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1Com você no combate 
ao mercado irregular

Combustível Legal.
Legal é tudo o que faz por você e pelo país.
O setor de combustíveis é fundamental para movimentar o país.

Um mercado que gera riquezas, empregos e, todos os anos, faz circular 
na economia brasileira 450 bilhões de reais, sendo 125 bilhões reverti-
dos à sociedade na forma de impostos.

No entanto, este setor fundamental não está isento de atividades ilíci-
tas e fraudes que contaminam e prejudicam não apenas o mercado, mas 
a sociedade como um todo.

Para citar um exemplo, segundo estimativa da Fundação Getúlio Vargas 
(de agosto de 2019), a cada ano, a sonegação e a inadimplência de im-
postos, somente no setor de combustíveis, chegam a 7,2 bilhões de reais.

Recursos que poderiam estar sendo investidos em saúde, educa-
ção e segurança. 

O Combustível Legal, desde 2016, vem atuando junto aos poderes legis-
lativo, executivo e judiciário com o intuito de promover iniciativas que 
ataquem de frente estes problemas, seja pelo aprimoramento das leis, 
avanços tributários, melhorias na fiscalização e no apoio ao combate 
ao comércio irregular e ao roubo de cargas e dutos.

Ao mesmo tempo, queremos oferecer à sociedade o máximo de conhe-
cimento e informações relevantes para que esta possa formar uma opi-
nião sobre este assunto. 

Sabemos que o sucesso desta iniciativa depende de uma profunda dis-
cussão com todos os agentes da sociedade. 

Com este objetivo, reunimos em quatro ações prioritárias nossa propos-
ta para a construção de um mercado mais justo, saudável e ético, essen-
cial para o desenvolvimento do país que desejamos para todos.

Quando o Combustível é Legal, todos ganham.
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Iniciativas para combater os problemas do setor:

4. Legislações mais severas  
para combater as fraudes

Simplificação tributária1.

3. Assertividade na fiscalização

2. Caracterização  
do devedor contumaz
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 Simplificação tributária 
A simplificação tributária é fundamental para 
desestimular a sonegação e a inadimplência 
de tributos, além de diminuir a complexidade 
das regras em todo o território nacional
Quando o consumidor abastece seu carro, em média, 45% do preço final 
da gasolina C é destinado a tributos estaduais e federais.

O valor correspondente aos impostos é quase três vezes o valor da mar-
gem de lucro obtida com a distribuição, revenda e transporte destes pro-
dutos. Assim, o não recolhimento do tributo gera um diferencial compe-
titivo ilícito que afasta o competidor correto do mercado.

Estrutura de preços

O sistema brasileiro de tributação é complexo e pouco eficiente. São 
muitas regras, normas fiscais e alíquotas que variam de estado para es-
tado, e de produto para produto. 

PIS/Cofins + CIDE

Fonte: ANP/ Esalq (CEPEA)/ Petrobras/ Cotepe – Média Brasil - Semana de 20 a 26/10/2019
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O Combustível Legal defende a sim-
plificação tributária com a adoção de 
um valor único para cada produto (AD 
REM) em todo o território nacional, o 
que permitiria maior previsibilidade 
para as secretarias de fazenda no re-
colhimento de um tributo essencial 
para a economia dos estados.

Outra iniciativa importante é a  
concentração da cobrança dos impos-
tos no elo de produção ou importação 
dos produtos, o que contribuirá para 
reduzir a necessidade de fiscalização e 
para aumentar a certeza do recebimen-
to destes valores, uma vez que as empre-
sas envolvidas neste elo têm recursos e 
ativos para honrar o que é devido.

A equiparação das alíquotas dos com-
bustíveis com similares, como nafta, 
solventes e correntes, e outros deriva-
dos, também é uma medida que evita o 
desvio de finalidade desses produtos.

Com uma legislação simplificada e unifor-
me, será possível também reduzir custos 
com fiscalização e afastar do mercado 
agentes pouco comprometidos com um 
mercado sério e responsável.

Em média, 45% do preço  
final da gasolina C  
é destinado a tributos 
estaduais e federais
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 Caracterização  
do Devedor Contumaz

É preciso fortalecer os Regimes Especiais  
de Tributação para coibir empresas que 
destroem a concorrência ao fazer da 
sonegação sistemática dos impostos  
o seu diferencial de mercado
A Fundação Getúlio Vargas estima que, todos os anos, 7,2 bilhões de 
reais deixam de entrar nos cofres públicos devido à sonegação e à ina-
dimplência no pagamento de impostos (estudo realizado em agosto de 
2019). Acrescente-se a este valor o montante de 60 bilhões de reais já ins-
critos na dívida ativa dos estados, valores praticamente irrecuperáveis.

Sim, existem empresas que simplesmente não pagam seus impostos 
e acabam acumulando uma dívida praticamente impagável. Existem 
também empresas constituídas com a única finalidade de não recolher 
impostos. Como não possuem ativos suficientes para arcar com os débi-
tos, e não querem abrir mãos dos lucros ilícitos, estas empresas prote-
lam pagamentos pelo uso sistemático de liminares e se aproveitam de 
brechas da lei e de variações das normas fiscais como meios para con-
tinuar operando. 

Na prática, o chamado devedor contumaz deixa de recolher os tributos 
e repassa parte desse valor aos preços, gerando desequilíbrios concor-
rências, sendo este um diferencial competitivo imbatível que retira os 
empresários legais do mercado. Isso compromete a saúde do setor, a 
concorrência justa e, na ponta da cadeia de distribuição, a qualidade do 
serviço e dos combustíveis que o consumidor encontra nos postos. 

Estes são os devedores contumazes.
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Entenda a diferença entre  
o devedor eventual e o contumaz

Devedor 
Eventual

Devedor 
Contumaz

Origem / Objetivo

Problemas de caixa Vantagem 
competitiva

Acidente Ganho de mercado

Queda nas vendas Lucro rápido

Característica da empresa / produto

Investimentos /  
Patrimônio Líquido

Normal Menor possível

Sócios Laranjas Eventual Habitualmente

Expectativa de vida da empresa Duradoura Curta

Frequência em contrair  
dívidas com o fisco

Eventual Sistemática

Problema temporário de caixa SIM NÃO

Presunção de pagar no futuro SIM NÃO

Dívida é premeditada NÃO SIM

Dívida é superior  
ao Patrimônio Líquido

NÃO SIM

Dificulta acesso aos livros fiscais NÃO SIM

Consequências

Perda de arrecadação  
para o estado

Temporária Definitiva

Repasse para Preço  
de parte expressiva do Tributo

NÃO SIM

Cria a Concorrência Desleal NÃO SIM

Fomenta a corrupção NÃO SIM

Atrai o Crime Organizado NÃO SIM

Penalidades Mesma Legislação

Fonte: ETCO
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Existe hoje no senado brasileiro um Projeto de Lei para caracterizar e 
combater este devedor contumaz, regulamentando o artigo 146-A da 
Constituição Federal. A aprovação do PLS 284/2017, de autoria da ex-

-senadora Ana Amélia, assim como do Projeto de Lei do executivo PL 
1646/19, em trâmite na Câmara, é de fundamental importância para re-
duzir as perdas geradas pela inadimplência de impostos não apenas no 
setor de distribuição de combustíveis, mas também em setores de alta 
tributação, como os de bebidas, cigarros, entre outros. 

Hoje, treze estados já contam com uma legislação própria caracterizan-
do o Devedor Contumaz. Precisamos continuar esta luta!

Estados que já combatem o devedor contumaz

Todos os anos, 7,2 bilhões de reais deixam 
de entrar nos cofres públicos devido à 
sonegação e à inadimplência
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Fonte: Combustível Legal – Jan/2020
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 Legislações mais severas para 
combater as fraudes

Aprovação de legislação e punição mais 
severas podem combater de maneira mais 
eficaz as fraudes e o roubo de cargas e dutos
Por falta de uma legislação mais severa, é comum encontrar no merca-
do brasileiro de combustíveis delitos graves e crimes que lesam o estado, 
o consumidor e, não raro, colocam em risco a vida de pessoas e a saúde 
do meio ambiente.

O roubo de dutos e o desvio de combustíveis são ações criminosas que 
possuem o agravante de manipular um produto explosivo e que pode 
causar mortes e a contaminação ambiental. 

O Combustível Legal defende a aprovação do Projeto de Lei PL 8455/17 
no Congresso, pois considera fundamental tipificar os crimes de furto, 
roubo, descaminho e receptação de combustíveis para que se possa es-
tabelecer uma punição exemplar aos criminosos. 

Por outro lado, a fraude nas bombas de abastecimento, através de dis-
positivos instalados de forma ilegal, faz com que o consumidor pague 
por litros que não entraram no tanque do seu carro. É de fundamental 
importância a revisão das legislações estaduais, reforçando a necessi-
dade de suspensão da Inscrição Estadual das empresas com dolo com-
provado, evitando assim a recorrência das fraudes metrológicas. Adicio-
nalmente à aprovação da Lei, faz-se necessário o correto regramento e 
uma constante atualização e capacitação dos órgãos com competência 
para fiscalização metrológica, considerando a evolução das técnicas de 
fraudes cada vez mais sofisticadas.

Hoje, dez estados já contam com leis penalizando quem comete fraude 
nas bombas. Ainda há muito a fazer.
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Lei sem efetividade, é incentivo à fraude.

Mapa dos estados com legislação  
aprovada de bomba fraudada

Por falta de uma legislação mais severa, é 
comum encontrar no mercado brasileiro de 
combustíveis delitos graves
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Fonte: Combustível Legal – Jan/2020
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 Assertividade na Fiscalização
Para uma fiscalização mais assertiva, é 
fundamental a constituição de forças-tarefa 
permanentes aliadas a novas tecnologias e 
sistemas de inteligência
O histórico das fiscalizações já realizadas no mercado brasileiro de dis-
tribuição de combustíveis revela a dimensão e a recorrência histórica 
das irregularidades no setor.

Facilidades para novas 
Distribuidoras (+400 se 
registram). Autorizado 

posto Bandeira Branca.

Liberação do preço da gasolina 
e do álcool nos postos.

Lei do Petróleo 
(9.478/97) e criação 

da ANP. Fim do 
vínculo à bandeira.

Firmada Jurisprudência pelo Judiciário.
Cassação das liminares.

Estabelecimento pelas SEFAZ(s) dos 
Regimes Especiais de Fiscalização.

LIBERAÇÃO 
DO MERCADO 
(PREÇOS LIVRES)

LIMINARES CONTRA
ICMS ST
ST de PIS/Cofins na Refinaria.
Distribuidoras e Postos 
contra CIDEINADIMPLÊNCIA

Pagamento c/
PRECATÓRIOS

“LARANJAS”E 
“BARRIGAS DE 

ALUGUEIS”

LIMINARES CONTRA OS REGIMES 
ESPECIAIS DE FISCALIZAÇÃO

RECRUDESCIMENTO DA ADULTERAÇÃO 
E DA FRAUDE METROLÓGICA

ADULTERAÇÃO
- Solventes,
- Adição de água no Etanol 
    Anidro (Álcool  “Molhado”).

Fim do monopólio 
da PB - EC no 9.

SONEGAÇÃO 
ADULTERAÇÃO

IMPORTAÇÕES
ROUBO DE CARGAS E DUTOS

DEVEDOR CONTUMAZ

1993 1995 1996 1997

2010 2005 2003

2017 2018 2020

1a

4a

5a

2a3a

Principais problemas do setor

IMPORTAÇÃO

$ $ $ $

PRODUÇÃO DISTRIBUIÇÃO TRANSPORTE REVENDA

FRAUDES TRIBUTÁRIAS
Elevada carga de tributos

FRAUDES OPERACIONAIS
Fungibilidade/Montante $$/Baixa punibilidade

P E R M E I A M  A  C A D E I A

1 2

Fonte: Sindicom

Fonte: Combustível Legal
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Sonegação de tributos, adulteração de combustíveis e fraude nas bombas 
se revelaram práticas mais comuns e frequentes do que se pode imaginar. 

No entanto, a fiscalização é dificultada em função das dimensões e a ca-
pilaridade do mercado, o número de agentes envolvidos e os problemas 
e ocorrências que diferem de região para região, de estado para estado.

O combate eficaz ao mercado irregular demanda o apoio dos órgãos 
executivos dos estados e dos demais setores de fiscalização públicos e 
privados para que estas operações alcancem a eficácia desejada.

A fiscalização é mais eficaz quando executada de forma planejada e 
sistemática, por meio de forças-tarefa permanentes: unidades especia-
lizadas que contam também com o apoio de instituições como a ANP – 
Agência Nacional do Petróleo, Secretarias de Fazenda, Ministério Públi-
co, Procon, Ipem e órgãos policiais.

Como ação complementar à tipificação e punição do roubo, transporte 
ilegal e desvio do produto, o Combustível Legal defende também a in-
tegração dos sistemas de inteligência e logística para rastreabilidade 
de cargas. Com a criação de um banco de dados integrado (Big Data) e 
suporte de sistema de inteligência artificial para monitoramento dos 
combustíveis, possibilita-se o processamento de eventos complexos; o 
monitoramento, detecção e auditoria de anomalias em tempo real; e, 
por fim, o envio de notificação aos responsáveis para fiscalização. 

Somente com a integração de 
sistemas de inteligência das Se-
cretarias de Segurança Pública, 
Receita Federal, Secretaria da 
Fazenda, Polícia Rodoviária Fe-
deral, e com convênio com o se-
tor público e privado de logística 
e órgãos de fiscalização, será 
possível a rastreabilidade das 
cargas, garantindo a assertivida-
de nas fiscalizações. 

A fiscalização é 
mais eficaz quando 
executada de 
forma planejada 
e sistemática, por 
meio de forças-tarefa 
permanentes
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Uma fiscalização mais assertiva contribui para a disseminação de prá-
ticas éticas e beneficia toda a sociedade.

Juntas, as instituições são mais fortes. E somente uma fiscalização mais 
assertiva é capaz de garantir as melhores práticas de um mercado ético 
e responsável. 

C o m b u s t í v e l  L e ga l . 
D e f e n d a  e s t a  b a n d e i ra .
O Combustível Legal foi criado para se tornar uma referência no comba-
te às irregularidades do setor e para que possamos, juntos, defender um 
mercado ético, seguro e transparente, em que sejam beneficiados não 
apenas as empresas comprometidas e íntegras, mas seus clientes, con-
sumidores e, em última instância, toda a sociedade.

Saiba mais sobre o assunto, conheça e defenda seus direitos. 

Seu engajamento é fundamental para que órgãos legisladores, regula-
dores e fiscais possam aprimorar regulações e normas fiscais e, com isso, 
tornar o mercado de combustível mais justo e legal.

www.combustivellegal.com.br
Visite nosso site e saiba mais sobre o Combustível Legal por meio de ma-
térias, entrevistas e vídeos com especialistas em áreas diversas, como 
economia, direito tributário, logística de transportes, entre outras. 

Um conteúdo original especialmente elaborado para esclarecer, cons-
cientizar e permitir que todo cidadão possa formar sua opinião.
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Alcance do Combustível Legal 
na internet
Seja no site, ou nas redes sociais, desde a sua criação, o Combustível Le-
gal já alcançou mais de um milhão e meio de pessoas. Confira a seguir:

Mais de 225 mil visitantes e 

380 mil visualizações de páginas. 

https://www.combustivellegal.com.br

São 95 mil seguidores e mais de 

23 milhões de impressões da 

fanpage e 610 mil interações. 

https://www.facebook.com/combustivellegal/

Mais de 50 vídeos publicadoscom 
um alcance superior a  

725 mil visualizações. 

https://www.youtube.com/c/CombustivelLegal

Mais de 520 mil impressões  
de nossos conteúdos.

https://twitter.com/CombLegal
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