
Combustível Legal: 
Quem Somos?

Fórum permanente de discussão e 
proposição de iniciativas visando 
combater o comércio irregular, 

promover esclarecimento do setor e 
restabelecer a concorrência leal.

2017 2018 2020



157 DISTRIBUIDORAS

*Inclui 8 distribuidoras de Combs. de Aviação

Distribuição

40.990 POSTOS 
17.862 com bandeira (44%)

421 T.R.R. 

Revenda

Transportador Revendedor Retalhista
(Diesel, Óleos combustíveis)

17  REFINARIAS (14 PB)
Gasolina A: comum, premium
Diesel: S1800, S500, S10
Óleos Combustíveis
Querosenes
Gasolina de Aviação

3 PETROQUÍMICAS
Gasolina A

270 USINAS de ETANOL 
Hidratado
Anidro

51 PROD. DE BIODIESEL

4 FORMULADORES
Gasolina A

534 IMPORTADORES (Petróleo e Derivados)
Diesel e Gasolina A 

Produção

Aviação

Indústrias

Agricultura

Transportador

Consumidores

Automotivo

§ Armazenagem / Transporte
§ Mistura de Biocombustíveis

• Etanol Anidro + Gasolina A
• Biodiesel + Diesel

§ Mistura de Aditivos
• Gasolina C
• Diesel
• Etanol Hidratado

Fonte: Sistema SIMP/ANP. 20/02/2020 

Estrutura do Setor de Combustíveis



Mercado de Combustíveis Brasil - 2019 

2019

140 Bi Lts

Faturamento R$450 Bi

ICMS R$92 Bi

PIS/Cofins/CIDE 
R$58 Bi

Gasolina C -0,5%

Etanol 16,3%

Diesel B 3,0%

Total 2,9%

2018

136 Bi Lts



Características da tributação dos combustíveis



Combustíveis: Relevância e Fragilidade

7º MERCADO 
mundial de 

combustíveis 

1° ITEM DE 
ARRECADAÇÃO 

da maioria dos 
estados brasileiros

Investimento 
intensivo/retorno de 

LONGO PRAZO

Previsto 
arrecadar         

R$ 150 BILHÕES 
em tributos (*)

(*) Federal:  PIS/Cofins + CIDE: R$ 58 bilhões 
Estadual: ICMS: R$ 92 bilhões

SETOR VULNERÁVEL: 
.

Produto fungível
Relação Tributos vs. Margens Brutas: ~3 x 1

Fonte : PGES / ANP / CEPEA / COTEPE / FGV

TRIBUTAÇÃO COMPLEXA: 
Legislações de ICMS por tipo de produto/Estado
Diferenciação entre produtos similares/afins

SONEGAÇÃO/INADIMPLÊNCIA:    
R$ 7,2 bilhões/ano (68% no EH).                            
R$ 60 bilhões inscritos na dívida ativa dos estados



Fraudes Operacionais

Tipos de Fraudes

Fraudes Tributárias

Importações & Exportações Devedor Contumaz

Venda Sem Nota Fiscal Vendas Interestaduais 
Fictícias

Bomba Fraudada Roubo de Cargas e Dutos

Refinarias Clandestinas

Adulteração

Posto Pirata



2 – 3 
anos

2 – 3 
anos

Durante este período (4 - 6 anos) empresas “Barrigas de Aluguel” chegam a acumular débitos entre 
R$ 500 milhões a R$ 1 bilhão. 
Ao final, o estado tem ganho de +90% das ações judiciais de cobrança, mas recebem ~1% do valor.

Modelo de Negócio do Devedor Contumaz
BARRIGAS DE 

ALUGUEL iniciam a 
operação declarando 

GIAs falsas e 
intencionalmente 

acumulando créditos 
falsos de ICMS

Acúmulo de DÉBITOS 
por INADIMPLÊNCIA
e/ou SONEGAÇÃO

(omissão de 
lançamentos, “meia 

nota”)

SEFAZ aplica auto de 
infração e encaminha 

para Conselho de 
Contribuintes (TIT)

TIT julga o mérito dos 
processos e encaminha 
para inscrição em dívida 

ativa

SEFAZ IDENTIFICA
sistemática e cria 

regimes especiais de 
tributação e 
fiscalização

Distribuidoras obtêm 
LIMINARES contra o 

regime especial, 
mantendo a operação 
e acumulando mais 

débitos

PGEs RECORREM 
mas geralmente 

liminares são 
MANTIDAS em                      

1ª instância

Distribuidoras continuam 
operando e multiplicando 

DÉBITOS *

Em 2 a 3 anos, na 
iminência de julgamento da 

liminar, EMPRESAS 
DEIXAM DE ATUAR e 

NOVAS EMPRESAS são 
estabelecidas



8

Fraudes no transporte
ü Áreas mais propícias a irregularidades

Ø Subtração de diesel do compartimento carregado para o tanque se serviço do caminhão

Ø Compartimento falso no interior do tanque, localizado na parte anterior do tanque, junto a cabine;

Ø Longarinas (metálicas) do chassis como reservatório de combustível;

Ø Uso de elementos para calçar a válvula de descarga da tubulação (escorrer produto);

Ø Uso de câmara de ar no interior do compartimento de combustíveis;

Ø Alteração da altura da seta do compartimento

Ø Uso de porta mangotes para transporte de mercadoria não declarada                           

(contrabando);

Ø Uso de compartimento dento (cocho) no interior do tanque

Ø Substituição de parte Etanol por água;

Ø Substituição de gasolina por agentes contaminantes (solventes, metanol, etc);

Ø Uso de veículos descaracterizados para transporte de produto adulterado

Ø Transporte de outras mercadorias em caminhão tanque
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Fraudes em postos - Contábil
ü Escrituração dos estoques / LMC :

Ø preenchimento obrigatório e diário, conforme portaria DNC nr. 26 / 

1992

Ø permanência no posto dos registros LMC dos últimos 6 meses à 

disposição da fiscalização;

Ø manutenção em arquivo dos registros LMC dos últimos 5 anos;

Ø notificação, autuação e aplicação de penalidades no 

descumprimento da portaria;

Ø apuração das causas de perdas de combustível (diferença entre o 

registro de estoque e o conteúdo dos tanques);

Ø responsabilidade de reparo dos equipamentos na ocorrência de 

vazamentos.

Ø Maiores informações:
http://www.anp.gov.br/perguntas/292-agente-economico/lmc-faq/3683-livro-de-movimentacao-de-combustiveis-lmc-faq

http://www.arxo.com/blog/br/2016/11/07/fiscalizacao-do-mte-saiba-no-que-ficar-atento/
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Fraudes em postos - Contábil
ü Áreas mais propícias a irregularidades

Ø Nota fiscal de distribuidora diferente da bandeira que o posto ostenta (posto clone – uso indevido 

da marca) – Resolução ANP 41 / 2013;

Ø Nota fiscal de distribuidora diferente da bandeira registrada na ANP (infidelidade a bandeira);

Ø Aquisição de produto combustível e lubrificantes sem nota fiscal;

Ø LMC com escrituração atrasada e/ou com muitas rasuras;

Ø Leitura de encerrantes “equivocadas”;

Ø Estoque contábil lançado como físico;

Ø Perdas e sobras, muito acima do permitido (>0,6%/mês)

Medir estoque físico e confrontar com o contábil sempre!



Esclarecimento, Treinamento e Capacitação 

ü Portal de Treinamento

Ø http://conhecimento.combustivellegal.com.br/

ü Aplicativo/Portal Roubo de carga
Ø http://roubodecarga.com/

http://roubodecarga.com/

