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A ANP iniciou recentemente consulta pública 
sobre propostas de mudanças no marco regu-
latório da revenda varejista de combustíveis no 

país, com reflexos para as atividades de transportador 
revendedor retalhista e de distribuição. Dentre elas, 
estão a flexibilização da tutela regulatória da fidelidade 
à bandeira, o posto “multimarcas”, a possibilidade de 
autorizar o abastecimento de veículos fora das insta-
lações do posto revendedor e a supressão da terceira 
casa decimal no preço de bomba dos produtos.

O fato é que essas propostas (analisadas pela Direto-
ria da ANP na reunião de 13 de maio) mexem funda-
mentalmente com as nossas atividades comerciais, 
notadamente na questão da fiscalização da fidelidade 
à bandeira, em que a ANP se manifestou no sentido 
de não mais acompanhar se o posto está ostentando 
a imagem de determinada marca e comprando o com-
bustível de outra(s). 

De acordo com minuta divulgada pela ANP, outra 
mudança importante tende a permitir a criação de 
nova figura, o chamado “posto revendedor multimar-
cas”. Diferente do posto “bandeira branca”, a ideia do 
multimarcas  é que o posto possa manter contrato de 
exclusividade com a distribuidora de sua escolha e, 
em paralelo, se for de seu interesse, revender com-
bustíveis de outras fornecedoras através de pequeno 
conjunto de tanques e bombas dedicados. Claro, em 
respeito ao consumidor, os postos deverão garantir, 
além da qualidade, a devida transparência quanto à 
origem dos produtos comercializados, preços, publi-
cidade etc. Se por um lado a ideia interessa a muitos, 
pois isso pode contribuir para aumentar o poder de 
negociação do revendedor, por outro é preciso ava-
liar como e em que medida essa novidade impactará 

os contratos em andamento e até mesmo os novos 
contratos de exclusividade, além dos prováveis efeitos 
concorrenciais resultantes dessa relevante mudança.

Além disso, está sendo proposta a eliminação do uso 
da terceira casa decimal no preço por litro de todos os 
combustíveis automotivos comercializados nas bom-
bas. Seriam utilizadas apenas duas casas decimais 
pelos postos revendedores. Mas será que distribui-
doras e refinarias continuarão cobrando valores com 
quatro casas decimais? Para funcionar com equidade, 
seria necessário alterar a regra em toda a cadeia.

Há também sugestões para a revenda de combustí-
veis fora do posto, na modalidade delivery. Atualmen-
te, é vedado "comercializar e entregar combustível 
automotivo em local diverso do estabelecimento da 
revenda varejista, e, para o caso do posto revendedor 
flutuante ou marítimo, em áreas adjacentes ao estabe-
lecimento da revenda varejista". Essa é também uma 
questão muito relevante e que precisará ser avaliada 
com extremo cuidado, pois envolve uma série de des-
dobramentos em termos de segurança, comerciais, 
ambientais, trabalhistas etc. 

Ainda pairam muitas dúvidas que precisarão ser 
suficientemente respondidas no curto prazo, mas fato 
é que a consulta pública já está aberta e segue até o 
início de julho.  Por isso, é importante que a revenda 
esteja preparada e unida em torno dos seus sindicatos 
e da federação para que possamos discutir de forma 
coesa sobre o que é melhor para todos. Procurem 
seus sindicatos para dúvidas e sugestões, participem 
ativamente. O envolvimento de todos será fundamen-
tal para o nosso futuro.

Contamos com vocês! Até mês que vem!

EDITORIAL



04 04   |  POSTOS & SERVIÇOS  |  POSTOS & SERVIÇOS

PESQUISA

De olho nos aplicativos
Levantamento realizado pelo Resan dimensiona uso de apps nos postos

A utilização de apli-
cativos para paga-
mento na hora do 

abastecimento está pre-
sente na grande maioria 
dos postos revendedo-
res da Baixada Santista 
e do Vale do Ribeira.
Levantamento feito pelo 
Sindicombustíveis Re-
san entre os dias 07 
e 21 de maio ouviu 37 
empresas associadas 
da região (de um total 

de 195) e apontou que 
89,2% dos estabeleci-
mentos aceitam algum 
tipo de app na hora do 
pagamento. Ainda de 
acordo com a pesquisa 
amostral, 8,1% nunca 
aceitaram essas ferra-
mentas e 2,7% já aceita-
ram durante um período, 
mas deixaram de receber 
através de aplicativos.
Para 75,7% daqueles 
que recebem via aplicati-

vos, os pagamentos atra-
vés de apps representam 
no máximo 10% das 
vendas. Além disso, para 
43,2% dos associados 
participantes, os aplica-
tivos não incrementaram 
as vendas. Acompanhe 
os resultados nos gráfi-
cos a seguir.
"O objetivo da nossa 
pesquisa foi dimensionar 
a utilização dos aplicati-
vos ligados às distribui-
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doras e, dessa forma, 
defender, orientar e tra-
balhar pelos legítimos 
interesses dos postos 
revendedores associa-
dos", afirma o presidente 
do Resan, José Camargo 
Hernandes. "Precisa-
mos estar preparados a 
buscar alternativas para 
eventuais problemas 
e insatisfações no uso 
dessas ferramentas", 
explica. 
Apesar de a pesquisa 
indicar que 50% dos 
revendedores estão sa-
tisfeitos com o uso dos 
aplicativos disponibiliza-
dos pelas distribuidoras, 
alguns participantes de-
monstraram insatisfação 
com os apps.
Queixas
Problemas na hora do 
pagamento estão entre 
as maiores queixas dos 
associados.
"Em muitos casos, o 
cliente não consegue 
efetuar o pagamento 
através do aplicativos e 
ele precisa dirigir-se ao 
caixa, não fazendo sen-
tido a proposta de celeri-
dade atrelado ao uso do 35% dos entrevistados usam o aplicativo da Shell
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aplicativo", manifestou-
-se um dos postos.
"Muitas vezes, o app 
anuncia o pagamento 
efetuado, porém a nota 
emitida pelo aplicativo 
apresenta o pagamento 
como 'pendente', criando 
um atrito entre o cliente 
e o posto", contou outro 
participante da pesquisa.
Para outros postos, hou-
ve problema quando a 
distribuidora limitou o 
programa de cashback 
que era oferecido aos 
clientes. "Quando limita-
ram o cashback da noite 
para o dia, os clientes 
ficaram insatisfeitos com 
o posto", reclamou uma 
revendedora.
Ainda de acordo com 

a pesquisa, 73% dos 
postos afirmam já ter 
recebido reclamações de 
consumidores referen-
tes a problemas no uso 

Mais de 29% dos 
participantes  

aceitam o app da  
BR Distribuidora 
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dos aplicativos, sendo 
que 21,6% deles dizem 
que isso acontece com       
frequência.
Cadastro
Um questão a qual o 
dono de posto precisa 
ficar atento diz respeito 
aos dados preenchidos 
pelos clientes na hora do 
acadastro no aplicativo.
De acordo com 86,5% 
dos associados que res-
ponderam à pesquisa, 
as administradoras não 
compartilham as informa-
ções pessoais registra-
das pelos consumidores.
Ocorre que, desde o ano 
passado, está em vigor 
no Brasil a Lei Geral de 
Proteção de Dados, que 
determina penalidade 
em cado de vazamento 
de dados sensíveis de 
pessoas físicas.
O ideal é que os postos 
fiquem atentos na hora 
de fazer campanha para 
que clientes se cadas-
trem no apps. A respon-
sabilidade direta por 
essas informaçoes pes-
soais dos consumidores 
é das administradoras, 
que oficialmente controla 
esses dados.

5,4%

5,4%

2,7%

5,4%
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REGULAÇÃO

A Agência Nacional 
do Petróleo, Gás 
Natural e Biocom-

bustíveis iniciou em 21 de 
maio uma consulta pú-
blica de 45 dias sobre a 
minuta de resolução que 
visa aperfeiçoar os regu-
lamentos para o segmen-
to de revenda de combus-
tíveis. A audiência pública 
sobre o tema ocorrerá no 
dia 7 de julho. 
As alterações propos-
tas são relativas aos 
seguintes temas: tutela 

Mudanças à vista

regulatória da fidelidade à 
bandeira; abastecimento 
fora das instalações autori-
zadas à revenda; hipótese 
de cancelamento de auto-
rização de funcionamento 
por supressão de lacre 
de interdição; e exibição 
de preços nas bombas de 
combustível. Veja detalhes 
no quadro ao lado.
"É importante que nós 
revendedores estejamos 
unidos. Caso tenham 
dúvidas e sugestões sobre 
os assuntos abordados na 

ANP abre consulta pública para o setor de combustíveis

minuta da ANP, entre em 
contato com o sindicato. 
A participação de todos 
é fundamental para dis-
cutirmos e alinharmos as 
propostas que serão leva-
das à ANP", esclarece o 
presidente do Resan, José 
Camargo Hernandes.
A minuta de resolução 
está nas páginas a seguir.  
O vídeo com a reunião 
de diretoria da ANP que 
propôs as mudanças pode 
ser visto no canal do Re-
san no Youtube. Participe!
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Tutela regulatória da fidelidade à ban-
deira
O termo “tutela regulatória da fidelidade 
à bandeira” refere-se à obrigação, para 
postos revendedores que tenham optado 
por exibir a marca comercial de um distri-
buidor de combustíveis, de apenas adqui-
rir, armazenar e comercializar combustível 
fornecido por esse distribuidor. Está sendo 
proposta a flexibilização da tutela. Sem 
prejuízo da condição de revenda bandei-
rada, em contratos novos, haveria a possi-
bilidade de instalação de bomba, ou con-
junto de bombas não-exclusivas. A tutela 
passa a ser a proteção das preferências 
do consumidor e deixa de ser uma forma 
onerosa para a ANP de substituição do 
Poder Judiciário na garantia de contratos 
entre particulares.
Abastecimento fora das instalações 
autorizadas à revenda
Atualmente, é vedado ao revendedor de 
combustíveis automotivos “comerciali-
zar e entregar combustível automotivo 
em local diverso do estabelecimento da 
revenda varejista, e, para o caso do posto 
revendedor flutuante ou marítimo, em 
áreas adjacentes ao estabelecimento da 
revenda varejista". Está sendo proposta 
uma nova forma de atuação na revenda, 
que permita a entrega fora das instala-
ções do posto.

hipótese de cancelamento de autoriza-
ção de funcionamento por supressão de 
lacre de interdição
Essa hipótese, segundo a minuta de reso-
lução, seria avaliada a partir do histórico 
do posto no setor, acrescida de outras 
penalidades cabíveis, tendo em vista o ato 
praticado pelo agente.
Preços nas bombas de combustível
Os preços por litro de todos os combus-
tíveis automotivos comercializados são 
expressos, atualmente, com três casas de-
cimais no painel de preços e nas bombas 
medidoras. Está sendo proposta a elimina-
ção do uso da terceira casa decimal, tendo 
como vantagem a maior clareza na apre-
sentação dos preços ao consumidor.
A minuta de resolução aprovada prevê 
a revisão da Resolução ANP nº 41/2013 
(estabelece os requisitos necessários à au-
torização para o exercício da atividade de 
revenda varejista de combustíveis automo-
tivos); do art. 1º, parágrafo 2º, incisos II e 
III, da Resolução ANP nº 8/2007 (estabele-
ce os requisitos necessários à autorização 
para o exercício da atividade de transpor-
tador-revendedor-retalhista - TRR); e dos 
arts. 32, parágrafo 5º, e 36, inciso II, da 
Resolução ANP nº 58/2014 (estabelece os 
requisitos necessários à autorização para 
o exercício da atividade de distribuição de 
combustíveis líquidos).

A minuta de resolução da ANP, que será submetida a consulta e audiên-
cia públicas, prevê as seguintes mudanças:

(Fonte ANP)



10  |  POSTOS & SERVIÇOS

Minuta de Resolução da ANP

Página 1 Página 2

Página 3 Página 4
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FISCALIZAÇÃO

O Instituto Nacio-
nal de Metrolo-
gia, Qualidade 

e Tecnologia (Inmetro) 
informou recentemente 
que está em fase final de 
implantação um regula-
mento que prevê a certifi-
cação digital das bombas 
de combustíveis. O ob-
jetivo é dificultar fraudes 
durante o abastecimento 

de veículos nos postos 
de abastecimento. A 
nova medida valerá para 
bombas novas e a data 
para início da instalação 
do equipamento ainda 
não foi definida.
Segundo o instituto, o 
controle será feito por 
meio de certificação 
digital. Um componente 
instalado na bomba do 

posto vai checar se a 
quantidade de energia 
gerada pela bomba é 
compatível com o volume 
de combustível colocado 
no tanque do veículo. 
Dessa forma, o motoris-
ta poderá verificar, por 
meio de um aplicativo de 
celular, se o estabeleci-
mento fraudou a compra. 
A checagem ocorrerá por 

Bombas terão certificação digital
Inmetro está em fase fnal de implantação de um novo regulamento
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assinatura eletrônica.
A troca das bombas será 
feita de forma gradual 
pelos postos, sendo ime-
diatamente obrigatória 
somente em caso de 
fraudes encontradas e na 
substituição de equipa-
mentos obsoletos.
“Como existe uma gran-
de incidência de fraudes 
na parte eletrônica da 
bomba, até com possi-
bilidade de acionamento 
remoto desta fraude, a 
ideia foi inserir algo que 
garantisse a informação 
de medição realizada, 
quando esta informação 
passa da parte mecânica 
da bomba para a par-
te eletrônica (placas de 
circuito impresso e dis-
play). As fraudes eletrô-
nicas são muito difíceis 
de serem identificadas, 
necessitando de perícias 
que podem durar sema-
nas. Por este motivo, 
exatamente neste ponto 
que realiza a conversão 
da informação mecânica 
para digital (pulser), será 
inserido um chip com cer-
tificado digital, que assi-
nará digitalmente a infor-
mação de medição. Esta 

informação pode ser 
verificada externamente 
à bomba em minutos. 
Caso a assinatura esteja 
corrompida, a bomba foi 
fraudada”, explica Bruno 
Couto, chefe da Divisão 
de Gestão Técnica da 
Diretoria de Metrologia 
Legal do Inmetro.
Segundo ele, o principal 
ganho com a utilização 
desta tecnologia é iden-
tificar fraudes de forma 
rápida, ou seja, em vez 
de ter que remover com-
ponentes e levar para 
laboratórios para investi-
gar, a fraude passa a ser 
identificada in loco em 
minutos.
Anualmente, o Inmetro 
autua mais de 20 mil 
postos de combustíveis 
por fraudes de medição. 
Estima-se que esse tipo 
de ocorrência provoca 
perdas de mais de R$ 20 
bilhões em arrecadação 
de impostos e taxas e 
prejuízo aos consumido-
res. 
Couto explica ainda que 
o próprio consumidor 
poderá verificar a quan-
tidade de combustível 
pela qual pagou na hora 

"A ideia foi in-
serir algo que 
garantisse a 
informação de 
medição reali-
zada, quando 
esta informa-
ção passa da 
parte mecânica 
da bomba para 
a parte eletrô-
nica "

Bruno Couto
Chefe da Divisão de 
Gestão Técnica da 
Diretoria de Metrologia 
Legal do Inmetro



14  |  POSTOS & SERVIÇOS

do abastecimento, por 
aplicativo em seu próprio 
celular.
“Existe um componente 
nas bombas que faz a 
transformação da infor-
mação de medição, em 
sinal elétrico, chamado 
de transdutor (pulser). 
Será inserido nele um 
chip criptográfico com um 
certificado digital. Assim, 
toda informação de me-
dição que sair do pulser 
será assinada digitalmen-
te, ficando impossível 
sua adulteração sem que 
essa assinatura seja in-
validada”, afirma ele.
Para dar segurança ao 
processo, os certificados 
digitais estarão vincula-
dos à Infraestrutura de 
Chaves Públicas Brasi-

para se tornar autoridade 
certificadora de primeiro 
nível na cadeia do ITI.
“A transição do parque de 
bombas instalados para 
o novo regulamento será 
gradual, dispensando a 
necessidade de substitui-
ção forçada de bombas 
em uso, salvo em casos 
de fraude comprovada ou 
na substituição natural de 
uma bomba obsoleta pelo 
tempo de uso”, afirma 
Couto.
Para os postos, Cou-
to acredita que haverá 
vantagem na competitivi-
dade. “É razoável supor 
que entre um posto cujas 
bombas não possuírem 
certificados digitais e 
o estabelecimento que 
tiver, o consumidor es-

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
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leira (ICP-Brasil), cadeia 
hierárquica de confiança 
coordenada pelo Instituto 
Nacional de Tecnologia 
da Informação (ITI), que 
viabiliza a emissão de 
certificados digitais para 
identificação virtual de ci-
dadãos em documentos 
como o e-CPF.
O Inmetro está em pro-
cesso de credenciamento 

20
mil

postos são autuados  
todos os anos pelo  

Inmetro por fraude na  
medição, afirma Couto.
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colherá o segundo por 
causa da segurança e a 
possibilidade de confe-
rência no ato do abaste-
cimento.”
 Ainda não há previsão 
de quando a medida 
entrará em vigor. “As 
indústrias envolvidas no 
processo estão finalizan-
do o desenvolvimento 
de protótipos para que a 
tecnologia seja colocada 
em prática. Depois disso, 
os modelos de bombas 
serão enviados a labo-
ratórios acreditados pela 
Coordenação-Geral de 
Acreditação (Cgcre) do 
Inmetro para a realização 
de ensaios necessários 
para a aprovação de mo-
delos dos instrumentos. 
Uma vez aprovados, as 

indústrias serão autoriza-
das a comercializar.
Thiago de Oliveira Cas-
tro, proprietário da A.R. 
Oppus, autoridade de re-
gistro conveniada ao Re-
san para a emissão de 
certificados digitais, diz 
que a empresa já está se 
preparando para oferecer 
mais esse serviço.
"Estamos trabalhando 
nesse projeto com todos 
os credenciamentos ne-
cessários a fim de que 
possamos atender aos 
postos assim que estiver 
tudo normatizado. Nossa 
empresa estará habilita-
da para atender às vali-
dações das bombas de 
combustíveis quando for 
a necessidade dos asso-
ciados.

Estamos traba-
lhando nesse 
projeto com 
todos os cre-
denciamentos 
necessários a 
fim de que pos-
samos atender 
aos postos as-
sim que estiver 
tudo normati-
zado "

Thiago Castro
Proprietário da certi-
ficadora A.R.Oppus
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Desde setembro 
de 2019, quando 
foi oficializada 

pela portaria 1.065, a 
Carteira de Trabalho 
Digital tem facilitado a 
vida de funcionários e 
empregadores. Com 
mais de 344 milhões de 
acessos, a Carteira de 
Trabalho e Previdência 
Social (CTPS Digital) é o 
aplicativo mais baixado 
no portal Gov.br. 
Isso porque, com o do-
cumento digital, todas 
as experiências profis-
sionais ficam disponíveis 
para o trabalhador e o 
empregador em apenas 
um clique, dando menos 
tempo médio de aten-
dimento em unidades e 
mais agilidade no aces-

TECNOLOGIA

so aos dados.
Aos empregadores, é 
importante saber que a 
Carteira de Trabalho Di-
gital utiliza os dados que 
as empresas enviam ao 
e-Social.
Sendo assim, em uma 
nova contração por parte 
da empresa, o RH não 
precisa fazer qualquer 
anotação no documento 
de papel e nem lançar da-
dos na CTPS digital, pois 
as informações enviadas 
ao e-Social serão auto-
maticamente copiadas 
para a versão eletrônica 
da CLT.
Como consequência, 
poupa-se tempo e dimi-
nui-se a burocracia no 
processo de admissão 

de funcionários.
Com a mudança, porém, 
o RH precisa ter ainda 
mais atenção ao fazer 
o envio de dados ao e-
-Social para evitar erros e 
ficar sempre em dia com 
a Receita Federal.
Parte das inconsistências 
nas informações pode 
ser corrigida automatica-
mente, considerando que 
os dados da CTPS digital 
são atualizados com fre-
quência.
Caso o trabalhador iden-
tifique erros posteriores 
a setembro de 2019, 
porém, deve informar ao 
empregador para que o 
RH, por meio do e-Social, 
faça as correções neces-
sárias.

Carteira de 
Trabalho  
Digital  

cresce no 
Brasil 
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Ações de representatividade do Resan 
abril/2021

14 Reunião virtual de 
Negociação Coletiva com os 
Sindicatos Patronais com os 
Presidentes e Advogados, do 
estado de São Paulo, para 
tratar da renovação da CCT 
de Postos.

23 Reunião virtual dos 
Sindicatos do estado de São 
Paulo para análise de estra-
tégia em relação a ação da 
Cetesb.

Queila e Nelson, 
proprietários 
do Auto Posto 
Saveiros, em 
Itanhaém

Pela primeira vez na 
história do Clube Ale - 
programa de gestão e 

relacionamento para postos da 
distribuidora - um estabeleci-
mento foi eleito bicampeão do 
prêmio Melhor Posto do Ano.
O Auto Posto Saveiros, asso-
ciado ao Resan e localizado em 
Itanhaém, tem mais de 30 anos 
de existência e conquistou o 
primeiro lugar em 2019 e 2020.
A homenagem foi feita pela 
distribuidora no início de maio 
deste ano.  

Saveiros é 
eleito melhor 
posto Ale pela 
segunda vez

Fotos Divulgação/Ale Combustíveis
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Um brinde  
a você!

01 José da Conceição 
Padeiro 

Auto Posto Glicério Santista - 
Santos

01 Lélio Cássio de Paiva 
Auto Posto Avalanche - 

São Vicente 
Auto Posto Náutica Frei Gaspar - 
São Vicente 
Auto Posto Náutica Frei Gaspar - 
São Vicente

01Soraya Vidotti Zanetti 
Centro Automotivo Via-

mar - Cubatão

02Renato Tadeu Goldoni 
Comércio e Serviços 

Automotivos Tropical - Santos 
Conveniência Tropical - Santos

03Ayeda Alves de Oliveira 
Posto Dom Pedro de 

Miracatu Rota Sul -Miracatu 
Rede Dom Pedro de Postos - 
Miracatu

03 Eluize Cristhina Fonse-
ca Mendes 

Posto de Serviços Albatroz - 
Bertioga 
Posto de Serviço Padre Anchieta 
- Bertioga

03 Gabriela Gonçalves 
Auto Posto Ferry Boat - 

Santos

04Darci Mário Ongarato 
Neto 

AP de Serviços Ilse - Cajati 

Auto Posto de Serviços Jacupiranga

04Mônica Rocha de Paula  
Auto Posto Filadelfia de 

Peruíbe 

05 Maria Conceição Lareu 
Morais  

Auto Posto Oceano Atlântico - 
Santos

06Renato de Assis Bonfim 
Auto Posto Calunga - São 

Vicente 
Auto Posto Itararé de São Vicente  
Auto Posto Linha Amarela - São 
Vicente 
Auto Posto Paraíso de São Vicente 

08Thiago Felipe Ortiz 
Comercial Alvorada Center 

- Santos

10Alexsander Luis Gada-
nha 

Auto Posto Mar Pequeno de São 
Vicente 
Posto Náutico de São Vicente

10Aparecido de Souza 
Auto Posto Carga Pesada 

do Guarujá - Guarujá 
Auto Posto Falcão do Terminal - 
Guarujá

13 Marco Antônio Sartori 
Auto Posto Jotave - Pari-

quera-açu

14Francisco Ferreira da 
Silva 

Auto Posto Juruá Bertioga

JUNHO

15Ana Lúcia Monteiro 
Auto Posto Valongo de Santos 

 - Santos

17Maria Aparecida Nunez Enri-
quez 

Rede Clean Car de Postos - Santos

19Adriano Gomes de Barros 
Auto Posto Barros Tupy - Praia 

Grande 
Auto Posto Miranda Caiçara - Praia 
Grande 
Auto Posto Zenith Guilhermina - Praia 
Grande

23Evandro Luís Tomé  
Auto Posto Bertioga - Bertioga

23Thiago Ferreira dos Santos 
Posto Avenida - Santos 

R & L Conveniência - Santos 
MFR Conveniência - Santos 
Thiago Ferreira dos Santos Lanchonete 
- Santos

24Archides Giovanella  
Comércio de Combustíveis 

Giovanella - Barra do Turvo

26Leandra Meneguetti Sartori 
Auto Posto Jotave - Pariquera-

-açu

26Luiz Roberto Favoretto 
Auto Posto Iberá - Itanhaém 

Auto Posto Ipê de Itanhaém 
Auto Posto Pinheiro do Caiçara - Praia 
Grande

28Maria de Fátima Carvalho 
Auto Posto Guará Vermelho - 

Cubatão



  

1 O STF decidiu, em maio, que o ICMS não 
pode integrar a base de cálculo do PIS/
Cofins, ou seja, é inconstitucional. Desta 

forma, a União terá que devolver às empresas 
os impostos pagos indevidamente. Os ministros 
estabeleceram que apenas os tributos recolhidos 
a partir de 15 de março de 2017 estão sujeitos à 
restituição. O governo estipulou no final de abril 
que prevê um ressarcimento de até R$ 258, 3 
bilhões. A decisão foi favorável às empresas, visto 
que aquelas que buscaram ressarcimento via ju-
dicial ou com pedidos de compensação à Receita 
Federal até a data do julgamento estarão aptas a 
buscar devolução do imposto. Assim, de acordo 
com a Lei, o contribuinte poderá ter ressarcimento 
dos impostos pagos indevidamente nos 5 anos 
anteriores à entrada do processo na Justiça.

CARGAS

3 A Medida Provisória 1051/21 unifica e digitaliza documentos exigidos para o transpor-
te de cargas. O texto foi publicado em 19 de maio no Diário Oficial da União e integra 
pacote do governo para caminhoneiros autônomos. A MP cria o Documento de Trans-

porte Eletrônico (DT-e), que trará informações cadastrais, contratuais, de registro, logísticas, 
sanitárias, de segurança, ambientais, comerciais e de pagamento, inclusive o valor do frete e 
dos seguros contratados, além de outros dados previstos em regulamentação futura. Caberá 
à União gerir e regulamentar o DT-e, além de explorar a emissão, direta ou indiretamente. 
Ainda conforme o texto, o Poder Executivo poderá celebrar convênios com os estados, o 
Distrito Federal e os municípios para incorporar ao documento eletrônico as exigências de leis 
estaduais, distritais ou municipais. Segundo o Ministério da Infraestrutura, a partir de julho o 
DT-e será adotado em caráter experimental, de forma não obrigatória, apenas em determi-
nadas rotas e com cargas de granel sólido vegetal. A expectativa do governo é tornar esse 
documento digital obrigatório já a partir do primeiro semestre de 2022.

FIQUE LIGADO

ICMS
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2  A utilização do Pix - o serviço brasi-
leiro de pagamentos instantâneos 
- já supera a de outros meios de 

pagamentos mais antigos, como DOC, TED 
e boleto bancário. A constatação foi feita pelo 
Banco Central por meio do documento “Pix: 
O novo meio de pagamento brasileiro”. Em 
março, foram feitas 393,6 milhões de transa-
ções com Pix no Brasil. O volume superou 
pela primeira vez o número de boletos pagos, 
que naquele mês chegou a 358 milhões. O 
avanço do Pix continuou em abril. As estatís-
ticas do BC mostram que no mês passado as 
transações com Pix somaram 478,6 milhões. 
O total está acima do volume de boletos (336 
milhões) e das operações somadas de DOC 
(8 milhões) e TED (111 milhões). Apenas em 
abril, o Pix movimentou R$ 322 bilhões. 

PIX




