidente na etapa de distribuição) sob o modelo regulatório atual – de vedação da venda direta pelas 

unidades produtoras e importadoras – e sob a opção alternativa, que consiste na supressão desse 

impedimento regulatório: 

 

 

 

Considerando-se o marco legislativo tributário vigente, portanto, a alteração 

procedida pela sentença ora combatida, que passa a permitir a venda direta do combustível pelas 

usinas, gera situação de grande insegurança jurídica e possível perda arrecadatória, como destaca 

a Nota Técnica Conjunta SDL-SDR-DIR1-DIR4 nº 02/2018: 

  

“5.3.9 Como se pode notar, não existe previsão legal para a 

cobrança de PIS/Cofins (distribuição) e ICMS na etapa 

inicial da cadeia sucroalcooleira, o que faz surgir dúvidas 
acerca  da aplicação das normas tributárias vigentes no caso 

de alteração da norma regulatória da ANP em análise.  
5.3.10 Desse modo, a mera supressão do artigo 6º da 

Resolução ANP nº 43, de 22 de dezembro de 2009, criando a 

permissão para que as usinas produtoras de etanol 
comercializem o produto diretamente com os postos 

revendedores de combustíveis, sem que haja revisão das 
regras tributárias vigentes, pode levar à queda de 

arrecadação pelo simples fato de parte significativa da 

tributação sobre o biocombustível incidir sobre a etapa de 
distribuição. 

5.3.11 Deste modo, estima-se que a ausência do devido 

recolhimento somente do PIS/Cofins incidente na etapa de 
distribuição tenha o potencial de produzir perda de 

arrecadação calculada em R$ 2,185 bilhões anuais, com 
base na estimativa das vendas esperadas para 2018.  

5.3.12 Ademais, sob a estrutura tributária atual, o fim da 

vedação à comercialização de venda direta de etanol 
hidratado pelas unidades produtoras de etanol para os posto 

revendedores de combustíveis resultaria num recolhimento 
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desigual de PIS/Cofins entre produtores/importadores e 

distribuidores, ensejando distorções no processo 

competitivo, o qual tem por objetivo promover a maior 
eficiência dos agentes.” 

  

É inconteste, portanto, o grave impacto dos efeitos da senteça, sob o ponto de vista 

tributário, ainda mais considerando que envolve 03 (três) Sindicatos em 03 (três) Estados da 

Federação, tendo efeito e impactos de ordem regional, inclusive impactos fortes para os respectivos 

Estados, em relação à arrecadação de ICMS. 

  

Mas não é só em termos arrecadatórios que há grave dano. Afinal, a estrutura do setor 

de combustíveis, na forma atualmente delineada, serve de base para uma série de outras questões 

extremamente relevantes, inclusive para a defesa do consumidor e do meio ambiente, questões estas 

que, concessa venia, não estão sendo consideradas na sentença. 

  

II.5. DESESTRUTURAÇÃO DO MERCADO. RESPONSABILIDADE DOS AGENTES 

ENVOLVIDOS. CONTROLE DE QUALIDADE. IMPACTOS AO CONSUMIDOR. 

  

Como se viu, no modelo de mercado estabelecido pelo menos desde 1975, optou-se 

por definir a estrutura do abastecimento nacional de combustíveis a partir da divisão de 

responsabilidades entre produção, distribuição e revenda, de modo que todo combustível, antes de 

chegar ao revendedor, deve passar por empresas distribuidoras de combustíveis autorizadas pela ANP. 

  

Para que se tenha maior clareza, a estrutura da cadeia de abastecimento de 

combustíveis é apresentada na figura a seguir, de modo esquemático: 
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Assim, a retirada da vedação contida nos art. 2º, VI e 6º da Resolução ANP 43/09 e 

art.14 da Resolução ANP 41/13, de fato desorganiza o mercado de combustível que fora há muito 

estruturado dessa forma, sendo necessária uma maior reflexão acerca dos efeitos que isso gera para os 

diversos setores envolvidos. 

  

Com efeito, é essa centralização que permite, por exemplo, que diversas obrigações 

que afetam os consumidores recaiam em um elo da cadeia, tais como: (i) a responsabilidade por 

garantir o controle da qualidade e da segurança do produto final; (ii) a garantia do correto percentual 

de misturas entre etanol anidro e gasolina A; (iii) a realização de estoques operacionais mínimos; (iv) 

o acompanhamento da eficiência logística da distribuição, incluindo a armazenagem, o transporte e a 

entrega do produto. 

  

Esse conjunto de obrigações é explicitado por meio da figura a seguir: 
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Diante desse cenário, há, de fato, uma série de vantagens do modelo adotado, a saber 

(Nota Técnica Conjunta SDL-SDR-DIR1-DIR4 nº 02/2018, pág. 13): 

  

5.1.10 - O modelo atual, distinguindo o papel de produtores, 
de distribuidores e de varejistas/consumidores, apresenta as 

seguintes vantagens: 
Economia de escala: a economia trabalha de modo mais 

eficiente com a distinção entre atacadistas, pois permite 

negociações em grandes volumes, otimização de fretes, 
administração dos varejistas, entre outros; 

Relacionamento comercial entre distribuidores e 

revendedores: a vinculação entre esses dois elos da cadeia 

facilita a concessão de crédito aos agentes que operam no 

varejo; 
c) Capilaridade: a logística dos distribuidores é presente em 

todos os estados e assegura a competitividade e entrega em 

todas as regiões, além de possuírem bases de armazenagem 
em todas as regiões produtoras de etanol. 

  

Essas questões, portanto, precisam ser consideradas nos estudos técnicos que estão 

sendo realizados para uma eventual reestruturação do setor, uma vez que podem ter efeitos nefastos 

na economia, em relação a diversos aspectos, como o controle de qualidade do produto, que impacta 

tanto os revendedores quanto os consumidores. 

  

  

II.6. DISTORÇÕES NA ISONOMIA DE TRATAMENTO ENTRE OS AGENTES 

ENVOLVIDOS. 
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Além desses aspectos já destacados, a suspensão dos dispositivos regulatórios em 

análise desorganiza o mercado de abastecimento de combustíveis e biocombustíveis, a ponto que 

geraria “distorções na isonomia de tratamento entre os agentes regulados: a liberação de 

comercialização para os produtores de etanol, podem  gerar um efeito rebote entre refinarias e 

formuladores que desejarão comercializar, por exemplo, gasolinas diretamente com os postos 

revendedores”, como alerta a Nota Técnica Conjunta SDL-SDR-DIR1-DIR4 nº 02/2018. 

  

Essa distorção em termos de tratamento isonômico dos agentes se desdobra ainda em 

várias esferas. A insegurança jurídica em termos tributários, anteriormente demonstrada, já deixa claro 

que, além de um enorme impacto para a arrecadação em si, a alteração promovida pela sentença 

implica também uma situação privilegiada e injustificada por parte das Usinas substituídas pelos 

Sindicatos apelados, em relação aos demais agentes que exercem a atividade de distribuição, os quais 

se submetem à incidência tributária pertinente. Com isso já se antevê claramente uma distorção em 

termos de isonomia e de competição no mercado. 

  

Demais disso, as Usinas substituídas pelos Sindicatos apelados passariam a poder 

exercer as atividades de distribuição sem necessariamente terem que se submeter às exigências legais 

que são impostas para as distribuidoras. 

  

Nesse ponto, destaca-se que, para exercer as atividades de distribuição de 

combustíveis e biocombustíveis, é necessário que sejam atendidas as especificações estipuladas na 

Resolução ANP nº 58/2014 e 45/2013. 

  

No caso de uma usina vender diretamente a um consumidor final o etanol que produz, 

estaria ela atuando como um distribuidor, sem ter as obrigações que recaem sobre o distribuidor, no 

âmbito das referidas resoluções. 

  

De fato, nada impede que as Usinas que desejem vender diretamente a revendas 

varejistas e consumidores finais constituam um distribuidor autorizado pela ANP e realizem suas 

operações por meio desse novo agente. Tanto é assim que há, no mercado, produtores que instituem 

formalmente suas próprias distribuidoras e realizam a atividade de distribuição normalmente. Não há 

nenhum impedimento para que produtores atuem como distribuidores, desde que cumpridos os 

requisitos de autorização determinados pela ANP. 

25/33



 

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL – 5ª REGIÃO 

Av.Eng. Domingos Ferreira, 604 - Boa Viagem - 51011-050 – Recife – PE 
Fone (0**81)32014050 - Fax: (0**81) 32014222 

E-mail:  prf5@agu.gov.br 

  

Com efeito, a respeitável sentença proferida gera uma situação de nítida distorção, 

em que as Usinas beneficiadas atuam como distribuidoras, sem ter que atender, no entanto, aos 

requisitos técnicos que são exigidos das distribuidoras, além de terem situação tributária também 

privilegiada, sem justificativa para tal disparidade de tratamento. 

  

II.7. IMPACTOS AO MEIO AMBIENTE. DO DELETÉRIO IMPACTO DA VENDA DIRETA 

DE ETANOL NO PROGRAMA RENOVABIO. 

  

Outro fator de suma importância que deve ser destacado é o advento do 

programa Renovabio, introduzido pela Lei 13.573/2017, que estabelece uma estratégia conjunta para 

a gestão dos biocombustíveis, incluindo nestes o etanol, e define o distribuidor como o agente central 

da cadeia sobre o qual serão cobradas as metas de descarbonização. 

  

O programa visa reduzir o impacto ambiental causado pelos combustíveis 

fósseis, estimulando a produção dos biocombustíveis e auxiliando na redução da emissão dos gases 

causadores do efeito estufa. Tal objetivo visa atender aos compromissos firmados pelo País no âmbito 

do acordo da Paris, conforme se nota pelo inciso I do art. 1º da citada lei. 

  

De acordo com o art. 7º da Lei nº 13.573/2017, cabe às distribuidoras metas 

individuais de redução dos gases causadores do efeito estufa, inclusive com a instituição de multa em 

caso de descumprimento. In verbis: 

  

Art. 6º  As metas compulsórias anuais de redução de 

emissões de gases causadores do efeito estufa para a 
comercialização de combustíveis serão definidas em 

regulamento, considerada a melhoria da intensidade de 

carbono da matriz brasileira de combustíveis ao longo do 
tempo, para um período mínimo de dez anos, 

observados:   (Vigência) 
  

Art. 7º  A meta compulsória anual de que trata o art. 6o desta 

Lei será desdobrada, para cada ano corrente, em metas 
individuais, aplicadas a todos os distribuidores de 

combustíveis, proporcionais à respectiva participação de 

mercado na comercialização de combustíveis fósseis no ano 

anterior. 

  
Art. 9º  O não atendimento à meta individual sujeitará o 

distribuidor de combustíveis à multa, proporcional à 
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quantidade de Crédito de Descarbonização que deixou de ser 

comprovada, sem prejuízo das demais sanções 

administrativas e pecuniárias previstas nesta Lei e na Lei no 
9.847, de 26 de outubro de 1999, e de outras de natureza civil 

e penal cabíveis. 

Parágrafo único. A multa a que se refere o caput deste artigo 
poderá variar, nos termos do regulamento, entre R$ 

100.000,00 (cem mil reais) e R$ 50.000.000,00 (cinquenta 

milhões de reais). 

  

No esquema a seguir, apresenta-se, resumidamente, o modelo de funcionamento do 

RenovaBio, com as metas nacionais de redução de emissões sendo desdobradas para metas individuais 

para os agentes regulados (distribuidoras de combustíveis) e a emissão do CBIO pelos 

produtores/importadores de biocombustíveis certificados: 

 

Como se vê, a sistemática da lei foi pensada com a participação obrigatória das 

distribuidoras, tendo essas o papel de agente responsável pelo cumprimento das metas individuais de 

redução de emissões de gases causadores do efeito estufa. 

  

Dessa forma, alterar o papel das usinas e das distribuidores na cadeia logística, 

mesclando suas ações, sem qualquer estudo mais aprofundado, como feito pela sentença recorrida, 
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pode causar grave desvirtuamento do programa, com perda da sua eficiência, impedindo, por fim, que 

o Brasil atenda aos compromissos firmados pelo país no âmbito do acordo de Paris. 

  

Assim, além do grave impacto do ponto de vista arrecadatório e demais efeitos 

danosos do ponto de vista econômico, a suspensão dos artigos 2º, VI e 6º da Resolução ANP 43/09 e 

art.14 da Resolução ANP 41/13, alterando o papel das usinas e dos distribuidores na cadeia logística, 

mesclando suas ações, não só traz impactos diretos no controle da qualidade dos produtos, como 

também tende a comprometer a realização do programa Renovabio. Há, portanto, efeitos danosos tanto 

para os consumidores, como para o meio ambiente. 

  

  

II.8. OUTROS IMPACTOS ECONÔMICOS. EFEITOS NEGATIVOS. CONTRIBUIÇÕES 

DOS AGENTES PARTICIPANTES NA CADEIA DE ABASTECIMENTO. 

  

Como se destacou inicialmente, no bojo do debate que tem sido travado acerca do 

PDS nº 61 – que visa suspender o art. 6º da Resolução ANP nº 43/3009 – a ANP tem contribuído 

fortemente, apresentando os esclarecimentos técnicos e jurídicos pertinentes à atuação desta Agência. 

  

Além dos vários aspectos já destacados pela ANP no que pertine aos impactos 

econômicos e jurídicos, foram também apresentadas contribuições relevantes, por diversos agentes 

participantes da cadeia de abastecimento de etanol. Nesse cenário, o que tem se verificado é que, nas 

discussões em torno do PDS nº 61, os atores de maior representatividade na cadeia de suprimento do 

etanol e consultorias especializadas manifestaram-se negativamente à proposta. 

  

Nesse sentido, a Nota Técnica Conjunta SDL-SDR-DIR1-DIR4 nº 02/2018 traz 

um panorama quanto aos principais impactos do ponto de vista econômico. Destaca-se, por exemplo, 

que a entidade representativa da indústria de Cana-de-Açúcar que representa mais de 50% da 

produção nacional de etanol manifestou-se contrariamente ao projeto, devido aos efeitos 

negativos que poderia trazer do ponto de vista econômico e por considerar, também, que as usinas 

que desejem vender diretamente a postos têm uma alternativa viável e pouco onerosa para toda 

a cadeia de abastecimento, que é a usina constituir sua própria distribuidora, bastando atender 

às condições estipuladas na Resolução ANP nº 58/2014. 
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No mesmo sentido manifestou-se a entidade representante dos revendedores 

(postos de combustíveis), que destaca, além do aspecto tributário, possível aumento nos preços, falta 

de capilaridade na logística de distribuição e a dificuldade em se implementar controle de qualidade 

adequado, que assegure a qualidade do combustível fornecido aos postos, caso subtraída a figura das 

distribuidoras. 

  

 Ademais, contrariando a tese levantada pelos Sindicatos apelados, verifica-se 

que consultoria independente realizou estudo comparativo dos custos de transporte para os cenários 

de venda direta de etanol para postos revendedores e de venda por meio de uma base de distribuição 

e constatou que ocorre um aumento de 24,7% no custo total de transporte, quando aplicado o modelo 

Usina-Posto. 

  

Pela clareza, transcreve-se a seguir trecho da Nota Técnica Conjunta SDL-SDR-

DIR1-DIR4 nº 02/2018 em que se sintetizam os principais argumentos colocados por esses agentes: 

  

5.2.2 As associações e consultorias cujos posicionamentos e 

argumentações foram explicitados ao mercado e que a 

presente Nota Técnica sumariza são: 
a) União da Indústria da Cana-de-Açúcar (UNICA); 

b) Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de 
Lubrificantes (Fecombustíveis); 

c) Associação Nacional das Distribuidoras de Combustíveis, 

Lubrificantes, Logística e Conveniência (Plural); 
d) Consultoria Leggio, especializada em estudos logísticos. 

Posição da União da Indústria da Cana-de-

Açúcar (UNICA) 
5.2.3 A UNICA representa mais de 50% da produção 

nacional de etanol, 60% da produção brasileira de açúcar e 
cerca de 70%  da bioeletricidade ofertada para o Sistema 

Interligado Nacional (SIN). Desse modo, representa voz 

relevante, pois conglomera agentes que, em tese, seriam os 
beneficiados com a venda direta de etanol aos postos 

revendedores. Porém, a posição da entidade é contrária à 

medida. 
5.2.4 O primeiro argumento apresentado é o prejuízo à 

implementação do Renovabio, já que a nova Política 
Nacional de Biocombustíveis institui as distribuidoras como 

parte obrigada para o cumprimento de metas de redução das 

emissões, justamente por serem as responsáveis pela 
comercialização de combustíveis fósseis e renováveis. Com a 

venda direta afirmam que o Renovabio fica desconfigurado 
e inviabilizado. 

5.2.5 O segundo ponto é o fato de o mercado de venda direta 

ser limitado, pois os postos bandeirados (aqueles que 
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evidenciam fidelidade à marca de um distribuidor) têm 

vínculos contratuais com seus distribuidores, restando às 

usinas mercado segmentado dos postos bandeira branca. 
5.2.6 O terceiro argumento é a complicação logística e o 

aumento do custo para o consumidor. Afirma a UNICA que 

a distribuição do etanol requer frota de caminhões-tanque e 
atendimento a rígidos requisitos de segurança. O transporte 

de combustíveis aos postos é normalmente feito por modal 

rodoviário com tanques compartimentalizados, visto que 

num mesmo carregamento o posto recebe diesel, gasolina e 

etanol. Com a venda direta, será necessário estabelecer um 
canal para diesel e gasolina, e outro para o etanol. Isso terá 

claro impacto sobre os preços finais, visto que aumentará os 
custos de transação das usinas, trará maior risco de crédito 

à atividade e dificultará o controle de qualidade do produto, 

hoje feito pelos distribuidores. 
5.2.7 O quarto ponto é a necessidade de mudança na 

estrutura tributária. Atualmente o PIS/Cofins sobre o etanol 

é recolhido pelo produtor (R$ 0,13 por litro) e pelo 
distribuidor (R$ 0,11 por litro). A ausência do distribuidor 

exigirá mudanças na legislação, seja concentrando a 
arrecadação nos produtores de etanol, seja nos mais de 42 

mil postos revendedores. Além disso, exigir-se-ão mudanças 

nos regulamentos do ICMS dos estados. Esses dois pontos, 
em conjunto, sinalizam o sério risco ao sistema de 

fiscalização tributária da cadeia do etanol. 
5.2.8 Por fim, a entidade argumenta que as usinas que 

desejem vender diretamente a postos têm uma alternativa 

viável e pouco onerosa para toda a cadeia de abastecimento, 
que é a usina constituir sua própria distribuidora, bastando 

atender às condições estipuladas na Resolução ANP nº 

58/2014. 
Posição da Federação Nacional do Comércio de 

Combustíveis e de Lubrificantes (Fecombustíveis) 
5.2.9 A Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e 

de Lubrificantes (Fecombustíveis), entidade que reúne 34 

sindicatos patronais e a Abragás, representa os interesses de 
cerca de 42 mil postos de combustíveis, o segmento de TRRs 

(Transportadores Revendedores Retalhistas) e manifestou-se 
contrariamente ao PDS nº 61/2018. É argumento de 

autoridade pelo qual se interpreta que é se interesse coletivo 

dos postos revendedores que é mais viável economicamente 
receber etanol de distribuidores do que de produtores 

diretamente. A argumentação da Fecombustíveis tem quatro 

pontos. 
5.2.10 O primeiro ponto diz respeito aos aspectos tributários 

da venda direta de etanol hidratado aos postos de 
combustíveis. Pela legislação vigente, incidem o 

recolhimento dos tributos PIS/Cofins sobre produtor/ 

importador no valor de R$ R$ 0,13 por litro, e distribuidor 
no valor de R$ 0,11 por litro. O ICMS incide na 

comercialização do etanol hidratado nos mesmos elos da 
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cadeia produtor/importador e distribuidoras. Com a 

exclusão de um agente da cadeia, deverão ser efetuadas 

mudanças em toda legislação tributária, tanto no âmbito 
federal como estadual em todas as unidades federativas do 

país. Argumenta que há muitos agentes irregulares que 

atuam na distribuição de etanol por meio da sonegação fiscal 
(conhecidos como “barrigas de aluguel”). Na eventualidade 

de as usinas operarem na venda direta, abrem-se 

possibilidades para fraudes tributárias neste elo. 

5.2.11 O segundo ponto relaciona-se à questão do impacto 

negativo nos preços. No transporte dos combustíveis para os 
postos utiliza-se o modal rodoviário. Atualmente, os 

carregamentos dos caminhões-tanques ocorrem nas bases de 
distribuição por meio de caminhões compartimentados. Ou 

seja, um caminhão-tanque transporta simultaneamente 

etanol hidratado, diesel e gasolina. Com a venda direta, os 
custos com transporte de combustíveis poderão aumentar 

significativamente porque envolvem dois fretes, uma vez que 

serão dois fornecedores distintos: distribuidora (diesel e 
gasolina) e usina (etanol hidratado). Além disso, os custos 

caem quando toda economia trabalha com escala, ou seja, 
negociações em grandes volumes, otimização de fretes; 

porém, a venda direta representaria aumento das despesas 

com frete pelos baixos volumes transportados pelo varejo e 
de tempo, pelo transporte rodoviário. 

5.2.12 O terceiro ponto diz respeito à capilaridade logística, 
pois os estados produtores de etanol estão concentrados nas 

regiões Sudeste e Centro-Oeste. Atualmente, há 140 

distribuidoras de etanol que possuem 270 bases de etanol, 
distribuídas em todos os estados da federação. Como o país 

possui dimensões continentais, a venda direta seria 

extremamente prejudicial aos estados que não produzem 
etanol, já que não haveria a capilaridade exercida pela 

figura da distribuidora que, hoje, consegue suprir o país 
inteiro, mesmo nas regiões mais longínquas. 

5.2.13 O quarto ponto é a questão da qualidade. No modelo 

atual, todas as exigências de qualidade do produto que chega 
ao posto recaem sobre os distribuidores, por meio de 

análises padronizadas. Sem a figura da distribuidora, esta 
responsabilidade passaria para as usinas produtoras, e a 

Fecombustíveis questiona se as indústrias de etanol teriam 

condições de implementar o controle de qualidade a fim de 
assegurar a qualidade do combustível fornecido aos postos. 

5.2.14 Por fim, a Fecombustíveis sugere que, para o caso das 

usinas que desejem vender diretamente aos postos, estas 
constituam suas próprias distribuidoras, conforme 

Resolução ANP nº 58/2014, e atuem dentro do quadro de 
regras da cadeia logística vigente. 

Posição da Associação Nacional das Distribuidoras de 

Combustíveis, Lubrificantes, Logística e Conveniência 

(Plural) 

5.2.15 A Plural é entidade que congrega distribuidoras de 
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combustíveis que, juntas, representam a maior parte do 

mercado e que desempenham fundamental papel na cadeia 

de suprimento de etanol. A entidade manifesta-se contrária 
ao PDS nº 61/2018 e explicita que a proposta desmantela os 

papéis e responsabilidades de cada agente ao longo da 

cadeia de suprimento de etanol. 
5.2.16 Argumenta que, em vez do suposto benefício de 

eficiência logística, operacional e em preços finais, a 

proposta gerará uma maior custo médio, que decorrerá de 

cinco fatores: 

a) Perda dos modais de alto volume unitário, como dutos, 
ferrovias e caminhões bi-trens na rota usina-posto; 

b) Aumento do tempo total de viagem no processo de entrega 
direta em função da fragmentação dos volumes por postos; 

c) Produtividade mais baixa na utilização da frota 

contratada pela usina face à limitação da infraestrutura de 
carregamento; 

d) Perda de escala na contratação de frete; e 

e) Incremento do custo administrativo e operacional das 
usinas para atividades de carregamento e armazenagem, 

faturamento, crédito, cadastro, programação e atendimento. 
5.2.17 Além disso, defende que haverá prejuízo aos 

consumidores pela fragilização dos processos de controle de 

qualidade dos combustíveis fornecidos aos postos, visto 
serem as distribuidoras as responsáveis pelos controles de 

qualidade, e queda potencial de arrecadação aos estados e 
ao governo federal. 

Posição da Consultoria Leggio 

5.2.18 A consultoria Leggio realizou estudo comparativo dos 
custos de transporte para os cenários de venda direta de 

etanol para postos revendedores e de venda por meio de uma 

base de distribuição. 
5.2.19 O estudo considera duas alternativas de modelo de 

abastecimento: 
Alternativa A: etanol transportado das usinas para as bases 

de distribuição e depois para os postos revendedores; e 

Alternativa B: etanol transportado das usinas diretamente 
aos postos revendedores. 

5.2.20 Os resultados mostram que ocorre um aumento de 
24,7% no custo total de transporte, quando aplicado o 

modelo Usina-Posto. 

5.2.21 A diferença entre os valores seria justificada por cinco 
motivos: 

a) Ausência de uso de modais de alto volume (dutos e 

ferrovias) em função da entrega mais fragmentada nos fluxos 
usina-posto; 

b) Uso de veículos de menor capacidade no fluxo usina-
posto, dada a menor escala da operação; 

c) Aumento do tempo total de viagem devido ao acréscimo de 

pontos de entrega por viagem nos fluxos usina-posto; 
d) Produtividade mais baixa da frota contratada pela usina 

devido ao acréscimo de pontos de entrega por viagem nos 
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fluxos usina-posto; 

e) Perdas de escala em relação ao modelo usina-base-posto, 

uma vez que o volume total transportado pela distribuidora 
é significativamente maior do que o transportado pela usina. 

5.2.22 Outro ponto mencionado pela Leggio é que a 

mudança deslocaria a logística de abastecimento do etanol 
para o modal rodoviário, contrariando os pilares de 

eficiência adotados pelo Plano Nacional de Logística (PNL) 

e prejudicando a competitividade nos mercados nacional e 

internacional. 

  

Esse panorama apresentado detalha, portanto, vários impactos econômicos graves 

que precisam ser considerados, demonstrando ainda a relevância de que sejam ouvidos os diversos 

setores envolvidos. 

  

Logo, deve ser reformada a sentença recorrida pelos fundamentos expostos no 

presente recurso de apelação. 

 

III - DO PEDIDO  

 

 

Em face de todo o exposto, requer a ANP o recebimento e provimento da presente 

apelação, para reformar a sentença recorrida nos termos da fundamentação supra. 

 

Pede deferimento 

Recife, 30 de outubro de 2018. 

 

CRISTIANO GURGEL LOPES 

Procurador Federal 
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