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Cuiabá/MT, 07 de abril de 2020. 

Circular Sindipetróleo nº 07/2020. 

 

Assunto: Atualiza o disposto na Circular Sindipetróleo n° 05/2020, sobre horário de 

funcionamento de postos de combustíveis durante a pandemia de coronavírus (Covid-19). 

Dever de manutenção das atividades essenciais: comercialização de combustíveis. Lei Federal 

nº 13.979, de 06/02/2020, alterada pela Medida Provisória nº 926, de 20/03/2020; Decreto Federal 

nº 10.282, de 20/03/2020; Resolução ANP nº 812, de 23/03/2020; e Decreto Estadual n° 432, de 

02/04/2020. 

 

Essa circular levou em consideração as regras em vigor no momento de sua realização 

(07/04/2020, 10h). Havendo alteração da legislação, faremos as devidas atualizações. 

 

1. A REVENDA DE COMBUSTÍVEIS COMO ATIVIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA E 

ESSENCIAL. REGRAS DE FUNCIONAMENTO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. 

IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO UNILATERAL POR ESTADOS E MUNICÍPIOS 

 

Como forma de regular as medidas a serem adotadas para o enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do surto de coronavírus (Covid-

19), o Governo Federal editou a Lei nº 13.979/2020, de 06/02/2020, alterada pela Medida Provisória 

nº 926, de 20/03/2020, e o Decreto nº 10.282/2020, possibilitando a adoção de diversas medidas, 

entre elas isolamento, quarentena, e restrição de locomoção de interestadual e intermunicipal.  

 

Entretanto, a mencionada lei também previu que a execução de tais medidas DEVE 

resguardar o exercício e o funcionamento de serviços e atividades essenciais (art. 3º, §8º), que 

seria definido por decreto (art. 3º, §9º). 

 

Ou seja, quando a respectiva adoção puder afetar a execução de serviços públicos e 

atividades essenciais, somente poderão ser adotadas em ato específico e desde que em articulação 

prévia com o órgão federal regulador (art. 3º, §10). 

 

Nos termos do art. 3º, §1º, inciso XXVII do Decreto Federal nº 10.282/2020, a 

comercialização de combustíveis e derivados é atividade essencial, indispensável ao 

atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim consideradas aquelas que, se não 

atendidas, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. 
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Portanto, para que haja a limitação das atividades de revenda varejista de combustíveis 

automotivos, deve haver a articulação prévia (leia-se autorização) com o órgão regulador. 

 

Ressalta-se que, antes mesmo da edição do Decreto nº 10.282/2020, o abastecimento 

nacional de combustíveis já era considerado como atividade de utilidade pública pela União 

(art. 1º, §1º da Lei Federal nº 9.847/1999), uma vez que está intimamente relacionado ao 

desenvolvimento da sociedade. 

 

Assim, por lei, compete apenas à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis – ANP regular as atividades relacionadas com o abastecimento nacional de 

combustíveis, fiscalizando-as diretamente ou mediante convênios com outros órgãos da União, 

Estados, Distrito Federal ou Municípios (art. 8º, XV da Lei Federal nº 9.478/1997). 

 

Nesse sentido, a ANP, no artigo 22, XI da Resolução ANP nº 41/2013, dispõe que os 

revendedores varejistas de combustíveis automotivos se obrigam a funcionar, no mínimo, de 

segunda-feira a sábado, de 06:00 às 20:00 horas, ou em outro horário que vier a ser 

estabelecido pela ANP. 

 

Em 23/03/2020, a ANP publicou a Resolução nº 812/2020, que define os procedimentos 

a serem adotados pelos agentes regulados pela ANP, enquanto durarem as medidas temporárias de 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

Coronavírus (Covid-19) estabelecidas pelos Estados e Municípios da Federação. 

 

Em relação aos postos de combustíveis, estabeleceu em seu artigo 5º, que os 

revendedores varejistas deverão funcionar, no mínimo, de segunda-feira à sábado, das 07:00 

às 19:00 horas, sendo que, eventual funcionamento em horário inferior deverá ser solicitado 

única e exclusivamente pelo revendedor à ANP, que analisará o pedido, podendo autorizá-lo ou 

não. Eis o teor do referido artigo: 

 

Art. 5º Os revendedores varejistas de combustíveis automotivos deverão 

funcionar, no mínimo, de segunda-feira a sábado, das 7:00 às 19:00 horas, com base no 

art. 22, inciso XI, da Resolução ANP nº 41, de 5 de novembro de 2013. 

Parágrafo Único. Eventual funcionamento em horário inferior ao indicado no Caput 

deverá ser solicitado pelo agente e previamente autorizado pela ANP. 
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Como se vê, A ANP NÃO LIMITOU A ATIVIDADE DOS POSTOS DE COMBUSTÍVEIS 

durante a emergência causada pelo coronavírus, tendo facultando ao próprio revendedor adotar o 

funcionamento mínimo ou então requerer a autorização para horário inferior. 

 

Portanto, no cenário atual, considerando a existência de regra geral sobre o horário de 

funcionamento de postos de combustíveis, eventual limitação deve ser obrigatoriamente anuída 

pela ANP, nos termos da Lei Federal nº 13.979/2020 e Decreto Federal nº 10.282/2020. 

 

Considerando que até o momento a ANP NÃO publicou notícias sobre medidas 

articuladas conjuntamente com algum Município ou Estado, as eventuais leis municipais e 

estaduais que imponham limitação às atividades da revenda varejista de combustíveis são 

ilegais, não possuindo validade perante a Constituição Federal. 

 

2. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE 

REVENDA DE COMBUSTÍVEIS PELO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO. 

EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL  

 

Publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 02 de abril de 2020, o Decreto 

nº 432, de 31 de março de 2020, que consolida as medidas temporárias restritivas às atividades 

privadas para prevenção dos riscos de disseminação do Coronavírus (COVID-19), em seu art. 8º, 

inciso XXVII, permitiu expressamente, em todo o Estado de Mato Grosso, o funcionamento de 

atividades de “produção de petróleo e produção, distribuição e comercialização de 

combustíveis, gás liquefeito de petróleo e demais derivados de petróleo”, sem restrição 

específica de horários. 

 

Todavia, assim como todas as atividades cujo funcionamento foi autorizado pelo 

Decreto, os estabelecimentos de revenda varejista de combustíveis deverão:  

 

1) Disponibilizar locais com água e sabão para lavagem de mãos com frequência 

e/ou disponibilização de álcool na concentração de 70%;  

 

2) Ampliar a frequência de limpeza de pisos, corrimãos, maçanetas e banheiros 

e demais locais de circulação de pessoas, seguindo as exigências sanitárias 

para prevenir a disseminação do coronavírus; 
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3) Adotar medidas para impedir aglomerações, tais como a manutenção de 

distância mínima de 1,5m entre os frequentadores; 

 

4) Promover o controle de acesso de clientes, de modo a garantir a ocupação 

máxima de 1 (uma) pessoa por metro quadrado, observada a área efetivamente 

destinada ao atendimento, o somatório de clientes e funcionários do 

estabelecimento e o distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas. 

 

Em caso de descumprimento das normas sanitárias dispostas no Decreto, poderão ser 

aplicadas as sanções administrativas cabíveis, especialmente a interdição total do estabelecimento. 

 

Portanto, o Decreto n° 432/2020 está em consonância com as normativas federais sobre 

o tema, e igualmente não limitou a atividade dos postos de combustíveis, estabelecendo, 

entretanto, regras de prevenção à disseminação do coronavírus.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de determinação de isolamento social, quarentena e restrição de locomoção de 

cargas e passageiros como medidas de prevenção e contenção da pandemia de coronavírus (Covid-

19), a atividade regulatória da Administração Pública deve ser imediata, porém, ponderada, razoável 

e proporcional à efetividade das medidas de saúde pública e à manutenção da atividade econômica 

essencial, sob pena de colapso social, local e nacional. 

 

Salvo melhor juízo, a regra atual dos governos federal e estadual, bem como da ANP é 

manter a atividade de revenda de combustíveis tal como já vem sendo exercida pelos Revenderes, 

sem limitação, adotando-se todas as cautelas para redução da transmissibilidade da Covid-19, já 

determinadas pelos órgãos públicos (art. 3º, §7º do Decreto Federal nº 10.282/2020). 

 

Considerando a possível existência de leis municipais em que o horário de 

funcionamento seja mais restrito, cujo descumprimento pode acarretar a aplicação de penalidades 

(ex. multa, interdição, suspensão das atividades, etc.), cabe a cada Posto Revendedor avaliar a 

conveniência de adoção do horário reduzido imposto pelo Munícipio. 
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Aos Revendedores que funcionam em horário superior ao mínimo definido pela ANP, e 

que estejam em desacordo com o disposto nas leis municipais, cujo descumprimento também pode 

acarretar a aplicação de penalidades (ex. multa, interdição, suspensão das atividades, etc.), cabe a 

cada Posto Revendedor avaliar a conveniência de adoção do horário reduzido imposto pelo Munícipio. 

 

Na hipótese de se optar pela redução, em horário inferior àquele previsto pela ANP, o 

Revendedor deverá primeiro requerer a autorização à Agência e só reduzir quando autorizado 

expressamente, conforme disposto no artigo 5º da Resolução nº 812, de 23/03/2020. 

 

Os Revendedores Associados que optarem em manter o horário de funcionamento atual, 

superior ao mínimo estabelecido pela ANP, terão o auxílio jurídico do Sindipetróleo. 

 

Para tanto, havendo qualquer ato de fiscalização por agentes municipais ou estaduais, 

o Associado poderá encaminhar cópia da notificação imediatamente ao Sindipetróleo, para a 

respectiva análise. 

 

Essas são as considerações pertinentes. 
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