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Os problemas são antigos
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Há mais de cinco anos, o Sindicom-
bustíveis Resan vem alertando so-
bre a importância da reforma tributá-

ria para o setor. Agora, após o aumento da 
alíquota de ICMS sobre o etanol e o diesel, 
a consequente ameaça de greve dos ca-
minhoneiros e a explosão de divergentes 
discursos políticos, o assunto voltou a ser 
publicado pela grande mídia.  Mas o proble-
ma é antigo.

Há tempos, os donos de postos vêm apon-
tando que a culpa pelo alto preço dos com-
bustíveis não é nossa. Os anos passam 
e nós continuamos à espera de soluções. 
Será falta de vontade política?

Ao longo de várias edições da Revista 
Postos & Serviços, já abordamos o as-
sunto com projetos que inibiriam a sonega-
ção fiscal e aumentariam a arrecadação, 
sem a necessidade de aumentar a carga 
tributária que prejudica empresários e con-
sumidores. 

Já que há demora na discussão da Reforma 
Tributária, é preciso então, por exemplo, 
que o Congresso aprove o PLS 284/2017, 
que trata do devedor contumaz. Por que 
não foi votado até agora? Hoje, a bagunça 
fiscal que vivenciamos, com alíquotas e 
cargas tributárias diferentes em cada esta-
do, tem facilitado a vida de "empresários" 

que deixam de pagar impostos de forma 
sistemática. Essas pessoas acabam levan-
do uma vantagem desleal diante da concor-
rência. Para eles, a sonegação tem com-
pensado e a falta de penalidade estimula 
ainda mais.

Chega de discursos. Está na hora de Exe-
cutivo e Legislativo arregaçarem as man-
gas. 

Segundo dados da Opep (Organização dos 
Países Exportadores de Petróleo), o Brasil 
nem é o país com a maior carga tributária 
na composição dos preços dos combustí-
veis. O peso dos impostos no preço final 
dos combustíveis em média é de 36,5% 
aqui. No Reino Unido, é quase o dobro: 
68,9%. Nos EUA, já é bem menor: 23,9%. 

Portanto, além da inércia para se discutir 
os projetos que inibiriam a sonegação fiscal 
e aumentariam a arrecadação, outra crítica 
que deve ser feita aos impostos no Brasil é 
que eles são mal utilizados, enquanto, nos 
outros países, há retorno para a sociedade. 

Ninguém está pedindo a extinção dos im-
postos, mas se eles forem pagos da forma 
correta e justa por todos os empresários e, 
além disso, aplicados corretamente pelas 
autoridades, estaríamos no caminho certo.

Boa leitura e até mês que vem.

EDITORIAL
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TRIBUTAÇÃO

A alta carga tributária 
sobre os combustíveis 
no Brasil está em pau-

ta novamente e o assunto, 
além de polêmicas, ameaça 
de greve de caminhoneiros e 
divergências entre o Governo 
Federal e os Estados sobre as 
tributações, penaliza a todos: 
revendedores e consumidores. 
Os preços elevados da gasoli-
na, do etanol e do diesel e os 
problemas deles decorrentes 
ameaçam não só revendedo-
res, mas também o desenvol-
vimento econômico do país. E 
a culpa não é do posto, e sim 
do imposto!

Ao lado do sucroenergético o 
setor de combustíveis é um 
dos que mais contribuem com 
a arrecadação de impostos no 
País. Os tributos federais e 
estaduais representam, apro-
ximadamente, 23% no preço 
do diesel, 30% no caso do 
etanol e 44% na gasolina.

Por isso, há pelo menos cinco 
anos, a Revista Postos & 
Serviços traz reportagens e 
entrevistas com especialistas, 
que apresentam sugestões 
e ressaltam a importância 
da Reforma Tributária para o 
setor. Como essa pauta não 

andou no Congresso Nacio-
nal, o problema voltou neste 
cenário de pandemia, princi-
palmente com a alta do petró-
leo e da taxa de câmbio, que 
provocaram o aumento dos 
derivados de petróleo e cha-
maram a atenção dos veículos 
de comunicação em massa.

“A sobrevivência do reven-
dedor honesto no Brasil está 
hoje ligada à aprovação da 
Reforma Tributária e de pro-
jetos que unifiquem as alí-
quotas de ICMS e penalizem 
o crime de sonegação fiscal, 
acabando com a figura do 
devedor contumaz”, afirma o 
presidente do Sindicombus-
tíveis Resan, José Camargo 
Hernandes.

"Se alguém não paga um 
tributo na cadeia de combus-
tíveis, esse produto vai ser 
oferecido por um preço mais 
baixo para o consumidor final. 
Esse é um efeito de curto 
prazo que aparentemente 
pode ser visto como positivo 
sob a perspectiva do consumi-
dor, mas não é. O efeito não 
é só sobre o concorrente. Ele 
também é sobre o consumi-
dor, porque os agentes que 
querem competir de maneira 

correta nesse mercado (...) 
encontram uma dinâmica 
competitiva em que o princí-
pio da neutralidade tributária 
não é respeitado. O mercado 
vai produzir algo chamado 
“seleção adversa”, ou seja 
(em tese), só vai entrar quem 
estiver disposto a praticar 
as mesmas condutas que 
aqueles que já estão prati-
cando. Então, você tem uma 
dificuldade de desenvolver 
mercados regionais competi-
tivos porque você não tem a 
entrada de agentes que po-
deriam competir de maneira 
adequada. Isso é mais grave 
quando falamos de um merca-
do com alta carga tributária e 
com margens muito baixas", 
explica Vinícius Marques de 
Carvalho, professor de Direito 
na USP e ex-presidente do 
Cade, em declaração à Pos-
tos & Serviços de maio de 
2019, quando o assunto já era 
relevante.

À época, o secretário da 
Fazenda e Planejamento do 
Estado de São Paulo, Hen-
rique Meirelles, concordou 
com o problema e disse que 
a questão do devedor contu-
maz é um dos aspectos mais 
relevantes na prevenção de 

A culpa não é do posto!
Alta carga de impostos e a falta de uma reforma tributária ameaçam não 
só revendedores, mas também o desenvolvimento econômico do país
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“A sobrevi-
vência do 
revendedor 
honesto no 
Brasil está 
hoje ligada à 
aprovação da 
Reforma Tri-
butária e de 
projetos que 
unifiquem as 
alíquotas de 
ICMS e pena-
lizem o crime 
de sonegação 
fiscal, acaban-
do com a figu-
ra do devedor 
contumaz"
José Camargo 
Hernandes
Presidente do Resan

evasão de receitas do setor. 
“O sonegador mais evidente é 
o que não paga nada, mas tem 
outro segmento que está cres-
cendo muito que é formado por 
aquelas empresas que de fato 
declaram o imposto, mas não 
pagam”. Em 2019, São Paulo 
perdia por ano em torno de R$ 
3 bilhões com a sonegação.

Agora, o prejuízo está cres-
cendo. De acordo com dados 
do Instituto Combustível Legal, 
por ano, os maus empresá-
rios deixam de pagar R$ 7,2 
bilhões em impostos em todo 
o Brasil. Além disso, R$ 15 
bilhões são perdidos anual-
mente em fraudes de quantida-
de e qualidade. Esses crimes 
acabam afetando os consumi-
dores e os empresários.

ICMS

Encaminhado no início de fe-
vereiro ao Congresso Nacional 
pelo Poder Executivo, um projeto 
de lei complementar (PLP) que 
tem como objetivo estabelecer 
uma alíquota uniforme e especí-
fica para o ICMS (Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços) em todo País está ali-
nhado aos anseios da revenda.

“O ICMS tem oito alíquotas 
distintas entre os Estados e 
Distrito Federal, o que dá mar-
gem a fraudes. Unificando essas 
alíquotas, ele deve incidir numa 
única etapa da cadeia de com-
bustíveis”, avalia o presidente 
do Resan. “É preciso parar de 
aumentar as alíquotas e pen-
sar em como aumentar a base 
arrecadadora, colocando fim à 
sonegação e punindo empresá-
rios criminosos”.

Composição de preços dos combustíveis  
derivados de petróleo

Óleo Diesel Gasolina

13% 
Distribuição e revenda

12% 
Custo biodiesel
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O presidente da República 
publicou, no final deste 
mês, o Decreto nº 10.364, 

que obriga os postos revendedo-
res a divulgar de forma detalhada 
aos consumidores os preços dos 
combustíveis.

Conforme o decreto, os consumi-
dores precisarão saber de forma 
clara os custos da formação dos 
preços dos combustíveis em todo 
o território nacional e, por isso, 
os postos devem informar seus 
clientes nos termos do disposto no 
decreto 5.903/06.

Os Departamentos Jurídicos da 
Fecombustíveis e do Resan estão 
analisando as implicações legais 
e práticas decorrentes dessa nova 
regra.

"Na cadeia de combustíveis, os 
postos revendedores são substi-
tuídos tributariamente e, por isso, 
entendemos que  terão dificulda-

de para cumprir o decreto. Hoje, 
quando o posto recebe a gasolina 
e o diesel, os tributos já foram 
recolhidos nas etapas anteriores 
da cadeia", explica a advogada do 
Resan, Carolina Dutra.

Nas vendas de gasolina e óleo 
diesel, a substituição tributária 
consiste na responsabilidade das 
refinarias em reter e recolher os 
impostos incidentes nas operações 
de venda das distribuidoras. Já o 
recolhimento do ICMS sobre o eta-
nol é mais complexo, dividido entre 
produção e distribuição, e depende 
se o faturamento é estadual ou 
interestadual.

Como os postos compram com-
bustíveis diretamente das distribui-
doras, estas companhias deveriam 
informar o valor dos tributos fede-
rais e estaduais, e suas margens.

A regra entrará em vigor a partir de 
25 de março.

O painel deverá informar o valor 
médio regional do combustível 
no produtor ou no importador, 
o preço de referência usado 
para a cobrança do ICMS, que é 
cobrado pelos estados, o valor 
do ICMS, o valor do PIS/Cofins 
e da Cide, ambos cobrados pela 
União. Além disso, os postos que 
tiverem tarifa promocional vincu-
lada a programas de fidelização 
deverão informar o preço promo-
cional, o preço real e valor do 
desconto aos consumidores.

Em breve, caso haja necessi-
dade, o Resan irá disponibilizar 
aos associados um modelo para 
auxiliar o cumprimento da nova 
regra.

O PAINEL

Resan analisa decreto presidencial que obriga 
postos a exibir composição de preços 
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“Se alguém 
não paga um 
tributo na ca-
deia de com-
bustíveis, 
esse produto 
vai ser ofere-
cido por um 
preço mais 
baixo para o 
consumidor 
final. Esse é 
um efeito de 
curto pra-
zo que apa-
rentemente 
pode ser visto 
como positivo 
sob a pers-
pectiva do 
consumidor, 
mas não é."
Vinícius Marques 
de Carvalho
Ex-presidente do 
Cade

Em dezembro de 2016, a Revista Postos & Serviços falou pela primeira 
vez sobre a tributação nos combustíveis. Desde lá, o assunto já foi pauta 

em várias edições:
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Atualmente comentaris-
ta do Jornal Gente, da 
Rádio Bandeirantes, o 

jornalista Eduardo Castro traz 
na bagagem sua experiência 
como ex-chefe de redação da 
TV Bandeirantes em Brasília e 
correspondente internacional 
para analisar os assuntos que 
mexem com o dia a dia dos 
brasileiros. Nesta entrevista à 
Revista Postos & Serviços, 
ele fala sobre a tributação dos 
combustíveis.

Postos & Serviços - Após a 
ameaça de greve dos cami-
nhoneiros, o Governo Fede-
ral passou a se manifestar 
sobre a tributação dos com-
bustíveis, incluindo propos-
tas para unificar alíquotas 
de ICMS e decretos que alte-
ram as notas fiscais. Como 
você analisa essa postura 
do presidente Bolsonaro? 
Eduardo Castro - Não existe 
solução mágica, nem fácil. A 
questão tributária só vai ser 

"Nosso mercado é esquizofrênico"

ENTREVISTA

Para Eduardo Castro, a questão tributária só será  
equacionada com a reforma que tramita no Congresso
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“Ou vira uma 
real concor-
rência na 
oferta de 
combustível, 
ou se assume 
o monopólio 
e a Petrobras 
age como es-
tatal, mais 
preocupada 
com preço na 
bomba do que 
com os acio-
nistas priva-
dos. Não tem 
como ficar 
com um pé 
em cada ca-
noa. 
Eduardo Castro
Jornalista

equacionada - dificilmente 
resolvida - na reforma que 
tramita no Congresso e está 
prometida para ir a votos 
até o fim do ano. É algo que 
bate em muitos interesses 
legítimos, mas, muitas vezes, 
antagônicos. 

Postos & Serviços - Você 
acredita que essas medi-
das resolverão o proble-
ma?
Eduardo Castro - Não 
acredito que a unificação 
do ICMS, por exemplo, seja 
aprovada, porque nossos 
estados são muito assimé-
tricos e modular o imposto 
é uma forma de tentar atrair 
investimentos. Sobre expor 
custos em notas fiscais ou 
em placas nos postos, é só 
uma tentativa do governo 
de tentar dizer "olha, a cul-
pa não é minha" e empurrar 
para os estados e a cadeia 
do combustível. Se houvesse 
uma solução simples, já teria 
sido adotada.

Postos & Serviços - O que, 
na sua opinião, mais in-
fluencia negativamente no 
aumento de preços dos 
combustíveis?
Eduardo Castro - Nosso 
mercado é esquizofrênico. 
Ou vira uma real concorrên-
cia na oferta de combustível, 
ou se assume o monopólio e 
a Petrobras age como es-
tatal, mais preocupada com 
preço na bomba do que com 
os acionistas privados. Não 

tem como ficar com um pé 
em cada canoa. 

Postos & Serviços - In-
felizmente, no setor de 
combustíveis no Brasil 
há muita sonegação de 
impostos. Há a figura do 
devedor contumaz e, sobre 
isso, há projeto de lei (PLS 
284/2017) tramitando des-
de 2017 no Senado. Na sua 
opinião, o que você falta 
para parlamentares "anda-
rem" com projetos como 
esse, incluindo a reforma 
tributária?  
Eduardo Castro - O setor 
precisa pressionar para in-
cluir a proposta na reforma. 
São muitos interesses so-
brepostos, e isso pode ficar 
escondido. 

Postos & Serviços - Recen-
temente, o presidente Bol-
sonaro trocou o comando 
da Petrobras, o que fez a 
empresa perder muito valor 
de mercado. Como recu-
perar esse prejuízo? Como 
você analisa essa troca na 
presidência da Petrobras? 
Eduardo Castro - Não sei se 
um general sem experiência 
no setor vai conseguir mudar 
muita coisa. E o país preci-
sa decidir: faz da Petrobras 
uma empresa voltada para 
o mercado, faz dela uma 
agente de Estado ou vende 
tudo. Enquanto for mudando 
de chapéu de acordo com a 
conveniência de momento, o 
barco não sai do lugar.
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Após a ameaça de greve 
dos caminhoneiros, o 
Governo Federal enca-

minhou ao Congresso Nacional, 
no início de fevereiro, o Projeto 
de Lei Complementar (PLP) 
16/21, que pretende unificar 
em todo o País as alíquotas do 
Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) 
incidentes sobre combustíveis. 
A lista inclui gasolina, diesel, 
biodiesel, etanol e gás natural 
e de cozinha, além de vários 
outros derivados de petróleo.

A proposta está em tramitação 
na Câmara dos Deputados 
e prevê que a cobrança será 
no local de consumo final. As 

alíquotas poderão variar confor-
me o produto e serão definidas 
depois pelo Conselho Nacional 
de Política Fazendária (Confaz), 
que reúne os secretários da 
Fazenda dos 26 estados e do 
Distrito Federal.

Ocorre que a grande disparida-
de entre os valores praticados 
pelos Estados no ICMS so-
bre os combustíveis pode ser 
um obstáculo à aprovação do 
projeto. Segundo levantamen-
to divulgado pela Federação 
Nacional do Comércio Varejista 
de Combustíveis e Lubrificantes 
(Fecombustíveis), na segunda 
quinzena de janeiro, essa dife-
rença chegava 74% e a padro-

nização pode significar perda de 
receita para alguns entes fede-
rativos que cobram alíquotas 
mais altas, caso seja aprovada 
uma média nacional.

Os valores consideram a alíquo-
ta cobrada e a base de cálculo, 
que no caso dos combustíveis 
é o preço de referência definido 
por cada Estado e alterado quin-
zenalmente. Em São Paulo, por 
exemplo, no caso da gasolina 
comum, é cobrado 25% sobre o 
chamado Preço Médio Pondera-
do a Consumidor Final (PMPF), 
que era de R$ 4,551 em 01 de 
março último.

Sócio-proprietário do Auto Posto 
4 Irmãos, localizado em Jacu-

Projeto prevê a unificação das alíquotas de ICMS
Disparidade entre Estados prejudica postos de rodovias do Vale do Ribeira

Auto Posto 4 Irmãos, em Jacupiranga: 
diferença de preços com o Paraná é 

prejudicial



POSTOS & SERVIÇOS  |  11

piranga, no Vale do Ribeira, Lu-
ciano Jair Ongarato afirma que 
os postos de rodovias sediados 
próximos à divisa com o Paraná 
sofrem há anos com a concor-
rência dos empreendimentos 
paranaenses, que pagam uma 
carga tributária mais baixa que 
os paulistas nos combustíveis.

“(O projeto de lei) é uma atitude 
sensata tanto para os postos de 
rodovias quanto para os cami-
nhoneiros autônomos e trans-
portadoras. Caso seja aprovado, 
os caminhoneiros e as transpor-
tadoras terão uma previsão de 
custo de viagem, uma vez que 
não haverá diferenças muito 
gandes no preço do diesel de 
um estado para o outro. E para 
os postos, teremos condições 
iguais para competir, estar no 
mercado, atender o cliente com 
as mesmas condições, não im-
porta o Estado”, afirma o empre-
sário, cuja família atua na região 
há 40 anos.

“Aqui no Vale do Ribeira, há mui-
to tempo a gente vem sofrendo 
com essa diferença. Nós vamos 
absorvendo e trabalhando em 
cima disso. Antes, a alíquota era 
a mesma (do Paraná), mas o 
PMPF (que é a base de cálculo 
do imposto) de cada estado era 
diferente, então já resultava num 
custo no diesel mais alto para 
o estado de São Paulo”, conta 
Luciano.

“Essa diferença do PMPF de um 
estado para outro sempre era 
de cerca de R$ 0,30 no litro do 
diesel. Desde o dia 15 de janeiro 
(quando as alíquotas inciden-
tes sobre o diesel e o etanol 
passaram de 12% para 13,3%), 
tivemos um aumento de R$ 0,05 

em relação ao ICMS. Mesmo 
criando novas formas de atrair o 
cliente, com essa diferença, fica 
difícil a concorrência”, lamenta o 
empresário.

Sonegação
Para o presidente do Sindicom-
bustíveis Resan, José Camargo 
Hernandes, a falta de padro-
nização na alíquota e na base 
de cálculo do ICMS entre os 
estados vem prejudicando há 
anos os empresários honestos e 
estimulando a sonegação fiscal. 

“Esperamos por uma simplifica-
ção na base de cálculo (PMPF) 
e a unificação do ICMS de todos 
os Estados do País. Com a de-
mora na tramitação e aprovação 
da Reforma Tributária, projetos 
como esse da unificação do 
ICMS, bem como outros que 
visam eliminar o devedor contu-
maz, são bem-vindos, notada-
mente no setor de combustíveis, 
um dos que mais arrecadam 
para os cofres do Governo e 
também um setor onde devedo-
res contumazes lesam a socie-
dade e prejudicam o mercado. 
A reforma é urgente, pois a 
complexidade da tributação dos 
combustíveis no País revela-se 
como um grande facilitador”, 
afirma Hernandes.

 “No Brasil, onde cada um dos 
27 entes da Federação tem 
um regulamento distinto para o 
ICMS e também cargas tribu-
tárias diferentes, o empresário 
criminoso recolhe indevidamente 
o imposto onde a alíquota é me-
nor e acha que está tudo certo. 
Obviamente não está!”, conclui 
o presidente do Resan.

“Teremos 
condições 

iguais para 
competir, es-
tar no merca-
do, atender 
o cliente com 
as mesmas 
condições, 
não importa 
o Estado”

Luciano Ongarato
Proprietário do Auto 
Posto 4 Irmãos, de 
Jacupiranga
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“Devo, não nego, e não 
pagarei!” Esse é o lema do 
chamado devedor contu-

maz, um empresário antiético 
que, diferentemente do deve-
dor eventual, deixa de recolher 
tributos de forma sistemática, 
com o intuito premeditado de 

obter vantagem competitiva, 
gerando assim desequilíbrios 
concorrenciais.

“Em setores com alta carga 
tributária, como é o caso doa 
revenda de combustíveis, o 
fato de não pagar impostos 
concede ao devedor contumaz 
uma vantagem competitiva 

significativa e desleal”, afirma 
o presidente do Sindicombus-
tíveis Resan, José Camargo 
Hernandes, que lamenta a len-
tidão pela aprovação do Proje-
to de Lei do Senado 284/2017, 
que autoriza a criação de 
regras mais duras contra essa 
figura que corrói o ambiente de 
negócios e prejudica a arreca-
dação de impostos do Estado 
brasileiro.

Segundo o Instituto Brasileiro 
de Ética Concorrencial, no se-

Projeto de lei continua  
parado no Senado

PLS 284/17 trata do devedor contumaz, empresário que deixa de 
recolher tributos de forma sistemática e concorre de forma desleal
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tor de combustíveis, estima-se 
que os débitos desse tipo de 
devedor já ultrapassem os R$ 
60 bilhões.

“Sem dúvidas, a aprovação 
deste projeto, aliada a uma 
fiscalização eficaz por parte 
dos órgãos públicos, permiti-
ria a correta arrecadação de 
tributos, aumentando o erário 
e possibilitando margem de 
negociação para redução de 
alíquotas de impostos”, explica 
Hernandes.

Apresentado em 2017 pela en-
tão senadora Ana Amélia Le-
mos (PP-RS), o projeto de lei 
está parado desde março de 
2019 na relatoria da Comissão 
de Transparência, Governan-
ça, Fiscalização e Controle e 
Defesa do Consumidor (CTFC) 
do Senado, cujo comando 
estava a cargo do senador 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
recém-eleito presidente do 
Senado.

“ O processo  
(de trami-

tação do PLS 
284/2017) en-
contra-se no 
início e não 
há previsão 
para delibera-
ção em Plená-
rio.”

Assessoria de  
imprensa do  
Senado Federal

Questionada sobre o anda-
mento do PLS 284/2017, a 
assessoria de imprensa do 
Senado Federal afirmou que a 
eleição de Pacheco para presi-
dência da Casa fez ele deixar 
de compor a CTFC. “Assim, 
a matéria será redistribuída a 
outro membro pelo presidente 
desse colegiado após o início 
dos trabalhos”, afirma em nota.

Segundo a assessoria do 
Senado, a tramitação do PLS 
284/2017 teve seu curso tem-
poral aumentado por meio da 
aprovação de dois requerimen-
tos, um que adicionou a CTFC 
ao exame do projeto e outro 
que também contribuiu para 
o atraso na tramitação, pois 
ao juntar vários projetos ao 
PLS 284/2017 causou a ne-
cessidade de novo despacho 
às Comissões Permanentes 
por determinação regimental. 
Assim, o processo encontra-
-se no início e não há previsão 
para deliberação em Plenário.  

Algumas empresas fazem do não recolhimento de tributos sua fonte de renda, 
prejudicando os cofres públicos, a concorrência e toda a sociedade. Em tempos 
de crise, muitas empresas deixam de cumprir seus compromissos financeiros, 
atrasam o recolhimento de tributos e acumulam dívidas. Quando isso acontece 
esporadicamente, em um momento pontual de dificuldades, a solução é arcar 
com as multas e recorrer a algum tipo de parcelamento. Porém, existe uma 
classe diferente de devedor, conhecida como contumaz: são aqueles que 
fazem do não pagamento de dívidas e tributos uma fonte de 
renda, e, com isso, além do prejuízo aos cofres públicos, 
acabam promovendo a concorrência desleal e predatória. O 
mecanismo não é difícil de entender: a empresa deixa de recolher tributos, o que 
lhe permite reduzir o custo de seus produtos, que são colocados à venda por 
valores inferiores aos praticados pela concorrência. Com isso, desestabilizam 
as demais empresas, que acabam quebrando por não conseguirem competir da 
mesma forma.

O QUE É?

Fonte: Jornal Contábil
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SINDICALMEIO AMBIENTE

Os postos revendedores 
de combustíveis têm 
até 31 de março para 

entregar o Relatório Anual de Ati-
vidades Potencialmente Poluido-
ras e Utilizadoras de Recursos 
Naturais (RAPP) do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Reno-
váveis (Ibama), referente ao 
ano-base 2020.  O prazo para 
preenchimento teve início em 1º 
de fevereiro.

O RAPP é um procedimento 
obrigatório e faz parte da roti-
na anual dos postos. Todos os 
anos, a revenda deve declarar o 
volume comercializado de com-
bustíveis e os resíduos gerados 
no ano-base anterior. Em 2021, 
em função da pandemia, o prazo 

foi ampliado até 29 de junho, mas 
em 2021 voltou à data habitual. 
O preenchimento deve ser feito 
através do site do Ibama (https://
servicos.ibama.gov.br/ctf/). 

De acordo com o órgão ambien-
tal, são obrigados ao preenchi-
mento e entrega do RAPP as 
pessoas físicas e jurídicas que se 
dediquem, isolada ou cumulati-
vamente, a atividades potencial-
mente poluidoras e utilizadoras 
de recursos ambientais, conforme 
artigo 12 da Instrução Normativa 
nº 6, de 24 de março de 2014.

A falta de entrega do RAPP (ou a 
entrega com informações total ou 
parcialmente falsas) está sujeita 
à multa de natureza tributária, de 
acordo com o artigo 17 da norma. 
Fique ligado: para a atividade 

A advogada Carolina Dutra, consultora ambiental do Resan, explica que, além do RAPP, os postos de 
combustíveis têm que cumprir duas novas obrigações ambientais neste ano: Inventário Nacional de 
Resíduos Sólidos, que também deve ser entregue em 31 de março, e o Manifesto de Transporte de 
Resíduos (MTR), documento que deve ser emitido pelo site do SIGOR (https://cetesb.sp.gov.br/sigor-
-mtr/) e entregue impresso à empresa transportadora a cada coleta de resíduos.

de comércio e transporte de 
combustíveis e derivados de 
petróleo, serão obrigatórios o 
preenchimento eletrônico dos 
seguintes formulários:

Resíduos Gerados: quantida-
de anual total (separada por 
resíduo), qual a destinação de 
tais resíduos e quem foi o téc-
nico responsável pelo geren-
ciamento deste material; 

Produtos Perigosos comer-
cializados ou Transportados: 
quantidade anual total, por 
litro, por produto;

Em caso de dúvidas sobre o 
preenchimento, entre em conta-
to com o Departamento Jurídico 
do Resan e esclareça suas dú-
vidas com a nossa consultora 
ambiental, Carolina Dutra.

RAPP
A hora do
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Ações Resan/ 
janeiro

21 Reunião Plenária da 
Câmara Ambiental do Co-
mércio de Derivados de 
Petróleo da Cetesb, por 
videoconferência;

21 Reunião Ordinária da 
Diretoria do Resan, em San-
tos/SP;

26 Reunião com o In-
metro, em conjunto com a 
Fecombustíveis, sobre a 
implementação do regula-
mento técnico metrológico 
para bombas medidoras de 
combustíveis, por videocon-
ferência;

29 Continuação da reunião 
com o Inmetro, em conjunto 
com a Fecombustíveis, sobre 
a implementação do regula-
mento técnico metrológico 
para bombas medidoras de 
combustíveis, por videocon-
ferência;

O Sindicombustíveis Resan e o Sindicato dos Empregados em 
Empresas  de Estacionamentos e Garagens celebraram, no 
início de fevereiro, a Convenção Coletiva de Trabalho para o 

período 2020-2021.

Advogado trabalhista do Resan, Rodrigo Julião explica que a conven-
ção prevê um reajuste salarial de 3% (três por cento), o qual incidirá 
apenas a partir de 1º de fevereiro de 2021, sem diferenças retroati-
vas. A íntegra da CCT está disponível no site do Resan (www.resan.
com.br).

Para o funcionário que cumpre jornada de oito horas diárias e 44 
semanais, o piso salarial será de R$ 1.105,43 no caso de controlador 
de acesso, R$ 1.585,42 para manobristas e R$ 1.902,14 para moto-
ristas. Os lavadores de veículos passaram a ter piso salarial de  R$ 
1.427,24.

Já para as empresas que utilizam a jornada de seis horas diárias tra-
balhadas ou 36 horas semanais, os valores serão:  R$ 1.045,00 para 
controladores de acesso; R$ 1.167,74 para lavadores, R$ 1.297,16 
para manobristas e R$ 1.556,29 no caso de motoristas.

Julião lembra, no entanto, que o valor do piso deve ser equiparado ao 
piso mínimo estadual, prevalecendo o valor do salário que for maior.

Celebrada CCT 2020-2021 
para estacionamentos
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Rodrigo Julião
Advogado trabalhista do 

Resan e presidente da 
OAB-Santos

A negativa de vacinação contra  
covid-19 e a dispensa por justa causa

Inicialmente, esclarecemos que se trata de uma 
questão nova e polêmica, necessitando assim 
de cautela, para tomada de qualquer tipo de 

atitude, devendo ser analisado caso a caso, diante 
da vida funcional de cada empregado.

 Os empregadores hoje  questionam se podem dis-
pensar   por justa causa ou não, o empregado que se 
recusar a tomar a vacina contra a Covid-19 quando 
esta estiver disponível ou, ainda, se o empregador 
poderá deixar de contratar o candidato que não pro-
var ter sido vacinado contra o coronavírus.

 Num primeiro momento, é importante lembrar que 
qualquer vacinação se trata de questão de saúde 
pública e, portanto, de interesse coletivo e prin-
cipalmente de segurança do trabalho, visto que, 
compete ao empregador zelar pela saúde e segu-
rança dos trabalhadores, conforme previsão legal.

 Inexiste uniformidade atualmente entre magistra-
dos e os próprios juristas com relação à aplicação 
da justa causa, uma vez que alguns acham que a 
dispensa    por justa causa, nesses casos, é inad-
missível, pois não existe no nosso ordenamento 
fundamento jurídico obrigando a vacinação.

 É de se esclarecer que, em recente decisão, 
o STF (Supremo Tribunal Federal) considerou 
constitucional a obrigatoriedade da vacina, quan-
do empregador exigir a mesma, cabendo punição 
para os funcionários que se recusarem, inclusive 
demissão por justa causa.

Porém, em recente entrevista concedida à Folha de 
S. Paulo, a ministra Maria Cristina Peduzzi, presidente 
do Tribunal Superior do Trabalho, manifestou-se no 
sentido de acreditar ser difícil uma demissão por justa 
causa pela recusa à vacinação contra a Covid-19, 
mas não devendo ser ignorado que a lei impõe ao 
empregador manter ambiente de trabalho saudável. 

Ainda, a ministra entende que as empresas deverão 
promover campanhas internas com esclarecimento 
quanto à necessidade de haver a imunização.

Importante destacar que esse não é o entendimen-
to consolidado pelo Tribunal Superior do Trabalho, 
que ainda não se debruçou sobre o tema, restrin-
gindo-se apenas e tão somente à uma opinião da 
ministra.  

O Ministério Público do Trabalho, por sua vez, emi-
tiu em 09/02/2021 um guia técnico para orientar a 
atuação de procuradores, considerando possível 
esse tipo de dispensa quando o funcionário se re-
cusar a ser vacinado e não apresentar justificativa 
para tanto. 

O documento apresentado pelo MPT esclarece 
que a demissão por justa causa deve ser o último 
recurso.

Assim, para amparar os empregadores, entendo 
ser necessário constar em regimento interno da 
empresa que, para melhoria das condições sanitá-
rias e diminuição dos eventuais riscos de contágio, 
se torna obrigatório a vacinação dos colaborado-
res quando as vacinas estiverem disponíveis, sob 
pena de condutas serem tomadas. 

 Cabe ressaltar, ainda, que antes de uma puni-
ção mais severa, o empregador poderá advertir 
por escrito o funcionário sobre a necessidade da 
vacina e eventuais medidas no caso de desobe-
diência face ao risco de contágio no ambiente de 
trabalho, esclarecendo que a CLT, em seus artigos 
157 e 158, prevê tanto a obrigação das empresas 
no cumprimento de normas de segurança e medi-
cina do trabalho, quanto a de funcionários, sendo 
considerado ato faltoso do empregado a recusa 
injustificada à observância das instruções expedi-
das pelo empregador.

ARTIGO
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Um brinde  
a você!

01 Ronaldo Miranda 
Auto Posto Barros 

Tupy - Praia Grande
Auto Posto Miranda Caiçara 
- Praia Grande 
Auto Posto Zenith Guilher-
mina - Praia Grande

01Simone Rozinelli 
Auto Posto Redentor 

- Guarujá
 

02 Ricardo Rodriguez 
Lopez 

Auto Posto Lunar - Santos 
Auto Posto Santour - San-
tos 
Posto Gaivota - Santos

05 Maria de Lourdes 
Masiero Ribeiro 

Auto Posto Pedro Lessa - 
Santos

05 Rosa Maria Fernan-
des 

Lanches e Conveniência 
Xixová Praia Grande

06Maria Alves de Oli-
veira 

Auto Posto Montana de Re-
gistro - Registro

07Aldo Locatelli 
Posto Aldo Cubatão - 

Cubatão

08 Cristiane M. de Oli-
veira Rosendo 

Auto Posto Pedro de Toledo

08Mateus Ferreira Ama-
do Neto 

Auto Posto Ferreira Amado - 
São Vicente

12Roseli de Fátima 
Ongarato 

Abastecedora de Combustível 
Turismo - Jacupiranga

18Aristides Raimão de 
Vasconcelos Maia 

Novo Portal do Guarujá Auto 
Posto - Gaurujá

MARÇO

19 Edson M. de Carvalho  
AP Guará Vermelho - 

Cubatão

20Pablo DoCampo Estevez 
Auto Posto Cidade Cubatão 

Estevez & Estevez Comércio e 
Serviços Automotivos - Santos 
Rede Clean Car - Santos

23Cláudia Cirineo Sacco 
AP Beira Mar de Cananéia

23Mônica Lopes Fonseca 
Auto Posto Continental de 

São Vicente 

28Amanda Vanessa Gada-
nha  

Auto Posto Malibu - São Vicente 

30Rosângela Mármora 
Sorocotuba Auto Posto - 

Guarujá

31Luiz Carlos Eboli Villa-
marim 

Auto Posto Espumas  - Santos



  

1 Praticamente metade das empresas 
brasileiras iniciaram 2021 com lucro abaixo 
do registrado no mesmo período do ano 

passado, segundo levantamento do FGV/Ibre 
realizado em janeiro com 4.044 companhias da in-
dústria, comércio, serviços e construção. A sonda-
gem mostra que 48% das companhias reportaram 
lucros menores, 35% informaram estabilidade e 
17% dizem ter registrado um resultado melhor que 
o de janeiro de 2020, período anterior ao início 
da pandemia.Na avaliação dos pesquisadores do 
Ibre, o recrudescimento na pandemia e a retirada 
do auxílio emergencial são fatores que apontam 
para uma piora desses resultados nos próximos 
meses, revertendo a expectativa de que o país 
estava no rumo de recuperar as perdas do ano 
passado.

FISCO

3 Como medida de enfretamento a crise econômica gerada pela COVID-19, a Procura-
doria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) adotou a renegociação dos débitos tribu-
tários federais vencidos entre março e dezembro de 2020. Dessa forma, as pessoas 

físicas e jurídicas que deixaram de pagar os tributos devido a pandemia do covid-19, poderão 
parcelar a dívida, a partir de 1° de março, com descontos na multa e nos juros. A proposta 
requer a entrada de 4% do valor total do débito, que poderá ser parcelada em até 12 meses, 
sendo que o saldo restante poderá ser parcelado em até 72 meses para empresas e 133 
meses para empresários individuais, micro e pequenas empresas, instituições de ensino e 
demais organizações da sociedade civil. Para realizar a negociação o débito, deverá estar 
inscrito na Dívida Ativa da União até 31 de março de 2021 e, com isso, a PGFN irá avaliar a 
capacidade de pagamento do contribuinte, considerando os impactos econômicos e financei-
ros decorrentes da pandemia.

FIQUE LIGADO

LUCRO BAIXO
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2 
O presidente da República editou, 
em 1º de março, um decreto e uma 
medida provisória que zera as alí-

quotas da contribuição do Programas de Inte-
gração Social e de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público (PIS) e da Contribuição 
para Financiamento da Seguridade Social 
(Cofins) incidentes sobre a comercialização e 
a importação do óleo diesel e do gás lique-
feito de petróleo (GLP) de uso residencial. 
A medida foi publicada em edição extra do 
Diário Oficial da União. Em relação ao diesel, 
a diminuição terá validade durante os meses 
de março e abril. Quanto ao GLP, ou gás de 
cozinha, a medida é permanente. A redução 
do gás somente se aplica ao GLP destinado 
ao uso doméstico e embalado em recipientes 
de até 13 quilos.

PIS/COFINS




