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Em dez anos, fi scais da 
Fazenda cassaram a 
inscrição do ICMS de 
mais de mil postos por 
sonegação fi scal e venda 
de produtos adulterados

Monitoramento permanente
m fevereiro, a operação De Olho nos 
Preços dos Combustíveis, da Secre-
taria Estadual da Fazenda, mobili-

zou 1,9 mil agentes fiscais de renda 
para pesquisar o preço da gasolina, do 
etanol e do diesel nos 8.463 postos ati-
vos no Estado. O objetivo é identificar 
estabelecimentos que vendem com-
bustíveis por preços muito inferiores 
aos da média do mercado. 

A estratégia comercial de vender 
muito barato pode ser indício de cri-
mes, como, por exemplo, sonegação 
de impostos ou, então, de comercia-
lização de produtos em desconformi-
dade com as especificações técnicas 
estabelecidas pela Agência Nacional 
do Petróleo (ANP). Além disso, 
representa também concorrência 
desleal, pois prejudica os comercian-
tes que trabalham conforme a lei.

As informações coletadas pelos 
agentes da Fazenda serão usadas no 
planejamento da operação De Olho 
na Bomba em 2014. Criada em 2005, 
a iniciativa já cassou a inscrição 
estadual (IE) do registro do ICMS de 
1.068 postos de combustíveis desde 
o início de suas atividades. 

Sanção legal – A cassação é 
uma medida amparada na Lei nº 
11.929/2005 e regulamentada pelas 
portarias da Coor denadoria da 
Administração Tributária (CAT) nºs 
28, 32, 61 e 74, de 2005. Essa legisla-

Semana musical em Tatuí

SERVIÇO
Teatro Procópio Ferreira
Rua São Bento, 415
Retirada de ingressos na bilheteria, de 
terça a sexta-feira, das 17 às 19 horas, 
ou nos dias de realização dos eventos, 
a partir das 18 horas

Amanhã (12), o Teatro Procópio Fer-
reira, do Conservatório de Tatuí, será palco 
de um momento especial: a apresenta-
ção, às 20h30, da obra de Tomas Friberg, 
denominada Fuga para três máquinas de 
escrever. O concerto dá início à Semana de 
Boas-Vindas, organizada para mostrar os 
grupos pedagógico-artísticos aos novos alu-
nos. Coordenado por Luis Marcos Caldana, 
o encontro será ministrado pelos professo-
res Agnaldo Silva e Jeferson Oliveira.

A obra Fuga para três máquinas de 
escrever, do americano Friberg, utiliza três 
tradicionais máquinas de escrever e será 

apresentada pela primeira vez pelos percus-
sionistas do conservatório. O público poderá 
apreciar, também, obras de Will Gay Bottje 
(Mallets), Alejandro Planchart (Diverti-
mento), Harry Bartlett (Four Holidays), Rus-
sel Peck (Lift Off) e Mark Ford (Afta-Stuba!).

A Semana de Boas-Vindas segue com 
outras atrações gratuitas na quinta-fei-
ra, dia 13, às 18 horas, no Auditório da 
Unidade II. O destaque é a Camerata de 
Violões, além do Grupo de Performance 
Histórica, ambos do Conservatório, que 
fazem encontro conjunto, coordenados por 
Edson Lopes e Selma Marino.

O show continua na sexta-feira (14) 
com duas apresentações. A primeira, do 
Coro Sinfônico do Conservatório, com 
regência de Cadmo Fausto, ocorre às 18 
horas, no auditório da Unidade II. A 
outra será às 20h30, com o concerto da 
Orquestra Sinfônica do Conservatório, 
regido por João Maurício Galindo, no 
Teatro Procópio Ferreira, com entrada 
franca. Nesta noite, haverá a participação 
especial do Coro Sinfônico. 

Sábado, 15, ocorre o encerramento 
da Semana de Boas-Vindas, às 20h30. O 
show fica por conta da Banda Sinfônica 

do Conservatório, sob a batuta de Dario 
Sotelo e solos de Luciano Vaz. O con-
certo tem entrada franca no Teatro 
Procópio Ferreira.
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ção permite aos fiscais lacrar tanques com 
combustíveis e bombas de abastecimento, 
além de impedir o funcionamento do esta-
belecimento e que ele emita nota fiscal. 
Também está previsto que os donos de pos-
tos indiciados (pessoas físicas ou jurídicas) 
ficam impedidos de atuar no mesmo ramo 
comercial de atividade por cinco anos, prazo 
contado a partir da punição.

A legislação vigente estende a possibi-
lidade de cassação da inscrição estadual a 
distribuidoras e transportadores flagrados 
com combustível fora das especificações. 
A sanção para os condenados inclui mul-
tas da Fazenda, por sonegação fiscal, e do 
Procon, por lesão ao Código de Defesa do 
Consumidor. Além de abertura de inqué-
rito policial, no qual os proprietários são 
réus em processos civis e criminais.

Vigilância permanente – Nos 
postos, o trabalho dos fiscais da Fazenda 
consiste em aferir, periodicamente, tan-
ques e bombas, conferir dados cadastrais do 
estabelecimento e coletar amostras (provas) 
do combustível comercializado.

De acordo com a região do Estado, a 
amostra é encaminhada para análise em um 
dos quatro laboratórios conveniados da ANP 
no território paulista. Três deles são ligados 
ao Estado de São Paulo: o da Unicamp; o do 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT); e o 
do Instituto de Química da Unesp, de 
Araraquara. O quarto laboratório é o da Uni-
versidade Federal de São Carlos (UFSCar).

Sidney Sanchez, diretor-adjunto de 
Administração Tributária, explica que o 
monitoramento da Fazenda é permanen-
te. Em média, 200 postos são vistoriados 
a cada mês. “O trabalho vem dando bons 
resultados. Em 2005, cerca de 40% das 
amostras apresentavam desconformida-
des. Em 2013, apenas 3% tiveram índices 
fora dos padrões da ANP”, comentou.

Orientações para o consumidor 
– Quando for abastecer, o motorista sempre 
deve pedir nota fiscal – uma garantia de que 
o imposto será recolhido pelo comerciante. 
Além disso, o documento serve como prova, 
caso o carro apresente algum problema oca-
sionado por combustível adulterado. 

Outra orientação é para o caso de o 
consumidor desconfiar de preços muito 
abaixo da média. Ao verificar esse tipo de 
situação, o cidadão pode auxiliar o tra-
balho da fiscalização, fazendo denúncia à 
Ouvidoria da Fazenda. “Caso suspeite que 

um posto está operando de modo irregular, 
o cidadão pode fazer a denúncia pelo site, 
e-mail ou por telefone”, destaca Sidney.

Se tiver dúvida, o consumidor pode pes-
quisar, no site da Fazenda, se o estabeleci-
mento comercial suspeito já teve a inscrição 
estadual cassada, clicando na opção Consulta 
de postos cassados. A página da internet traz 
a relação de todos os postos que receberam 
a sanção desde 2005 – ali estão endereço, 
nome, CNPJ e cidade do posto e a data de 
aplicação da punição.

Rogério Mascia Silveira
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Assessoria de Imprensa da Secretaria de Gestão Pública

SERVIÇO
Ouvidoria da Fazenda – 
www.fazenda.sp.gov.br/ouvidoria
E-mail – ouvidoria@fazenda.sp.gov.br
Telefones (11) 3243-3676 / 3243-3683

De Olho na Bomba
(Em dez anos)

Ano
Postos com a inscrição

do ICMS cassada
2005 45
2006 231
2007 211
2008 102
2009 119
2010 59
2011 95
2012 123
2013 83

TOTAL 1.068
(Fonte: Site da Fazenda)

E

Além da cassação da inscrição do ICMS, lei permite a apreensão de bombas de combustível, se comprovada a venda de produto adulterado

Depois de coletadas, as amostras são encaminhadas para análise em laboratórios credenciados
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