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Motivos não faltam 
para estarmos 

Resan
Apenas três dos convênios do Resan são 
suficientes para garantir economia ao 
associado. A conta não inclui a assesso-
ria jurídica, que se tivesse que ser paga 
representaria um custo de R$ 16 mil, em 
média, para a empresa.
Páginas 4 e 5 

MP do desconto
Governo Federal autorizou comércio e pres-
tador de serviços a oferecer desconto para 
pagamento em dinheiro. A antiga reivindica-
ção, no entanto, exige cuidados extras para 
evitar infrações ao Código do Consumidor e à 
Resolução 41 da ANP.
Páginas 16 e 17 

unidos  e fortes 
em 2017 
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José Camargo Hernandes
Presidente do Resan

“Um ano para nos 
unirmos ainda mais”

M

Editorial

Mesmo com 2017 ainda se apresentando como 
um ano de incertezas, de cenário econômico crí-
tico, com um índice de desemprego que já atinge 
12,1 milhões de pessoas, há muita expectativa 
entre os brasileiros por novas oportunidades ca-
pazes de amenizar os impactos da crise. 

São tantos os desafios que fica até difícil elencar 
um a um. Para nós, empresários do segmento de 
combustíveis e atividades afins, a lição de casa, 
iniciada em 2014, incluiu o enxugamento de des-
pesas, readequação de equipes, mudanças ope-
racionais e até investimentos para reorganização 
de processos ou geração de valor agregado.

O difícil, no entanto, em 2017 será nos manter a 
salvo da opinião pública diante das oscilações de 
preços que afetam os combustíveis. Já no quinto 
dia do ano, a Petrobras elevou o preço do diesel 
nas refinarias em 6,1%. 

A explicação está na continuada elevação do 
valor do petróleo nos mercados internacionais, 
pela valorização do real desde a última revisão 
de preços em dezembro e por ajustes na com-
petitividade da Petrobras no mercado interno de 
gasolina e diesel. 

Segundo nota oficial da estatal, “a Petrobras 
reafirma sua política de revisão de preços pelos 
menos uma vez a cada 30 dias, o que lhe dá a 
flexibilidade necessária para lidar com variáveis 
com alta volatilidade”. Por isso mesmo que o 
mercado já esperava por novos reajustes. 

Estávamos com a primeira edição de 2017 de 
Postos & Serviços pronta quando uma matéria 
publicada pelo jornal Folha de S.Paulo, no dia 4 
de janeiro, apresentou um estudo do banco Credit 
Suisse que considerou certo para o início deste ano 
um novo aumento na gasolina devido à defasagem, 
em comparação ao mercado externo, de 5,9%.

Voltando à análise sob o ponto de vista do re-
vendedor, continuaremos a ser alvo da imprensa 
e da insatisfação dos consumidores. Quando a 
Petrobras baixa o produto na refinaria, há pres-
são por queda imediata nas bombas. Quando 
sobe, questiona-se o reajuste ter ocorrido no dia 
seguinte. Enfim, é preciso que a opinião pública 
entenda como funciona o mercado e também o 
papel das distribuidoras da formação dos preços. 

Dentre os três episódios de alteração de preços 
ocorridos no ano passado, a revenda foi muito 
pressionada no primeiro deles, em 14 de outubro, 
quando a Petrobras derrubou os preços da gasoli-
na e diesel, respectivamente, em 3,2% e de 2,7%. 

Nós, do Resan, fomos contundentes e marcamos 
posição sobre a nossa dependência da políti-
ca de preços de cada uma das distribuidoras a 
quais estamos ligados. A imprensa entendeu e 
na segunda vez em que houve queda, em 8 de 
novembro, os holofotes se acenderam sobre as 
distribuidoras. 

O próprio Governo passou a ressaltar que a li-
berdade de preços prevista em lei não exige que 
revisões feitas nas refinarias reflitam no preço 
final ao consumidor. 

O fato é que todos os elos desta cadeia terão 
que aprender a lidar com esse sobe e desce. E, 
especialmente nós, os revendedores, teremos de 
estar preparados para dar as respostas corretas 
aos nossos clientes. 

O Sindicombustíveis Resan se mantém atento 
para evitar que prejuízos morais venham se jun-
tar à já tão difícil realidade financeira dos postos 
e demais estabelecimentos da região. Portanto, 
2017 é, sim, mais um ano para estarmos fortale-
cidos em torno do sindicato. Não se esqueçam 
do nosso lema: União e Trabalho!
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Advogados
Uma consulta jurídica custa, 
em média, em Santos R$ 
300,00. Para os nossos só-
cios, as consultas e recursos 
em processos trabalhistas 
fazem parte do serviço ofere-
cido sem custos. Os advoga-
dos do Departamento Jurídico 
ainda acompanham o proces-
so durante sua tramitação. 

Há ainda o atendimento 
jurídico nas áreas ambiental, 
administrativa e comercial. 
Faz parte do serviço a elabo-
ração de notificações extraju-
diciais para fins de denúncia 
de contrato de compra e 

venda mercantil (CVM) 
e defesa exclusivamente 
administrativa referente aos 
autos de infração lavrados 
pela ANP, Ipem, Ibama, 
Cetesb e Procon, sendo que 
eventuais custas relativas 
ao envio de notificações e 
protocolos de defesas e/
ou recursos administrati-
vos correrão por conta do 
associado.

A contratação de um advo-
gado para redação de uma 
simples minuta de contrato 
de CVM pode custar, no par-
ticular, até 2% do seu valor 
ou, no mínimo, R$ 1.197,33.

Resan garante economia 
ao associado mês a mês

Finanças

UUma homologação judicial por demissão a 
cada três meses e pelo menos duas defesas 
administrativas no ano podem gerar a uma 
empresa despesas com advogado acima de R$ 
16 mil, segundo a tabela da Ordem dos Advo-
gados do Brasil em vigor no Estado. Diluídos 
em 12 meses, os custos representam mais de 
R$ 1.300 mensais (veja quadro). Sabe quanto 
o associado ao Sindicombustíveis Resan paga 
pelos mesmos serviços? Zero.

Postos & Serviços colocou na ponta do lápis 
os prós e contras de ser associado ao sindicato. 
Lógico que, em época de crise, cortar despesas é a 
palavra de ordem e não há como fugir disso. Mas, 
atenção, para a economia não representar aumen-
to nos custos operacionais ao longo do ano. 

Apenas três dos convênios (coleta de resíduos, 
cesta básica e vale-refeição) são suficientes 
para garantir ao revendedor associado um 
custo mais baixo que cobre o gasto com a 
mensalidade do sindicato de R$ 355 mensais 
(para postos de serviços) ou de R$ 4.260 por 
ano (valor de dezembro). 

Na contrapartida, além de toda a assessoria 
jurídica, há uma série de convênios e serviços 
que mais do que justificam o investimento em 
se manter como sócio do sindicato. 

Para não parecer conversa de vendedor, fize-
mos a conta e provamos que o revendedor, o 
dono de loja de conveniência, de lava-rápido, de 
troca de óleo ou de estacionamento têm muitas 
vantagens em se manter fiel ao Resan.
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Descontos chegam a 30%

Finanças

Tabela de serviços
Valores 2016

Sócios
PCMSO (10 funcionários / ano) 
R$ 750,00
NR-20 (1 funcionário por mês) 
R$ 146,00
Cipa (1 funcionário) 
R$ 130,00
Cesta básica (10 funcionários) 
R$ 1.350,00

Total: R$ 2.376,00

Não sócios
PCMSO (10 funcionários / ano) 
R$ 975,00 (+30%)
NR-20 (1 funcionário por mês) 
R$ 220,00  (+50%)
Cipa (1 funcionário) 
R$ 205,00  (+57%)
Cesta básica (10 funcionários) 
R$ 1.500,00  (+11%)

Total: R$ 3.600,00 (51,5%+)

Novos pacotes da Supply para maiores ou menores geradores de resíduos

UUm dos convênios mais 
vantajosos para o asso-
ciado do Resan é o da 
Supply Service, com des-
conto médio nos contratos 
de 30%. Com objetivo de 
adequar o serviço à gera-
ção de resíduos do posto, 
novas categorias foram 
criadas, com valores e 
serviços diferenciados.

COLETA MENSAL –  2 LAVA-
GENS/ANO R$ 329,00 - Inclui 1 
coleta por mês dos 4 tambores de 
200 litros identificados por tipo de 
resíduo ou recipientes similares 
+ 2 lavagens por ano das caixas 
separadoras de água e óleo 
juntamente com o descarte de até 
2.000 litros de resíduos provenien-
tes da lavagem.

COLETA TRIMESTRAL – 01 
LAVAGEM/ANO - R$ 367,50 - 
Inclui 1 coleta a cada 3 meses 
dos 4 tambores de 200 litros 
identificados por tipo de resíduo 
ou recipientes similares + 1 
lavagem por ano das caixas 
separadoras de água e óleo e 
o descarte de até 2.000 litros 
de resíduos provenientes da 
lavagem.

COLETA KIT MINI – SEM 
LAVAGEM - R$ 164,00 - Inclui 
1 coleta por mês de 1 big bag 
com liner (embalagens plásti-
cas com com capacidade para 
60 litros com válvula para carga 
e descarga e suporte metálico), 
identificado por ‘resíduos conta-
minados com óleo”. Convênio 
inclui coleta, transporte e des-
tinação das embalagens com 
óleo, filtros, estopas/ panos e 

EPI´s usados.

LIMPEzA dE Cx SEPARA-
dORA / KIT MINI - R$1.500,00 
- Inclui uma limpeza até 2 m³ e 
200 kg de borra/terra.

BENEfíCIOS 
OBRIGATóRIOS
O seguro de vida em grupo 
contratado pelo Resan cumpre 
todas as cláusulas do acordo 
coletivo de trabalho. Pelo segu-
ro individual, por exemplo, não 
é possível calcular a cobertura 
em dobro para o caso de morte 
acidental e nem há o serviço de 
reembolso funeral. Atualmente, 
a Costa Mar corretora cobra R$ 
10,20 por vida.

Já na cesta básica, o contrato 
com a Tupy garante a menor 
cotação para a compra cole-
tiva (R$ 129,00 em janeiro, 
com sete dias para pagamen-
to). Quanto ao vale-refeição, 
o benefício para os asso-
ciados é a isenção da taxa 
administrativa, que varia entre 
2,5% e 3%.

CuRSOS E TREINAMENTOS
Ao matricular, em 2016, dez 
frentistas no curso da NR-20, 
um posto santista teve uma 
despesa extra de R$ 1.460,00 
com os treinamentos obriga-
tórios. Se o revendedor não 
for sócio do Resan, a despesa 
será de R$ 2.200,00. 

Levando em consideração 
que ele já paga R$ 390,00 
de PPRA e mais R$ 7,50 de 
PCMSO por funcionário (por 
mês), o gasto anual com 

esses dez empregados é de 
R$ 2.750,00 apenas no que 
se refere às três obrigações 
trabalhistas citadas. Os não 
sócios desembolsarão pelos 
mesmos três serviços 33,8% a 
mais (R$ 3.682,000).

SAúdE OCuPACIONAL
Na área de saúde ocupacional, 
o convênio com a Labormed 
oferece ao associado condi-
ções exclusivas para o cum-
primento das regras exigidas 
pelo Ministério do Trabalho, tais 
como: Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais (PCM-
SO). Por mês, o associado 
paga R$ 7,50 por funcionário. 

dEMAIS CATEGORIAS  
TAMBéM TêM BENEfíCIOS
As demais categorias que 
integram o quadro associativo do 
Resan – lojas de conveniência, 
estacionamento, lava-rápido e 
troca de óleo – também se bene-
ficiam dos serviços e consultorias 
destinados aos sócios. A men-
salidade para estes segmentos 
é menor do que o de postos 
em função até das exigências 
ambientais e trabalhistas a que 
o revendedor de combustíveis 
está submetido e que demanda 
muito mais serviços do Resan. 
A mensalidade para estaciona-
mento, lava-rápido e troca de 
óleo é de R$ 205, enquanto lojas 
de conveniência pagam R$ 265. 
Lojas de proprietários de postos 
com CNPJ diferentes, mas que 
atuem no mesmo segmento, tem 
40% de desconto na mensalida-
de, que passa a ser de R$ 159.
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Um dos agentes mais temidos por empresários 
brasileiros é o CADE (Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica). Para quem não sabe, 
é possível ser multado até mesmo quando se 
pratica algum ato mesmo que de boa-fé, mas 
que acaba se configurando como infração. Ou 
seja, o indivíduo não tinha intenção de lesar o 
consumidor, mas ainda assim acabou interfe-
rindo na livre-concorrência.

A revenda de combustíveis, segundo o advo-
gado Arthur Villamil Martins, é um dos segmen-
tos mais visados pelo CADE. Atualmente, há 
em torno de 160 a 180 investigações de cartel 
só em postos. 

A legislação que protege a livre-concorrência é 
tão rigorosa que prevê a possibilidade de multa 
inclusive quando constatado e confirmado 
perigo de dano e não dano concreto.

A lei 12.529, de 2011, que reformulou o CADE, 
definiu quais são as práticas anticompetitivas.  

Segundo Villamil, a lei diz que “mesmo que 
não haja prejuízo a ninguém, o simples fato da 
conduta empresarial expor o mercado a risco de 
dano já é suficiente para registrar a ilegalidade”. 

O advogado cita como exemplo uma hipotética 
reunião entre um grupo fechado para combinar 
de elevar o preço do combustível na bomba. 
Mesmo que no dia seguinte, ninguém aumente 
o preço, houve infração da ordem econômica.

As multas são extremamente pesadas e podem 
decretar a falência da empresa. “Para a re-
venda, o CADE tem fixado multas no valor de 
15% a 20% em cima do faturamento bruto. Isso 
porque somos o setor com o maior número 
de denúncias e investigações de formação de 
cartel no Brasil. Os valores vão de R$ 50 mil a 
R$ 2 bilhões. Para o dono do posto, o CADE 
tem dado multa de 18% a 20%. Há casos de re-
vendedor com multa de R$ 2 milhões na pessoa 
física, sem contar a que é aplicada ao posto”.

Preço: cada um tem o seu!

Somos contra cartel
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Muitas das situações que po-
dem ser vividas com frequência 

por um empresário do setor 
varejista podem ser incluídas 
no que advogados chamam de 

zonas cinzentas. São elas:

Paralelismo de preço
Os preços são muito parecidos na revenda e isso não 
é ilegal. O problema é quando há fatores adicionais. 
Exemplo: toda sexta-feira há o futebol de um grupo de 
empresários. No dia seguinte, o preço de todos sobe. 
O Cade não tem como provar a combinação, mas ele 
inverte o ônus da prova e pede que a revenda prove 
que o paralelismo é natural e não intencional.

Abuso de direito de petição
É a defesa de leis e atos normativos que possam res-
tringir a livre concorrência ou entrada de novos com-
petidores no mercado. É inconstitucional defender na 
lei de uso e ocupação do solo a criação de distância 
mínima de afastamento de estabelecimentos comer-
ciais congêneres. Não pode criar distanciamento 
entre concorrentes. Se a estratégia competitiva é 
estar do lado do concorrente, a lei não pode impedir. 
É lícito que um grupo de revendedores pode pedir 
uma lei que restringe um posto do outro, mas isso 
cai na chamada zona cinzenta e o Supremo Tribunal 
Federal já entende que é inconstitucional.

Fazer boicotes e passeatas
Havia um projeto de lei que visava o fim das lavagens 
gratuitas em postos a fim de preservar a água. O reven-
dedor não pode ser a favor visando benefício próprio.

Grupos de Whatsapp e Facebook
Você está no grupo, mas não fala e nem responde. Mas 
ouve e lê tudo. Se participa silenciosamente e se os 
preços refletirem de acordo com as conversas, significa 
que anuiu ao cartel e pode receber multa de 12%. O 
líder recebe de 18% a 20%.

Outros
- Não se pode juntar empresário para fazer poder 
compensatório de barganha contra um abuso
Tem que usar meios legais. Exemplo: boicotar uso do 
cartão de crédito. Não se pode fazer um ‘contra-abuso’.

- Instituir associação para fazer compra coletiva de 
combustível
Cade tem dúvida quanto a isso. Foi perguntado isso ao 
presidente do Cade e ele disse que o entendimento era 
divergente. O ideal é realizar uma consulta prévia ao 
órgão e, se aprovado, poderá ser criada sem risco.

- Sociedade informal
É normal na revenda pessoas da mesma família ter 
posto, com bandeiras e pessoas jurídicas distintas. Mas 
são irmãos, pais e filhos, avós e netos. Se forem PJ´s 
distintas e sem participação acionária, não pode haver 
conversa sobre preço. Nesse caso, o ideal é dar 1% ao 
familiar e vice-versa.
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Combinar, ajudar ou in-
fluenciar concorrentes 
para adotar preços artifi-
ciais: o empresário pensa 
que cartel é só combinar 
preço, mas não é. “É 
atitude anticompetitiva 
conversar com o concor-
rente para influenciar no 
preço dele”.

Atenção a conversas 
inconvenientes. Concor-
rente pode ser amigo, até 
mesmo parente. Deve-se 
ter cuidado sobre o que 
conversar. Por exemplo: 
Revendedor A liga para o 
B e diz ‘você viu o que o 
C fez no preço’? Para o 
CADE, isso sinaliza que há 
uma pré-conversa entre os 
três e que C não cumpriu 
o acordo entre eles. A con-
versa é inocente, mas o 
órgão não entende assim.

Associações e sindica-
tos não têm função de 
melhorar o mercado. Há 
revendedores que ligam 
para o sindicato intiman-
do para que se faça algo 
para as distribuidoras 
reduzirem o preço prati-
cado. Ou que reúnam os 
revendedores e peçam o 
fim da guerra de preço. 
Depois que o preço se 
tornou livre, o sindicato 
não pode mais intervir. Há 
dois sindicatos multados 
em R$ 5 milhões, além 
de R$ 1 milhão de multa 
para o presidente e R$ 1 
milhão, para o vice.

Prática de economia 
‘concertada’. É quando 
vários agentes econômicos 
dançam a mesma música. 
Não é combinação explíci-
ta, mas há um maestro or-
ganizando. Esse movimen-
to combinado, ainda que 
silenciosamente, também é 
considerado cartel.

Reuniões para discutir 
preço são proibidas. 
Muitas vezes o revende-
dor comenta que quer ter 
parâmetro de preço para 
negociar com o assessor. É 
uma conversa pró-compe-
titiva. Só que é difícil provar 
isso. Caso consiga mar-
gem, deve ser repassado 
ao consumidor para provar 
a boa-fé da conversa.

Elaboração de tabelas 
indicativas de preços e 
margens. Se o Governo 
não faz, o revendedor não 
deve fazer. Em São Luiz 
do Maranhão, distribuíram 
uma tabela com preço aos 
postos. A polícia passou, 
recolheu os panfletos e 
todos foram autuados.

Declarações à im-
prensa: Muitas vezes, 
o revendedor faz uma 
declaração de boa-fé, 
mas é má interpretada 
pelos jornalistas, ou ele 
mesmo fala sobre preço 
quando não pode. Su-
gestão é que a entrevis-
ta seja feita por escrito, 
quando possível.

Somos contra cartel

Identifique o que é atitude anticompetitiva

“Há casos de 
revendedor com 
multa (do Cade) 
de R$ 2 milhões 
na pessoa física, 
sem contar a que é 
aplicada ao posto”,

Arthur Villamil, advogado 
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Já são muitas as sentenças favoráveis 
em que a Justiça reconhece a cobran-
ça indevida de encargos na conta de 
energia no Estado de São Paulo. O 
advogado Rodrigo Julião, assessor 
jurídico do Sindicombustíveis Resan, 
apresentou um estudo sobe a viabi-
lidade dos processos na revenda e, 
segundo ele, há chances reais de o 
posto obter devolução de 10% a 15% 
do valor da conta de luz dos últimos 
cinco anos.

A restituição está relacionada ao Im-
posto sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS) que incide na 
fatura de energia elétrica. O argumen-
to usado por advogados que estão 
movendo as ações contra a Fazenda 
do Estado e empresas concessioná-
rias de energia é que a o cálculo do 
tributo usa como base o valor total 
da conta, incluindo as Tarifas de Uso 
do Sistema de Transmissão (Tust) ou 
Distribuição (Tusd). 

Juízes têm reconhecido a tese de que 
o ICMS deve incidir apenas sobre o 
valor da energia consumida.

Julião esteve na última assembleia 
ordinária do Resan de 2016, no dia 15 
de dezembro, para falar esclarecer dú-
vidas. Segundo ele, são várias as deci-

sões favoráveis em primeira instância. 
O próprio Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) tem um entendimento de que “o 
consumidor final de energia elétrica 
tem legitimidade para propor ação de-
claratória cumulada com repetição que 
tenha por escopo afastar a incidência 
de ICMS sobre a demanda contratada 
e não utilizada de energia elétrica”.

Orientação

Julião prefere adotar uma estratégia 
de cautela e não pedir na ação tutela 
antecipada de urgência para paralisar 
a cobrança do ICMS sobre o Tust ou 
Tusd. Faz parte do risco, por exemplo, 
a condenação ao pagamento das cus-
tas processuais e eventuais honorários 
advocatícios apenas.

fICHA TéCNICA
PARTES: Fazenda Pública do Estado de São 
Paulo e concessionárias de energia
COMPETêNCIA: Vara da Fazenda Pública 
Estadual
Valor da Ação: Depende da soma das contas de 
cinco anos
Objeto: Cobrança de ICMS sobre encargos indevi-
dos na conta de energia.
documentação: três últimas contas e contrato 
social.

Tusd e Tust são tarifas 
cobradas pelas empresas 
que fazem a distribuição 
e transmissão de energia, 
operações anteriores ao 

efetivo consumo.

Ação na Justiça pode reaver de 10% a 15% 
da conta de energia dos últimos 5 anos

J
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fICHA TéCNICA
ALVO: União 
COMPETêNCIA: Justiça Federal.
Valor da Ação: Depende da conta. 
Valor da causa baixo para minimi-
zar o custo e risco.
 
Objeto: Cobrança de encargos 
previdenciários indevidos na folha 
de pagamento e exigibilidade do 
recolhimento de contribuições 
previdenciárias (cota patronal e 
RAT/FAP) sobre os valores pagos 
a seus empregados a título de 
“adicional do terço constitucional 
sobre as férias gozadas”, “aviso 
prévio indenizado” e os “15 (quin-
ze) primeiros dias de afastamento 
pagos pelo empregador anteriores 
à concessão de auxílio-doença 
ou acidente”, e a compensação 
das contribuições referente a tais 
rubricas, respeitada a prescrição 
quinquenal.

documentação: folhas de pa-
gamento e GFIP corresponden-
tes aos últimos 5 anos; contrato 
social; e cartão do CNPJ.

Contribuições previdenciárias 
(cota patronal e RAT/FAP) também 
podem ser recuperadas

UUma das ações judiciais com 
maior expectativa de êxito para 
as empresas é a de recupera-
ção de crédito previdenciário. 
Na prática, de acordo com 
o advogado Rodrigo Julião, 
a empresa recorre à Justiça 
Federal para cobrar pelos 
de encargos previdenciários 
indevidos e que foram cobra-
dos pelo INSS sobre a folha de 
pagamento.

A tese defendida é a de que a 
Previdência não poderia exigir 
o recolhimento de contribui-
ções previdenciárias (cota 
patronal e RAT/FAP) sobre os 
valores pagos a seus empre-
gados a título de adicional do 
terço constitucional sobre as 
férias gozadas, aviso prévio 
indenizado e os 15 primeiros 
dias de afastamento pagos 
pelo empregador anteriores à 
concessão de auxílio-doença 
ou acidente.

Julião explicou detalhes da tra-
mitação da ação que tem como 
alvo o INSS. “Entramos com 
mandato segurança na Justiça 
Federal, pedindo deferimento 
para nunca mais pagar pelos 
encargos indevidos daqui pra 
frente e, da distribuição da 
ação para cinco anos atrás, pe-
dimos a repetição dos valores 
(devolução)”. 

Uma ação contra a União é 
sempre demorada. Por isso, 
uma alternativa para não cair 
na fila de precatórios do Go-
verno Federal é obter liminar 
para depositar o valor em juízo, 

criando uma espécie de pou-
pança que poderá ser resga-
tada após sentença favorável 
como forma de compensação 
tributária.  porque aí ganhando 
já está o valor depositado. 

“Essa é uma ação com renta-
bilidade boa, em que quanto 
maior número de empregados 
maior valor dela. Mas seu 
custo também é maior por-
que temos que contratar um 
contador para analisar cinco 
anos da folha pagamento e a 
GFIP (Guia de Recolhimento 
do FGTS e de Informações à 
Previdência Social), calcular 
o benefício. Por outro lado, 
quando entramos  com ação já 
sabemos quanto teremos para 
receber e quanto se gasta mês 
a mês a mais e não deveria ser 
pago”.

Julião explica ainda que se 
trata de uma ação sem risco 
financeiro já que no mandado 
de segurança não há sucum-
bência. “Se perdermos a ação 
não tem custos”.



12  |  POSTOS & SERVIÇOS

 #Logística reversa
#Responsabilidade compartilhada

#Pense verde #Salve o planeta

AA logística reversa das embalagens de lubrifican-
tes reciclou, em 2016, 4.400 toneladas de plástico 
retiradas de 42 mil geradores de resíduos, entre eles 
postos de combustíveis. Perto de sua capacidade 
máxima devido aos custos e mesmo pelo sistema 
operacional de coleta ponto a ponto, o Instituto Jogue 
Limpo quer criar um novo modelo que passa pela 
instalação em locais de vendas de lubrificantes de 
Pontos de Entrega Voluntária de embalagens (PEVs).

A informação foi passada à revenda pelo diretor do 
Instituto Jogue Limpo, Ezio Antunes, que esteve 
em um dos painéis de meio ambiente realizados no 
5º Encontro dos revendedores de Combustíveis do 
Sudeste, realizado em novembro do ano passado, 
em Campinas.

Com os PEVs, o Jogue Limpo pretende expandir 
a coleta diária para outros estabelecimentos como 
troca de óleo, concessionárias, oficinas mecânicas e 
supermercados. 

A logística reversa é uma exigência da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, instituída em 
2010, e que já atua em diversos segmentos. No 
caso do Jogue Limpo, a coleta é gratuita e é 
custeada pelos fabricantes de lubrificantes que 
são responsáveis por 80% do custo do serviço. 
O volume de plástico recolhido gera receita para 

bancar apenas 20% das despesas.

 “Temos 21 empresas associadas. De cada R$ 
10,00 gastos com logística reversa, conseguimos 
recuperar R$ 2,00 com a venda do plástico. Sobram 
R$ 8,00 que são rateados entre as empresas (para 
custeio)”, explicou Antunes.

Queda nas vendas
A expectativa de Sérgio Rebêlo, diretor da Factor 
Kline, que também participou de um painel sobre 
tendências do setor, é que o ano de 2016 fechasse 
com um volume de vendas de lubrificantes entre 15% 
e 16% menor do que em 2013. Quais os motivos? 

Não é só a crise econômica do País a responsável 
pelo mau desempenho do setor, mas também a 
evolução tecnológica. Carros com sistemas mais 
econômicos, que exigem óleo com menos viscosi-
dade, sintéticos e menos trocas derrubam o merca-
do. E o volume de lubrificante deve cair ainda mais 
com os motores menores, mais leves e com maior 
eficiência energética. 

“Na nossa visão, o mercado segue na direção da 
troca de volume por produtos de maior valor agre-
gado. Com isso, a demanda por óleos sintéticos vai 
ser cerca de sete vezes superior ao de produtos 
minerais (derivados de petróleo)”, disse Rebêlo.
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NOVA PROVETA NÃO SE APLICA A POSTO

  

Fique Atento!

1 Em vigor desde 1º de 
janeiro apenas em Santos, 
a Lei 3.298 institui o 
Programa de Assistência 

aos Portadores de Doença Celíaca, 
obrigando restaurantes e lanchone-
tes a incluírem em seus cardápios 
(ou em placas e cartazes visíveis 
ao consumidor) informações sobre 
calorias, presença de glúten, con-
centração de carboidratos, incluindo 
lactose, concentração de triglicérides, 
colesterol, fibras, sais minerais (sódio, 
cálcio, ferro, potássio e vitaminas). A 
multa para quem descumprir é de R$ 
500,00, acrescido de duas vezes o 
valor do item mais caro do cardápio. 

NOVA LEI EM SANTOS 3O título “Combustíveis geram R$ 
318 bi de ICMS”, publicado na 
edição de dezembro de Postos 
& Serviços traz uma incorre-

ção: R$ 318 bi é o total da arrecadação do 
ICMS do Brasil, sendo que os combustíveis 
correspondem a mais de R$ 60 bi desse 
total, algo em torno de 20%, sendo que em 
SP os combustíveis correspondem a 17% 
da arrecadação total de ICMS.

DESCULPE, ERRAMOS

4  Pesquisa realizada em 31 bairros 
de Santos mostrou que 55,5% 
dos estabelecimentos que 
comercializam bebida alcoólica 

vendem o produto para menores de idade. A 
prática contraria a lei estadual 14,592, de 19 
de outubro de 2011, e gera autuação.

BEBIDA PARA MENORES

LUBRIFICANTES

5  As solicitações de autorização para fun-
cionamento de posto revendedor deverão 
ser realizadas, a partir de agora, através 
do Sistema de Registro de Documentos 

dos Postos Revendedores (SRD-PR). A medida entrou 
em vigor em novembro de 2016 e, desde então, toda 
a documentação em papel protocolizada na Agência 
referente a pedidos para novos postos será devolvida 
ao remetente. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo 
telefone: 0800 970 0267

NOVOS POSTOS SÓ ON-LINE

6 A ANP elevou o nível de desempenho mínimo dos lubri-
ficantes automotivos comercializados no País. Desde 
31 de dezembro de 2016, os lubrificantes nacionais e 
os importados devem atender aos níveis de desempe-

nho estabelecidos por diversas entidades internacionais como a 
American Petroleum Institute – API, Association des Constructeurs 
Européens d’Automobiles – ACEA, Japan Automobile Standard 
Organization – JASO, entre outras. A medida está prevista na 
Resolução ANP nº 22/2014, com efeito a partir do final do ano pas-
sado. Para ler a notícia completa, acesse: http://www.resan.com.br/
noticias-integra/anp-nivel-lubrificantes

2 Um revendedor de 
Minas Gerais foi 
surpreendido por 
golpistas que se diziam 

representantes da ANP (Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis) e que solicitaram 
ao estabelecimento a quantia de R$ 
1.500,00 para ajudar na promoção 
de uma festa da instituição. O alerta 
foi dado pelo Minaspetro, que res-
saltou, ainda, o crescente número 
de golpes e fraudes que vêm sendo 
aplicados contra a revenda de 
combustíveis. Já a ANP informou 
que não solicita colaboração finan-
ceira de agentes do mercado para 
promoção de eventos. 

GOLPE

NOVA PROVETA NÃO SE APLICA A POSTO

MAIS BIODIESEL 2

7  Se seguir o previsto na Lei 13.263, promulgada 
em 23 de março do ano passado, a partir de 
março de 2017 entrará em vigor o novo teor 
obrigatório de biodiesel adicionado ao diesel, o B8. 

No entanto, esta mesma legislação estabeleceu a necessidade 
da realização de testes, para averiguar os efeitos da mistura 
nos motores. Contudo, até o momento, os testes exigidos na 
lei ainda não foram feitos. Henry Joseph Jr, vice-presidente 
da Anfavea, disse durante a conferência BiodieselBR 2016, 
realizada em novembro, em São Paulo, que os fabricantes não 
receberam o combustível com o B8.

MAIS BIODIESEL

8 A lei do aumento do biodiesel diz ainda 
que, em 2018, está prevista a ofertwa 
ao mercado do diesel B9 (com 9% de 
biodiesel) e, em 2019, o B10. “Em 18 

de agosto, a Anfavea encaminhou uma carta ao mi-
nistro Fernando Coelho Filho solicitando a interme-
diação do Ministério de Minas e Energia junto aos 
organismos competentes para que fosse priorizada 
a disponibilidade do combustível e redefinido o 
cronograma de ensaios, a partir da sua entrega 
efetiva”, explicou Joseph Jr, da Anfavea.
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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

Décio Oddone é o novo 
diretor-geral da ANP. Nome-
ado em 23 de dezembro do 
ano passado para um man-
dato de quatro anos, Oddone 
disse estar satisfeito com a 
atual regulação do merca-
do, mas acha necessária 
maior velocidade. A agência, 
segundo ele, “deve facilitar a 
ação dos agentes regulados 
e estimular os bons com-
portamentos. A aplicação de 
multas e penalizações deve 
ser severa para os que não 
cumprirem seus compromis-
sos ou fraudarem a regula-
ção, não uma ferramenta de 
gestão ou arrecadação”.
Oddone ressalta que a ANP 
deve trabalhar para acelerar 
a exploração do gás e do 
petróleo brasileiros e para 
permitir que o País possa 
efetivamente se beneficiar 
do potencial que tem para 
produzir biocombustíveis. 
“Devemos continuar garantin-
do a disponibilidade de com-
bustíveis de qualidade para 
o consumidor e a segurança 
das operações. A fiscalização 
da produção deve ser eficien-
te para que as participações 
governamentais sejam corre-
tamente calculadas”.

A revenda criou um canal direto com 
o Inmetro para a discussão do novo 
modelo de bomba de combustíveis 
que deverá ser implantado no Brasil 
para o combate das fraudes volumé-
tricas. A Fecombustíveis será o ponto 
de referência das lideranças sindicais 
para as discussões com o instituto.

A parceria foi anunciada após a re-
alização de um debate pela Fecom-
bustíveis no dia 9 de dezembro. Na 
abertura do evento, o presidente do 
Inmetro, Carlos Augusto de Azeve-
do, afirmou reconhecer a necessi-
dade de diferenciar três situações: 
locais que têm os equipamentos 
(bombas) funcionando corretamen-
te, mas que, em algum momento, 
desregulam; as fraudes eventuais e 
o crime organizado”.

Não se pode generalizar
Paulo Miranda, presidente da Fecom-
bustíveis, afirmou que os sindicatos 
apoiam a criação de legislações mais 
severas para combater as fraudes, mas 
que se preocupa com a generalização. 

Segundo ele, em 97% dos casos há 
conformidade com as leis e regula-
mentos. “A gente precisa separar com 
muita clareza o dolo da culpa. Quem 
tem a intenção precisa ser preso, é o 
meu concorrente desleal. Esse nós 
queremos expurgar do setor, é meu 
pior concorrente”, reforçou.

Criptografia
Segundo o pesquisador da Diretoria 
de Metrolo-
gia Legal do 
Inmetro, Fa-
biano Leitão, 
os principais 
modelos 
de fraudes 
desviam entre 
6,5% a 12% 
do combustí-
vel na hora do 
abastecimento 
do veículo do 
consumidor. 

Leitão explicou que as alterações do 
Regulamento Técnico Metrológico 
(RTM) das futuras bombas medido-
ras, já discutidas com a indústria, 
preveem a inclusão de novos requisi-
tos de segurança de hardware e sof-
tware e a incorporação de princípios 
de criptografia assimétrica.

As bombas com as novas configu-
rações poderão ser comercializados 
até 36 meses após a publicação do 
novo regulamento. As que já estão 
sendo utilizadas deverão ser tiradas 
no mercado em prazos que variam 
conforme seu ano de fabricação, res-
peitando a vida útil dos equipamen-
tos e sem gerar prejuízo para quem 
os tiver adquirido.

ANP tem novo 
diretor-geral

Revenda e Inmetro analisam 
novos modelos de bombas
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A legalização da cobrança diferenciada por 
produtos e serviços pagos com dinheiro, 
cheque e cartão, com a publicação da Me-
dida Provisória 764, em 27 de dezembro 
do ano passado, atende uma reivindicação 
antiga do varejo de prestigiar o consumidor 
que paga à vista. Mas há muitas situações 
que precisam ser observadas para que 
o benefício não se transforme em dor de 
cabeça. A principal delas é a necessida-
de, sim, de expor previamente ambos os 
preços praticados. Por isso, atenção aos 
prós e contras antes de adotar a política do 
desconto.

De acordo com o advogado especialista 
em Direito do Consumidor, Rafael Quares-
ma, atual coordenador do Procon-Santos, 
o estabelecimento pode ser multado pela 
falta de informação prévia e ostensiva ao 
consumidor quanto ao preço. Ele destaca, 
ainda, que a MP não obriga o desconto, 
“mas cria uma faculdade ao fornecedor”. 

Daí que podem surgir conflitos quando con-
sumidores exigirem o desconto. “Uma boa 
alternativa é ter o texto da MP à disposição 
do gerente”, recomenda o presidente do 
Resan, José Camargo Hernandes.

Painel de preços
Além da exigência do Código do Consumi-
dor, o posto que decidir pelo desconto para 

pagamento em dinheiro deverá atender a 
Resolução 41/2013, incluindo o valor dife-
renciado no painel de preços. 

Diz o texto da resolução da ANP que o 
revendedor “deverá exibir os preços de to-
dos os combustíveis comercializados para 
pagamento à vista, em painel de preços, na 
entrada do estabelecimento, de modo des-
tacado e de fácil visualização à distância”. 

Da mesma forma, a resolução exige que 
quando houver opção de pagamento a 
prazo, todos os preços deverão estar indi-
cados no referido painel. 

O coordenador do Procon, Rafael Quares-
ma, confirma o mesmo entendimento.. “A 
MP vai de encontro ao que diz o Código do 
Consumidor e a Resolução 41 da ANP”. 

Bomba exclusiva
A opção de manter uma bomba para pa-
gamento em dinheiro, com o desconto já 
aplicado, pode ser uma solução ou também 
um problema dependendo da estrutura do 
posto. Uma maior procura por pagamen-
to em dinheiro pode congestionar aquela 
bomba e travar a fluidez da entrada e saída 
de veículos da pista. 

Da mesma forma, o valor diferente do 
cobrado com cartão de débito ou crédito 
deverá estar no painel de preços.

Consumidor

Mas atenção à identificação 
dos vários preços dos produtos

Dinheiro = desconto



Cuidado com 
a fiscalização

O que diz a 
Resolução 

ANP 41/2013?

 da Exibição dos Preços 
Praticados dos Combus-

tíveis ao Consumidor 
Art. 18. O revendedor vare-
jista deverá exibir os preços 
de todos os combustíveis 
automotivos comercializa-
dos no estabelecimento, 
para pagamento à vista, em 
painel de preços, na entra-
da do estabelecimento, de 
modo destacado e de fácil 
visualização à distância, 
tanto ao dia quanto à noite. 

Parágrafo único. Quando 
houver opção de pagamen-
to a prazo, todos os preços 
deverão estar indicados no 
referido painel. 

Art. 19. Quando houver di-
ferença de preço e/ou prazo 
de pagamento para o mes-
mo produto, a bomba e/ou o 
bico fornecedor deverá ser 
identificado de forma desta-
cada e de fácil visualização 
com a respectiva condição, 
e registrar o valor total a ser 
pago pelo consumidor na 
condição escolhida. 

Art. 20. Os preços por litro 
de todos os combustíveis 
automotivos comercializa-
dos deverão ser expressos 
com três casas decimais 
no painel de preços e nas 
bombas medidoras.
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Sobre os prós e contras da MP do 
desconto para pagamento em dinheiro, 
os revendedores entrevistados ainda 
estudam as vantagens e os conflitos 
gerados pela entrada de mais uma 
categoria de preço nas bombas.

No Auto Posto Vila Nova, em Cuba-
tão, 33% dos clientes pagam em 
dinheiro. Artur Schor, proprietário do 
posto, diz que “para efetuar o descon-
to, que será de 2% a 3% no máximo 
(taxa do cartão), temos que definir no 
sistema um preço de bomba à vista e 
um preço de bomba a prazo. Até dá 
para fazer. O problema está na mar-
gem que isso abre para manipulações 
que podem ser cometidas".

Segundo Schor, quem paga em 
dinheiro, na maioria das vezes, nem 
sai do veículo. “Para efetuar o des-
conto à vista, o cliente deve se dirigir 
ao caixa para emitir o cupom fiscal, 
uma prática pouco usual para quem 
paga em dinheiro”. 

O revendedor ressalta, ainda, que a 
taxa de cartão para postos é baixa, 
diferente do restante do comércio. 
“Num açougue, por exemplo, a taxa 
é mais alta, por isso eles conseguem 
dar até 10% de desconto à vista. A 
princípio, não pretendo fazer essa 
diferenciação”.

O revendedor Flavio Ribas de Souza 
reconhece que essa é uma luta antiga 

da revenda, mas deve ser bem anali-
sada. Ribas tem postos em Santos e 
São Vicente. 

“Em um bairro de área mais nobre, 
quase não entra dinheiro: 80% das 
vendas são feitas no cartão. Já nas 
regiões mais simples, o dinheiro re-
presenta até 60% do faturamento.

O desafio, para Ribas, está na opera-
ção. É possível registrar dois preços, 
como à vista e a prazo. Contudo, 
deve-se estipular quais bombas rece-
berão tais pagamentos. “O que pode 
acontecer é o cliente parar na bomba 
à vista e, na hora de pagar, dizer que 
está sem dinheiro e mudar a forma 
de pagamento. Isso dá problema no 
caixa, gera dor de cabeça”.

A princípio, Ribas diz que não fará a di-
ferenciação. “Primeiro, vamos estudar 
para ver se é viável e se há bombas 
suficientes. É claro que pagamento à 
vista é melhor, pois não precisamos 
esperar dias pelo retorno do cartão”.

Insegurança
Outro argumento é quanto à insegu-
rança. Ou seja, pagamento à vista 
exige do revendedor a contratação 
de serviços como o de cofres inteli-
gentes para afastar riscos de assal-
tos. “O frentista deposita as quantias 
no cofre, recebe um cupom e o utiliza 
na hora do fechamento do caixa, 
como se fosse dinheiro vivo”.

Revendedores adotam cautela
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Confraternização

Revenda se reúne na sede do Resan
Os associados foram convidados a participar, no dia 15 de dezembro, da Assembleia Orçamentária realizada na 
sede do sindicato. Na sequência, houve um bate-papo com a assessoria jurídica e, como de costume, um chur-
rasco de confraternização encerrou a noite. Confira as fotos deste evento!
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