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dia a dia
DESTAQUE

Seja fiscal
do seu tanque
Rodrigo Rainho
Colaboração para o BOM DIA

V

ocê já abasteceu seu
carro ou moto e percebeu algo estranho no
motor, como um ruído
ou queda de rendimento? Ou, pior, pagou por um valor
de costume ao abastecer e percebeu que o marcador de combustível mostrava menos do que deveria? Se você já foi vítima dos golpes praticados por postos, saiba
que não foi o único. Imunizar-se
contra esse mal, no entanto, só
depende de você.
Desde 2005, 11 postos de
combustíveis de Sorocaba tiveram alvará de funcionamento
cassado pela Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo por adulterarem combustí-

veis.
A legislação determina a cassação de registro de postos que
comprovadamente adulteram
combustíveis com solventes ou
água. O proprietário fica impedido de exercer qualquer atividade
ligada ao comércio de combustíveis pelo prazo de cinco anos. Como muitos desses comerciantes
acusados de fraude se mantém
exclusivamente do posto e não
tem lastro financeiro para suportar os cinco anos de fechamento, a
maior parte dos postos acaba sendo vendido.
Dos 11 postos que adulteraram
combustíveis, oito foram vendidos e funcionam sob nova direção, enquanto três deram lugar a
outros tipos de estabelecimentos

Abastecer o veículo é
somente mais um ritual
do cotidiano de milhares
de motoristas, mas é
preciso um olhar mais
atento para evitar as
fraudes que podem estar
escondidas nos postos

comerciais.
Apesar de muitas das operações
de fiscalização serem pautas por
denúncias feitas pela população à
ANP (Agência Nacional de Petróleo), o interesse pelo que entra nos
tanques de seus veículos é baixo
entre os motoristas. Quem tenta,
muitas vezes se arrepende.
“Já pedi testes em muitos postos, mas os donos tratam a gente
com ignorância”, diz o consumidor Éder Muniz, 36. Cliente de um
posto da avenida General Osório,
ele foge à regra e pede testes periodicamente. “É um direito do consumidor.”
O gerente do posto, Emerson
Pereira, diz que raramente os motoristas
pedem os testes de
qualidade (que
mede a pureza do
combustível) e de
aferição, que avalia se a quantidade
de combustível no
visor da bomba é
igual à colocada
no tanque. Ambos
são obrigatórios
em caso de solicitação e aten-
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dem determinação da ANP.
“Hoje, o consumidor está mais
focado no preço que na qualidade”, diz o gerente.
Havendo ou não denúncias, a 4ª
Delegacia Regional Tributária da
Secretaria da Fazenda fiscaliza em
esquema de rodízio três postos
semanalmente em Sorocaba. “O
foco é a sonegação de impostos. Se
constatarmos irregularidade na
nota e adulteração, fazemos a coleta e encaminhamos aos laboratórios. Verificada a fraude, iniciamos o processo de cassação”, explica o auxiliar fiscal Vanderlei Fidélis, da Fazenda.
“Os proprietários podem entrar
com recurso ou liminar para tentarem continuar a funcionar”, informa. Dois postos sorocabanos funcionaram por força de liminar entre
2005 e 2007: Auto Posto Barão de
Tatuí, no Campolim (desativado), e
o Center Posto E.F.J., no Jardim Cecília, hoje sob nova direção.
MUDANÇA DE POSTURA\ A última
cassação em Sorocaba ocorreu em
2009. Vanderlei Fidélis afirma que
a falta de flagrantes recentes se
deve a uma mudança de postura e
não à falta de fiscalização. “Hoje a
fiscalização é mais rígida. As sucessivas cassações, acreditamos
nós, desestimularam a prática de
adulteração”, alega.
“O consumidor é quem pune o
adulterador. A sanção mais dura,
para o empresário, é a perda do
cliente”, diz Fidélis.

Teste de aferição é rústico, mas funciona

Marcelo Pereira/Agência BOM DIA

Enquanto a Fazenda fiscaliza a qualidade dos combustíveis, o
Ipem (Instituto de Pesos e Medidas) monitora se as bombas
dos postos realmente colocam no tanque a quantidade de
combustível pela qual cobram. O teste consiste em o frentista
colocar um litro de combustível em uma espécie de balde
graduado. Quando é completada a quantia, basta observar quanto
marca a bomba.
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bombas de Sorocaba – entre 4.380 verificadas – foram
lacradas em 2010 por marcarem mais combustível do que
realmente abasteciam. Em 2011, já foram 107 irregularidades
em 1.841 bombas. A fraude não é passível de cassação, mas a
multa varia de R$ 100 a R$ 50 mil por bomba descalibrada.
Denuncie para a Agência Nacional do Petróleo
Para reclamações ou denúncias, ligue 0800-970-0267.

