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Diferente do que cir-
cula em um áudio
compartilhado via

internet, especialmente pe-
lo WhatsApp, solicitar nota
fiscal nos postos de combus-
tíveis após o abastecimento
não fará o valor do produ-
to diminuir aos consumido-
res. O Recap (Sindicato do
Comércio Varejista de Deri-
vados de Petróleo) informa
que o cupom fiscal é emiti-
do automaticamente a cada
abastecimento e que o do-
cumento está disponível aos
usuários. No entanto, a me-
dida não resultará em redu-
ção no valor da gasolina.

Na mensagem viraliza-
da, o autor do áudio parte
da premissa de que há sone-
gação de impostos em mas-
sa e argumenta que se to-
dos os consumidores pedi-
rem nota fiscal, os postos te-
rão de pagar todos os impos-
tos que são devidos e terão
uma margem de lucro me-

nor. Desta forma, os donos
dos estabelecimentos irão
exigir que o governo baixe
o preço do combustível, pa-
ra quemantenham amesma
margemde lucro.

O Recap contesta as in-
formações. Augusto Ma-
fia, diretor regional do ór-
gão em Piracicaba infor-
mou que os impostos cor-
respondem a 50% do valor
dos combustíveis no Brasil
e que os principais (ICMS,
PIS/Cofins e Cide) são re-
colhidos em etapas anterio-
res da cadeia produtiva, ou
seja, nas refinarias e distri-
buidoras. “Os postos apenas
repassam os impostos ao
consumidor final e o boato
afirma que pedir a nota fa-
ria mudar alguma coisa. No
próprio cupom fiscal, todos
os tributos que já foram re-
colhidos antecipadamente
estão destacados para con-
ferência do cliente”, disse.

Proprietário de uma rede
de postos em Piracicaba, o
representante do Recap dis-
se que há cerca de dez dias

muitos consumidores, pos-
sivelmente estimulados pe-
lo boato, passaram a exigir a
nota fiscal do tipo um, rejei-
tando o cupom fiscal que é
emitido pelo estabelecimen-
to no ato do abastecimento.

“Ocorre que não exis-

te diferença entre o cupom
fiscal e a nota fiscal mode-
lo um, que, por ser eletrô-
nica, poderá ser enviada
por e-mail quando solicita-
da pelo cliente”, disse. “Nós
(Recap) apoiamos a suges-
tão que trata da exigência,

por parte dos consumido-
res, do documento fiscal no
momento do abastecimen-
to do veículo, mas quando
o atendente explica isso, al-
guns clientes preferem não
entender, ficam desconfia-
dos e falam sobre sonega-

ção, o que não faz nenhum
sentido”, afirmou.

ENTENDA — Em co-
municado emitido pela Pe-
trobras, a estatal contes-
ta as informações do áu-
dio compartilhado e escla-
rece a composição do pre-
ço da gasolina que segue
a seguinte proporção: 31%
são os custos de operação
da empresa para produzir
o combustível, 10% são im-
postos da União (Cide, PIS/
Cofins), 28% são impostos
estaduais (ICMS), 15% é o
custo do etanol adicionado
à gasolina e 16% se refere à
distribuição e revenda.

Recentemente, o gover-
no elevou as alíquotas de
PIS/Cofins sobre os com-
bustíveis e os postos repas-
saram esses custos ao con-
sumidor final. Pela nova po-
lítica de preços, a Petrobras
reajustadiariamenteos valo-
res dos combustíveis nas re-
finarias. Repassar ou não ao
consumidor final depende
de cada posto.

Sindicato dos donos de postos desmente
boato sobre tributação de combustíveis
Mensagem falsa que circula pela internet diz que exigir nota fiscal fará preço da gasolina diminuir
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Diretor do Recap informou que cupom fiscal é emitido em todas as vendas
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As entidades Lar dos
Velhinhos, Lar Betel e
Casa do BomMenino

receberam, ontem, doações
de alunos das 31 equipes do
projeto Baja SAEBrasil regio-
nal sudeste, sediado na EEP-
Fumep (Escola de Engenha-
ria de Piracicaba). As primei-
ras foramcontempladas com
65 pacotes de fraldas geri-
átricas cada uma, enquan-
to a Casa do Bom Menino
foi a escolhida para ganhar
120 quilos de alimentos não
perecíveis. Os grupos par-
ticipantes doaram os itens
na hora da inscrição para a
Competição Baja, que ocor-
reu emmeados de agosto.

Ocoordenadordoprojeto

Baja SAE Brasil, André de Li-
ma, destacou a importância
social da ação. “Nós unimos
a preparação dos engenhei-
rosparao futuro, o lado social
para a formação deles e a ar-
recadação de alimentos para
ajudar entidades, principal-
menteemummomentocríti-
co na economia”, disse. No to-
tal, 28 estudantes da EEP par-
ticiparam da disputa, unidos
emumaequipe.

O diretor acadêmico da
EEP, José Carlos Chitolina,
afirmou que cabe à institui-
ção que sediou a competição
Bajaefetuarasdoaçõesaenti-
dades locais. “Nós temos inú-
meras entidades que neces-
sitam, mas, infelizmente, não
podemosatendera todas.En-
tão,priorizamosessas trêsen-
tidades tradicionais”, afirmou.

OLarBetel atende50pes-
soas acima de 60 anos que
usam fraldas geriátricas. “São,
nomínimo, três trocaspordia
de fralda. Nem todos os assis-
tidos tem familiares que po-
dem fazer a comprapara eles,
por isso a maioria precisa de
doações”, disse a nutricionis-
ta do Lar, Ana Paula Peres Pe-
reira, 31.

AnutricionistadaCasado
BomMenino, ElaineApareci-
daLongo, 29, agradeceuado-
ação. “Nós e os 106 acolhidos
deixamos nosso muito obri-
gado.Oqueaprefeituraman-
da supre 50% das nossas ne-
cessidades, então o restan-
te é dependente de doação”,
contou. A quantidade recebi-
da poderá beneficiar os assis-
tidos por duas semanas, nas
cinco refeições diárias.

Fumep repassa alimentos e fraldas a instituições
Mantimentos e fraldas foram doados por equipes do projeto Baja SAE Brasil; Lar dos Velhinhos, Betel e Casa do Bom Menino foram contempladas
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Lar dosVelhinhos,Betel e Casa do Bom Menino receberam doações ontem à tarde

Agência Estado

Oministro Edson Fachin,
relator do caso JBS no
STF (Supremo Tribu-

nal Federal), rejeitou o pedido
de suspeição do procurador-
geral daRepública, Rodrigo Ja-
not, formulado pela defesa do
presidente Michel Temer. De
acordo com Fachin, Janot go-
za de “independência funcio-
nal” para formular acusações.

Além disso, o ministro
do STF considerou que um
eventual fatiamento de de-
núncias contra Temer “não
indica parcialidade” de Janot
e não configura causa de sus-
peição, “na medida em que
cada apuração émarcada por
amadurecimento em lapso
temporal próprio”.

A decisão de Fachin é feita
em meio à expectativa da se-
gundadenúnciaa ser apresen-
tada pelo procurador-geral da
República contra o presidente
com base na delação do Gru-
po J&F. A primeira foi rejeitada
pela Câmara, que decidiu não
dar prosseguimento às inves-
tigações sobre Temer pelo cri-
mede corrupção passiva.

Segundo o advogado cri-
minalista Antônio Claudio
Mariz de Oliveira, defensor
do presidente, Janot extrapo-
la “em muito os seus limites

constitucionais e legais”, ao
adotar, por motivações pes-
soais, uma “obsessiva condu-
ta persecutória” contra o pre-
sidente. “As alegações exterio-
rizadas pela defesa nãopermi-
tem a conclusão da existência
de relação de inimizade capi-
tal entre o Presidente da Re-
pública e o Procurador-Geral
da República, tampouco que
o chefe do Ministério Públi-
co da União tenha aconselha-
do qualquer das partes”, escre-
veuFachin emsuadecisão, as-

sinadanaúltima terça-feira, ao
mencionar as condições para
suspeição previstas no Código
de Processo Penal.

PARCIALIDADE — Fa-
chin também concluiu que
não é possível extrair “con-
tornos de parcialidade” da fa-
la de Janot, que afirmou que
“enquanto houver bambu, lá
vai flecha”, durante o 12º Con-
gresso da Associação Brasilei-
ra de Jornalismo Investigativo,
em julho do ano passado. Ao

tratar da denúncia apresen-
tada por Janot contra Temer
por corrupção passiva, Fachin
destacou que o procurador-
Geral da República, assim co-
mo qualquer membro do Mi-
nistério Público, “goza de in-
dependência funcional que
lhe confere autonomia para
formar seu juízo acusatório,
correto ou não”.

“Oportuno registrar que
eventual denúncia oferecida
contra o presidente da Repú-
blica, por óbvio, sujeita-se aos

controles políticos e jurídicos
previstos no ordenamento ju-
rídico. O não acolhimento da
pretensão acusatória, por si só,
não autoriza a conclusão de
que a imputação consubstan-
ciaria formadeperseguiçãodo
acusado”, ressaltou oministro.

Fachin lembrou em sua
decisãoqueaCâmaradosDe-
putados decidiu barrar a pri-
meira denúncia apresentada
por Janot contra Temer com
base na delação do grupo
J&F. “Nesse cenário, não cabe
ao Supremo Tribunal Fede-
ral tecer considerações quan-
to à higidez da peça acusató-
ria ou à suficiência das provas
angariadas naquela ambiên-
cia processual contra o Presi-
dente da República”, observou
o ministro. Para o ministro,
o fatiamento das acusações
contra o presidente “não indi-
ca parcialidade e, por conse-
quência, não configura causa
de suspeição, na medida em
que cada apuração émarcada
por amadurecimento em lap-
so temporal próprio”.

ATUAÇÃO — No pedi-
do de suspeição, a defesa de
Temer também alegou que
houve um “claríssimo” episó-
dio de conflito de interesses
na conduta do ex-procurador
da República Marcelo Miller,

que deixou o Ministério Pú-
blico Federal para trabalhar
em um escritório de advoca-
cia que conduziu o acordo de
leniência da J&F.

“Eventual atuação do ex-
membro do Ministério Pú-
blico, inclusive com cogitado
descumprimento de possível
quarentena, se constituir en-
trave à atuação do ex-agente
público, não alcança, por con-
sequência,oProcurador-Geral
da República. Em outras pala-
vras, sem adentrar no méri-
to do tema, cabe ao agora ad-
vogado exercer a profissão de
modo compatível com as nor-
mas de regência, sendo o caso,
com eventuais limitações, ain-
da que temporárias circuns-
tanciais. Essas restrições, à ob-
viedade, são potencialmen-
te aplicáveis ao ex-agente pú-
blico e não se comunicam ao
chefe doMinistério Público da
União”, concluiu oministro.

Procurada pela reporta-
gem, a Secretaria de Comu-
nicação Social da Presidência
da República informou que
o assunto deveria ser tratado
com os advogados do presi-
dente. Até o fechamento des-
ta edição, a reportagem não
havia obtido retorno do cri-
minalista Antônio Claudio
Mariz de Oliveira.

Fachin rejeita pedido de suspeição de Janot
Ministro do Supremo entendeu que procurador-geral goza de independência funcional para formular acusações
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Procurador-geral da República,Janot deve apresentar nova denúncia contraTemer
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