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RESUMO 

 

O presente estudo verifica o cumprimento do art. 150, § 5º, da Constituição Federal, 

disciplinado na Lei no 12.741/12 (Lei da Transparência Fiscal), o qual dispõe que os 

consumidores sejam informados acerca dos tributos que incidem sobre mercadorias e serviços. 

Ao utilizar o setor de combustíveis como paradigma, foi possível verificar o cumprimento das 

medidas de esclarecimento ao consumidor através da análise de cupons fiscais emitidos em 

Fortaleza para operações de venda de gasolina tipo-C, comum, no período de julho a outubro 

de 2018. Para tanto, foram identificados os tributos incidentes sobre a gasolina que devem 

ser informados ao consumidor contribuinte: o ICMS, o PIS/Pasep, a COFINS e a CIDE. 

Em seguida, apresenta-se uma síntese enfocando o aspecto quantitativo da Regra Matriz 

de Incidência tributária de cada tributo. Na análise dos cupons, foi verificado que 96,97% 

dos postos de combustíveis tem cumprido a obrigação de informar, observando-se que o 

valor dos tributos informados, em termos percentuais, sobre o preço da gasolina tem 

grande amplitude por conta de informações pontuais. Adiante, são cotejadas as 

informações fornecidas pelos Postos de Combustíveis com aquelas previstas na 

legislação, identificando-se que a qualidade informacional das contribuições federais 

poderia ser melhorada por se sujeitarem a alíquotas ad rem. Essas alíquotas poderiam ser 

fornecidas de forma mais transparente pelo próprio governo federal aos consumidores 

mediante o uso de cartazes afixados nos postos de gasolina, disponíveis para download. 

Por fim, sugere-se que os tributos cobrados dos setores considerados grandes 

contribuintes sejam mais detalhados, e que a expressão “acerca dos tributos” tenha uma 

interpretação mais abrangente, podendo alcançar, inclusive, a destinação legalmente 

expressa. 

 

 

Palavras-chave:  Lei da Transparência Fiscal, Tributação da gasolina, Informação fiscal. 



 
 

ABSTRACT 

 

The present article analyses the compliance with section 150, paragraph 5, of the Federal 

Constitution, ruled by Law number 12,741/12 (Law of Taxes Transparency), which provides 

the consumer enlightenment on taxes on goods and services. Based on the fuel sector, it was 

possible to verify compliance with enlightenment measures for the consumer through analysis 

of tax coupons from sales transactions of type C gasoline, regular gasoline, issued in Fortaleza 

– Brazil between July and October, in 2018. In order to conduct this analysis, it was necessary 

to identify incident taxes on gasoline that must be informed to consumers and taxpayers: 

Value-added Tax (ICMS), Social Integration Programme and Public Servant Fund 

(PIS/PASEP), Social Security Financing Contribution (COFINS) and the Contribution on 

Economic Activities (CIDE). Subsequently, this article presents a synthesis focused on the 

qualitative aspect of the constitutional foundation of each tax. Regarding the analysis of the 

coupons, it was possible to identify that 97.06% of the petrol stations are in compliance with 

the obligation to enlighten consumers, considering that the informed percentage rates of the 

taxes of the gasoline prices have a large amplitude due to the period information was provided. 

Afterwards, a cross-check between information provided by the petrol stations and laid down 

information by legislation highlighted that quality of the information of federal contributions 

could be improved due to the subjection to ad rem tax rates. These tax rates could be issued 

with more transparency by the federal government to the consumer by means of posters 

displayed in petrol stations and available for download. Lastly, this article recommends that 

charges levied on sectors considered large contributors should be more comprehensive and 

that the expression ‘about the taxes’ has a broader interpretation, including being able to reach 

the legally explicit destination. 

 

 

Keywords: Law of Taxes Transparency. Taxation of Gasoline. Tax Information. 
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1 INTRODUÇÃO 

A informação é produto da análise de dados registrados, organizados e relacionados. 

Não é importante por si mesma, porém, quando transformada em conhecimento, leva a uma 

ação consciente.  

Nos tempos hodiernos, em plena era da informação, o direito à informação 

possibilita a concretização de uma sociedade aberta ao futuro. Nesse sentido, a informação 

desempenha um papel cada vez mais central na vida social, cultural, econômica e política, tanto 

que a Constituição Federal de 1988 entende-a enquanto direito fundamental e dedica inúmeros 

dispositivos à sua disponibilização. 

Para que a sociedade aproveite melhor as informações que recebe, exercendo a 

cidadania de forma consciente, cumprindo sua função social, estas devem ser verídicas e 

divulgadas de forma clara e transparente. 

No que diz respeito à informação dos tributos que entram na composição dos preços 

dos produtos, se estes não são evidenciados, o consumidor fica privado de saber o quanto do 

que gastou irá para os cofres públicos a título de tributos. 

Ocorre que, no Brasil, predomina a tributação indireta, isto é, via de regra, os 

impostos são arrecadados nas várias etapas do processo de produção e venda das mercadorias 

e prestações de serviços. Como o sistema tributário brasileiro é muito complexo, a composição 

dos tributos inclusos nos preços pagos pelo consumidor final é de difícil mensuração. 

A fim de garantir o direito de ser informado acerca dos tributos, existe, no 

ordenamento jurídico, norma constitucional a qual determina que os consumidores sejam 

esclarecidos sobre os “impostos” incidentes sobre os produtos e serviços. Trata-se do § 5º do 

artigo 150 da Constituição Federal. 

Esse tema é afeito ao Direito do Consumidor, mas eivado de interdisciplinaridade 

e intertextualidade com o Direito Tributário. Tanto é assim, que determinado artigo faz parte 

do capítulo que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional, uma vez que se trata de informação 

relativa a tributos e obrigações acessórias aos contribuintes. 

Isto posto, importa saber se os consumidores têm sido efetivamente informados acerca 

dos tributos, quais as informações disponibilizadas e em que medidas elas podem ser melhoradas. 

Assim, é no viés elucidativo e propositivo, à luz da Constituição, que repousa a importância da 

presente monografia. 

Em virtude da diversidade de mercadorias, da existência de vários regimes tributários 

e da complexidade do ordenamento jurídico, a pesquisa foi limitada a um único produto, qual 
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seja, a gasolina. O interesse pelo produto se deu em virtude da identificação dos consumidores 

com a greve dos caminhoneiros ocorrida em maio de 2018, cuja organização fez com que o 

governo federal intervisse na tributação do diesel, diminuindo o peso da tributação. Em relação 

ao preço da gasolina, nada foi feito, mas uma das lições do movimento foi mostrar como 

consumidores contribuintes organizados podem pressionar um governo. 

O regramento do dispositivo na esfera infraconstitucional se deu pela Lei n.o 

12.741/12, portanto o objetivo geral do presente trabalho é verificar o cumprimento da Lei da 

Transparência Fiscal, que dispõe sobre as medidas de esclarecimento ao consumidor acerca dos 

tributos que incidem sobre mercadorias e serviços, por meio da análise de cupons fiscais 

emitidos em Fortaleza para a operações de venda de combustíveis (gasolina C - comum). 

Estabelece-se, desta feita, os seguintes objetivos específicos:  

a) compreender os aspectos gerais da lei, considerando ambiência, feitura e 

aplicação; 

b) identificar quais são os tributos incidentes sobre a gasolina que devem ser 

informados ao consumidor contribuite, em atendimento à Lei da Transparência 

Fiscal; 

c)  verificar se e como as empresas estão cumprindo a obrigação de informar o valor 

dos tributos nos cupons fiscais de venda ao consumidor de combustíveis (gasolina); 

e 

d) identificar outras medidas de esclarecimento aos consumidores contribuintes. 

Com o propósito de alcançar objetivos propostos, esta monografia está estruturada 

em cinco capítulos: o primeiro, dedicado à introdução, apresenta a visão geral do tema, a 

exposição do problema, a justificativa, os objetivos e a estrutura do trabalho.  

O capítulo 2 aborda a importância das medidas de esclarecimento ao consumidor 

de que trata o § 5º, do art. 150, da Constituição, explicitando quais as medidas legislativas já 

tomadas, tendo como foco a Lei de Transparência Fiscal, n.o 12.741/12, inclusive em seus 

antecedentes e citando as consequências da inobservância das medidas nela previstas. 

Para verificar o cumprimento da lei supracitada e as dificuldades de se prestar uma 

informação mais precisa de cada produto colocado à disposição do consumidor, o capítulo 3 

direciona a pesquisa para um produto específico: a Gasolina.  

Dessa forma são apresentados, sucintamente, os tributos que devem ser 

evidenciados de acordo com a Lei no 12.741/07 e que entram na composição de seu preço, 

adentrando-se na legislação específica de cada imposto para compreender as dificuldades de se 

informar o que é preciso. Adicionalmente, procura-se pistas que possam contribuir para 
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melhorar a qualidade informacional que visa, em última instância, à efetivação da cidadania 

fiscal.  

No capítulo 4, procura-se fazer um cotejo entre o que é informado ao consumidor, 

conforme dados levantados em uma pesquisa de campo, e o que poderia ser informado com 

base na legislação de cada tributo. 

Quanto à finalidade trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório, que, de acordo 

com Gil (2011), é desenvolvida com o objetivo de proporcionar a visão geral de um determinado 

fato, constituindo-se a primeira etapa de uma investigação mais ampla, e é realizada 

especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado. 

Do ponto de vista técnico, esta pesquisa é, inicialmente, bibliográfica e documental. 

Gil (2011) explica que a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, 

constituindo-se, principalmente, de livros, artigos científicos, livros, teses, dissertações e 

demais publicações científicas pertinentes aos objetivos do estudo. Diferentemente, a pesquisa 

documental se vale de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico ou, ainda, 

que podem ser elaborados de acordo com os objetivos da pesquisa. 

Nesse passo, a fundamentação teórica é obtida por meio de pesquisa bibliográfica, 

à medida que se apoia em leis e estudos anteriores que permitem identificar quais os tributos 

que incidem sobre a gasolina devem ser evidenciados, bem como suas características e 

destinações. 

A técnica documental também será utilizada ao passo que forem analisadas as 

informações prestadas ao consumidor contribuinte através de cupons fiscais de gasolina tipo C, 

comum, colhidos em diferentes postos de combustíveis da cidade de Fortaleza no período julho 

a outubro de 2018.  

Para completar o conjunto de procedimentos e alcançar os objetivos desta pesquisa, 

considerando que o consumidor contribuinte tem o direito de receber uma informação de 

qualidade, será aplicada a técnica de análise de conteúdo confrontando os dados informados de 

forma aproximada, conforme permitido pela Lei no 12.741/12, com aqueles que eventualmente 

poderiam ser utilizados considerando a legislação específica.  

Por fim, são apresentadas as considerações finais que discorrem sobre a 

apresentação e análise dos dados coletados durante a pesquisa.  
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2 MEDIDAS DE ESCLARECIMENTO AO CONSUMIDOR DE QUE TRATA O § 5,º 

DO ART. 150, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Para garantir o direito dos consumidores contribuintes de serem informados sobre 

os tributos indiretos inseridos nos produtos adquiridos, os constituintes de 1988 tiveram a 

sensibilidade de incluir na Carta Política o §5°, do artigo 150. O aludido dispositivo 

constitucional pelo qual se pretendeu assegurar o acesso pleno a essa informação só se tornou 

exigível a partir da Lei no 12.741/12, também conhecida por “Lei da Transparência Fiscal”, 

“Lei do Imposto na Nota” ou “Lei de Olho no Imposto”. 

De acordo com MACHADO SEGUNDO e MAIA (2014), “[...]é merecida uma 

reflexão sobre a questão figura dos chamados “tributos indiretos”, no Brasil, que podem estar 

sendo utilizados de forma a inibir ou anestesiar o exercício dessa cidadania”. E, ao se referir 

sobre o efeito da anestesia fiscal na consciência dos cidadãos contribuintes acerca do pagamento 

de impostos e contribuições incidentes sobre operações de consumo e serviço, esclarece: 

 

Caso estivessem cônscios desse pagamento, os contribuintes de fato buscariam saber 

a razão dessa oneração, o quantum relativo aos tributos que compõe o preço dos 

produtos, bem como estariam mais atentos à carga tributária nacional total e até 

mesmo à aplicação desses recursos. 

 

No mesmo sentido CAVALCANTE e HOLANDA (2017) asseveram que o 

conhecimento dos tributos incidentes sobre as mercadorias e serviços é fundamental para que 

o consumidor contribuinte adquira consciência fiscal e exerça o controle social.  

Assim, para que haja o pleno exercício da cidadania fiscal é necessário que o 

consumidor contribuinte tenha conhecimento da carga tributária a qual está submetido para que 

avalie o custo-benefício de manter o Estado em face dos serviços públicos que este oferece em 

troca. Além do mais, é necessário que o consumidor contribuinte se sinta incentivado a 

acompanhar a aplicação dos recursos públicos reputados necessários, inclusive verificando se 

ela se dá de acordo com os argumentos utilizados para sua cobrança.  

Portanto, para se compreender melhor o alcance da “Lei da Transparência Fiscal” e 

como ela contribui para o esclarecimento do consumidor contribuinte, a seguir se destaca os 

antecedentes da Lei, a lei propriamente dita e as medidas que se fizeram necessárias para sua 

adequação visando sua regulamentação, fiscalização e efetividade. 
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2.1 Antecedentes  

A Lei da Transparência Fiscal tem a origem vinculada ao Projeto de Lei n.º 1.472/07 

de autoria do Senador Renan Calheiros (PMDB-AL), tendo como relator o Dep. Guilherme 

Campos (DEM-SP). Apenso a esse projeto tramitaram outros 15 projetos de lei que direta ou 

indiretamente impactavam na regulamentação do dispositivo constitucional. De forma sucinta 

esses projetos de lei estão sintetizados no Apêndice A - Projetos antecedentes ao Projeto de Lei 

1.472/2007 – sendo que alguns deles merecem um destaque especial. 

Conforme o relator Dep. Guilherme Campos, o Projeto de Lei n.º 3.488/97, apenso 

ao Projeto de Lei n.º 1.472/07, de autoria do Deputado João Mellão Neto, já propunha uma 

proposta de regulação do tema, assim é possível perceber que a tentativa de regulamentar o 

dispositivo constitucional já começara dez anos antes ao projeto de lei que viria ser aprovado. 

 

O Projeto de Lei no. 3.488. de 1997, de autoria do Deputado João Mellão Neto, apenso, 

de teor semelhante ao do Projeto de Lei no. 1.472, de 2007, estabelece a 

obrigatoriedade de indicação da composição dos custos básicos dos produtos e 

serviços colocados à disposição dos consumidores, indicando sempre os tributos 

recolhidos por todos os entes federados. Propõe alteração também dos artigos 6 e 196 

da Lei 8.078, de 1990, da mesma forma proposta pelo Projeto de Lei no. 1.472, de 

2007. 

O objetivo desse projeto de lei é viabilizar o cumprimento da disposição contida no § 

5º. do artigo 150, da Constituição Federal: A lei estabelecerá medida para que os 

consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias 

e serviços” Observa o autor ainda que é um direito básico do cidadão ter pleno 

conhecimento de quanto lhe custa o aparelho do Estado e de que forma tais valores 

lhe são cobrados: somente a par dessas informações o cidadão poderá ponderar a 

relação custo benefício do modelo de Estado vigente, condição necessária para que 

possa elaborar juízo crítico sobre a sociedade em que vive e participar ativamente  da 

construção de suas instituições e da elaboração de metas futuras. 

 

Outro importante projeto digno de nota é o Projeto de Lei n.º 4.854/05, do então 

Deputado Eduardo Paes, pois transfere para os entes federativos a responsabilidade por divulgar 

uma tabela contendo os tributos de sua competência incidentes em cada mercadoria ou serviço 

até dia 31 de janeiro de cada ano. Nesse projeto, o autor também chamara a atenção para a 

necessidade de se interpretar a palavra “imposto”, constante no texto constitucional, como o 

termo mais abrangente de tributo.  

 

Projeto de Lei nº 4.854, de 2005, do Deputado Eduardo Paes, disciplina as formas de 

esclarecimento aos consumidores a respeito dos tributos incidentes sobre mercadorias 

e serviços, especifica os tributos por ente federado que deverão constar da tabela que 

a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal deverão divulgar até 31 de 

janeiro de cada ano, contendo, para cada mercadoria ou serviço, os percentuais dos 
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preços que correspondem a tributos de sua competência. Estabelece ainda multa por 

descumprimento do disposto na proposta, equivalente ao montante de tributos não 

declarados ou R$ 200,00, o que for maior; O valor da multa dobrará em cada 

reincidência, até o limite de cinco. 

O autor esclarece que sua proposição trata de uma das maiores preocupações da 

sociedade civil brasileira: a carga tributária, considerada como excessiva e danosa ao 

desenvolvimento nacional. Seu objetivo é regulamentar o § 5º do art. 150 da 

Constituição Federal; no entanto, para que a informação prestada ao consumidor seja 

plena, interpreta a palavra “imposto”, que consta do dispositivo constitucional 

regulamentado, como “tributo”, termo mais abrangente. 

 

Ainda é de se mencionar, o Projeto de Lei n.º 6.732/06, de autoria da então 

Deputada Vanessa Grazziotin, pois de forma clara também visava discriminar os tributos em 

cupons fiscais e notas fiscais, como se vê pela passagem do relatório.  

 

O Projeto de Lei no. 6.732, de 2006, de autoria da Deputada Vanessa Grazziotin, 

apenso, estabelece que as pessoas jurídicas comerciais e prestadoras de serviço devem 

discriminar em cupons fiscais e notas fiscais emitidos os valores de mercadoria ou do 

serviço e dos tributos incidentes sobre eles. 

Atualmente o valor do imposto vem embutido no valor final do produto, o que não 

possibilita ao consumidor saber o real valor dos impostos pagos em suas compras. 

Essa proposta cria um novo mecanismo de informação e controle social para os 

contribuintes, a partir do momento que eles passam a ter acesso aos valores 

percentuais destinados aos impostos de maneira detalhada e sua influência no valor 

final dos produtos à venda. 

 

Igualmente não se pode olvidar, a importância do Projeto de Lei n.º 7.454/06, de 

autoria da então Deputada Rose de Freitas, pois entendia que as medidas de esclarecimento do 

consumidor poderiam ser direcionadas a um setor específico, trazendo a lume a necessidade de 

os consumidores contribuintes serem informados sobre o alto peso dos tributos na composição 

dos preços dos combustíveis. Esclarece o relator em seus comentários abaixo. 

 

O Projeto de Lei nº 7.454, de 2006, de autoria da Deputada Rose de Freitas, apenso, 

determina que os revendedores varejistas de combustível automotivo ficam obrigados 

a fixar, em local visível ao público, os valores ou alíquotas de todos os tributos e 

contribuições incidentes sobre os combustíveis que revendem. 

O consumidor tem o direito de saber o quanta paga de impostos sobre os combustíveis 

que consome. Cidadãos mais conscientes podem participar mais ativamente do 

processo de escolha referente à forma de obtenção e alocação dos recursos solicitados 

pelo Estado para seu financiamento. Especificamente no que se refere aos 

combustíveis, verificamos que seu caráter essencial à população vem sendo explorado 

como forma de aumentar a arrecadação, sem maiores preocupações com a justiça 

tributária: no caso da gasolina, os tributos e contribuições chegam a mais de 50% do 

seu valor de venda. Por isso, decidiu-se pela apresentação da proposição em tela. 
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Como é possível observar, antes do Projeto de Lei n.º 1.472/07, já havia uma 

pluralidade de proposições cuja a finalidade era lapidar uma solução para regulamentar o 

dispositivo constitucional. Algumas incumbiam a tarefa aos entes tributantes, outras, anteviam 

que determinados setores poderiam ter tratamentos diferenciados.  

Todavia, diante da injustificada demora legislativa em se aprovar uma lei e da 

percepção do efetivo aumento da carga tributária, firmou-se a campanha “De Olho no Imposto” 

que contou com os trabalhos de associações comerciais, especialmente a Associação Comercial 

de São Paulo, em conjunto com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) que 

conseguiram mais de um milhão e meio de assinaturas em favor de um projeto de lei por 

iniciativa popular que serviu de base para elaboração do Projeto de Lei n.º 1.472/07.  

De uma forma ou de outra, os projetos apensos foram ideologicamente abarcados 

pelo Projeto de Lei n.º 1.472/07, que após aprovado tornou-se a Lei da Transparência Fiscal. 

2.2 Lei da Transparência Fiscal - Lei no 12.741/12 

A Lei da Transparência possui apenas 6 artigos. No art. 1º é determinado que nos 

documentos ou equivalentes, emitidos por ocasião da venda ao consumidor de mercadorias e 

serviços, em todo território nacional, deverá constar a informação do valor aproximado 

correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais, cuja incidência influi 

na formação dos respectivos preços de venda. 

Pela lei, a apuração do valor dos tributos incidentes deverá ser feita em relação a 

cada mercadoria ou serviço, separadamente, inclusive nas hipóteses de regimes jurídicos 

tributários diferenciados dos respectivos fabricantes, varejistas e prestadores de serviços, 

quando couber (art. 1o, § 1º). 

De acordo com LEMBI e MURTA (2015), esse parágrafo é de difícil 

implementação. 

[...] o §1º do artigo primeiro tornou a situação praticamente impossível de ser 

solucionada pelos comerciantes, uma vez que apurar o valor dos tributos incidentes 

em relação a cada mercadoria ou serviço, separadamente, inclusive nas hipóteses de 

regimes jurídicos tributários diferenciados, em um simples cupom fiscal tornou-se 

inviável. 

 

Como alternativa, a lei dispõe que a informação a ser prestada pelos 

estabelecimentos possa constar de painel afixado em local visível do estabelecimento, ou por 

qualquer outro meio eletrônico ou impresso, de forma a demonstrar o valor ou percentual, 
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ambos aproximados, dos tributos incidentes sobre todas as mercadorias ou serviços postos à 

venda (art. 1o, § 2º). 

Assim, por exemplo, o estabelecimento pode se valer de um cartaz com os valores 

dos tributos que incidem sobre cada um dos seus produtos ou, então, trazer essa informação nas 

etiquetas das mercadorias. Caso o estabelecimento se utilize de meio eletrônico, este deverá 

estar disponível ao consumidor no âmbito do estabelecimento comercial. 

Ainda no que diz respeito à possibilidade das informações serem prestadas em 

meios alternativos aos documentos fiscais, a Lei da Transparência Fiscal estabelece que as 

informações deverão ser elaboradas em termos de percentuais sobre o preço a ser pago, quando 

se tratar de tributo com alíquota ad valorem, ou em valores monetários quando se tratar de 

alíquota ad rem, também conhecida com alíquota específica (art.1º, § 3º). Aqui, enfatiza-se que 

o uso das alíquotas específicas só é previsto expressamente na hipótese de a informação ser 

prestada em meios alternativos à emissão de documentos fiscais ou equivalentes. 

A lei em comento, enumerou de forma taxativa os seguintes tributos que deverão 

ser computados a fim de compor o valor a ser informado: 1) Imposto sobre Operações relativas 

a Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação (ICMS); 2) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 

(ISS); 3) Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); 4) Imposto sobre Operações de Crédito, 

Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF); 5) Contribuição Social 

para o Programa de Integração Social (PIS) e para o Programa de Formação do Patrimônio do 

Servidor Público (Pasep) - (PIS/Pasep); 6) Contribuição para o Financiamento da Seguridade 

Social (Cofins); 7) Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, incidente sobre a 

importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e 

álcool etílico combustível (Cide). 

É importante destacar que a lei não se refere a todas as contribuições de intervenção 

no domínio econômico. De fato, ela limita a evidenciação à Cide que incide sobre os 

combustíveis (CIDE-Combustível). 

Em conformidade com os parágrafos seguintes a lei traz algumas especificidades 

aos tributos enumerados. 

Na hipótese de produtos cujos insumos ou componentes sejam oriundos de 

operações de comércio exterior e representem percentual superior a 20% (vinte por cento) do 

preço de venda, a lei determina que devam ser informados os valores referentes ao Imposto de 

Importação (II), PIS/Pasep/Importação e COFINS/Importação, (art. 1º, § 6º). 
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Ademais, havendo a incidência do II, bem como a incidência do IPI, é fixada a 

obrigatoriedade de todos os fornecedores constantes das diversas cadeias produtivas 

fornecerem aos adquirentes, em meio magnético, os valores dos 2 (dois) tributos 

individualizados por item comercializado (art. 1º, § 7). 

Já em relação aos serviços de natureza financeira, quando não seja legalmente 

prevista a emissão de documento fiscal, as informações devem ser feitas em tabelas afixadas 

nos respectivos estabelecimentos (art. 1º, § 8º). Porém, no que diz respeito à indicação relativa 

ao IOF, este se restringe aos produtos financeiros sobre os quais incida diretamente tal tributo 

(art. 1º, § 10). 

No que se refere à indicação relativa ao PIS e à COFINS, estes se limitam à 

tributação incidente sobre a operação de venda ao consumidor (art. 1º, § 11). 

Finalizando o artigo primeiro, a lei determina que sempre que o pagamento de 

pessoal constituir item de custo direto do produto ou serviço fornecido ao consumidor, devem 

ser informados os valores a título de contribuição previdenciária dos empregados e dos 

empregadores alocada ao serviço ou produto (art. 1º, § 12). 

No artigo seguinte, a lei determina que os valores aproximados dos tributos sejam 

apurados sobre cada operação. Entretanto, deixa a critério das empresas vendedoras a utilização 

de dados calculados e fornecidos, semestralmente, por instituição de âmbito nacional 

reconhecidamente idônea, voltada primordialmente à apuração e análise de dados econômicos. 

(art. 2º). 

Adiante, no art. 3º, a Lei da Transparência Fiscal altera o inciso III, do art. 6º, do 

Código de Defesa do Consumidor, Lei n.º 8.078/90, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 6º ............... 

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com 

especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos 

incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;" 

 

Desse modo, a lei consubstancia o entendimento de que a informação adequada e 

clara a respeito dos tributos incidentes sobre os produtos e serviços é um direito básico do 

consumidor, sendo que, a inobservância da lei, sujeita o infrator a aplicação das sanções 

previstas no Capítulo VII do Título I do Código de Defesa do Consumidor (art. 5º). 

Cumpre notar, que em decorrência do reconhecimento da dificuldade de 

implementação da lei, o art. 5º passou por importantes alterações. 
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Primeiro, pela Medida Provisória n.º 620/13, que foi transformada na Lei n.º 

12.868/13, postergou-se o início da aplicação das sanções por descumprimento da lei em 12 

meses a partir da vigência desta. Acontece que a vigência estava prevista para somente 6 (seis) 

meses após a data de publicação. Portanto, considerando que a publicação ocorrera em 10 de 

dezembro de 2012, a lei entrou em vigor em 10 de junho de 2013 e as sanções só seriam 

possíveis um ano após dessa data. 

Depois, próximo a aplicabilidade das sanções, com a edição Medida Provisória 

649/141, fixou-se que a lei seria exclusivamente orientadora até 31 de dezembro de 2014. 

Todavia, essa medida provisória não foi convertida em lei2 e teve seu prazo de vigência 

encerrado no dia 3 de outubro de 20143. 

Destaca-se, ainda, que como não se materializou a edição de decreto legislativo no 

prazo de 60 dias após o prazo de vigência encerrado, as relações jurídicas constituídas durante 

o período de vigência se conservaram regidas pela medida provisória4.  

Na prática, como a fiscalização passou a ser exclusivamente orientadora não houve 

a aplicação de sanções, porém, encerrado o prazo de vigência da Medida Provisória, no dia 3 

de outubro de 2014, a fiscalização, em tese, já poderia aplicar as sanções previstas no Código 

de Defesa do Consumidor, isso porque o artigo 5º da Lei da Transparência retornara à redação 

anterior prevista na Medida Provisória n.º 620/13 e na Lei n.º 12.868/13.   

                                                 
1 Medida provisória nº 649, de 5 de junho de 2014. publicada no diário oficial da união (DOU) em 6.6.2014. 
2 Na nota descritiva da Medida Provisória n.º 649/14 do consultor legislativo Cristiano Viveiros de Carvalho 

pode-se compreender as razões: 

“Substitui-se a redação anterior, que aplicava ao descumprimento das disposições da lei as penas do Capítulo VII 

do Título I da Lei n.º 8.078, de 1990, pela determinação de que a fiscalização, até o final de 2014, seja 

exclusivamente orientadora:  

[...] 

O dispositivo substituído estendia as sanções administrativas prescritas para infrações das normas de defesa do 

consumidor aos casos de descumprimento das obrigações acessórias estipuladas na lei alterada.  

[...] 

Ocorre que a medida legislativa, certamente por inadvertência, ao efetuar a substituição do dispositivo que 

especificava, acabou na prática por revogar as sanções aplicáveis às condutas em desconformidade com as 

obrigações instituídas pela lei.”  (grifo nosso). Disponível em: < http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/estudos-e-notas-tecnicas/notas-descritivas-sobre-medidas-provisorias/2014/nota-descritiva-da-

medida-provisoria-no-649-de-2014-pelo-consultor-legislativo-cristiano-viveiros-de-carvalho/@@display-

file/arquivo>  
3 ATO DECLARATÓRIO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL N.º 41, DE 06 DE 

OUTUBRO DE 2014. Portal da Legislação. Brasília, ago. 2014. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Congresso/adc-041-mpv649.htm>. Acesso em: 30 set. 

2018. 
4 Calheiros, Renan - Oficio n.º 526 (CN), 9 de dezembro de 2014. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1294180&filename=Tramitacao-

MPV+649/2014>.  Acesso em 25 set. 2018. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%20649-2014?OpenDocument
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/estudos-e-notas-tecnicas/notas-descritivas-sobre-medidas-provisorias/2014/nota-descritiva-da-medida-provisoria-no-649-de-2014-pelo-consultor-legislativo-cristiano-viveiros-de-carvalho/@@display-file/arquivo
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/estudos-e-notas-tecnicas/notas-descritivas-sobre-medidas-provisorias/2014/nota-descritiva-da-medida-provisoria-no-649-de-2014-pelo-consultor-legislativo-cristiano-viveiros-de-carvalho/@@display-file/arquivo
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/estudos-e-notas-tecnicas/notas-descritivas-sobre-medidas-provisorias/2014/nota-descritiva-da-medida-provisoria-no-649-de-2014-pelo-consultor-legislativo-cristiano-viveiros-de-carvalho/@@display-file/arquivo
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/estudos-e-notas-tecnicas/notas-descritivas-sobre-medidas-provisorias/2014/nota-descritiva-da-medida-provisoria-no-649-de-2014-pelo-consultor-legislativo-cristiano-viveiros-de-carvalho/@@display-file/arquivo
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2.3 Regulamentação pelo Decreto n.º 8.264/14  

Para regulamentar a Lei da Transparência Fiscal, foi editado o Decreto n.º 8.264/14. 

O decreto esclarece que nas vendas a consumidores finais a informação relativa aos valores 

aproximados dos tributos federais, estaduais e municipais que influem na formação dos preços 

de mercadorias e serviços constará de três resultados segregados para cada ente tributante, que 

aglutinarão as somas dos valores ou percentuais apurados em cada ente (art. 2º).  

Essa informação deverá ser aposta em campo próprio ou no campo “Informações 

Complementares” do respectivo documento fiscal.  

O Decreto regulamenta que nos documentos fiscais que apresentem o montante 

aproximado devido a título de ICMS, ISS, IPI, IOF, PIS/Pasep, COFINS e Cide, sejam 

observadas as seguintes determinações (art. 3º). 

§ 1º  Em relação à estimativa do valor dos tributos referidos no caput, não serão 

computados valores que tenham sido eximidos por força de imunidades, isenções, 

reduções e não incidências eventualmente ocorrentes.  

§ 2º  Serão informados ainda os valores referentes ao Imposto de Importação, ao PIS 

- Pasep - Importação e à Cofins - Importação, na hipótese de produtos cujos insumos 

ou componentes sejam oriundos de operações de comércio exterior e representem 

percentual superior a vinte por cento do preço de venda.  

§ 3º  Em relação aos serviços de natureza financeira, quando não seja legalmente 

prevista a emissão de documento fiscal, as informações de que trata o art. 2º deverão 

ser feitas em tabelas afixadas nos estabelecimentos.  

§ 4º  A indicação relativa ao IOF restringe-se aos produtos financeiros sobre os quais 

incida diretamente aquele tributo.  

§ 5º  A indicação relativa ao PIS e à Cofins, de que tratam os incisos V e VI do caput, 

limitar-se-á à tributação incidente sobre a operação de venda ao consumidor.  

§ 6º  Sempre que o pagamento de pessoal constituir item de custo direto do serviço ou 

produto fornecido ao consumidor, também deverão ser divulgados os valores 

aproximados referentes à contribuição previdenciária dos empregados e dos 

empregadores incidente, alocada ao serviço ou produto.  

§ 7º A carga tributária a ser informada, quando da venda ao consumidor final, pode 

ser aquela pertinente à última etapa da cadeia produtiva, desde que acrescida de 

percentual ou valor nominal estimado a título de IPI, substituição tributária e outra 

incidência tributária anterior monofásica eventualmente ocorrida.  

Assim, como no diploma legal, o decreto também dispõe que as empresas poderão 

fazer uso de painel afixado em local visível do estabelecimento, ou de qualquer outro meio 

eletrônico ou impresso, inclusive em prateleiras e gôndolas, de forma a demonstrar o valor ou 

percentual, ambos aproximados, dos tributos incidentes sobre todas as mercadorias ou serviços 
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postos à venda. O dispositivo prevê que essa alternativa também possa ser utilizada nos casos 

em que não seja obrigatória a emissão de documento fiscal ou equivalente (art. 4º). 

Adiante, também normatiza que o valor estimado dos tributos será apurado sobre 

cada operação. E na sequência, dispõe que alternativamente, a critério das empresas 

vendedoras, poderá ser utilizado valor calculado e fornecido, semestralmente, por instituição 

de âmbito nacional reconhecidamente idônea, voltada primordialmente à apuração e análise de 

dados econômicos, cujos cálculos poderão ser elaborados com médias estimadas dos diversos 

tributos e baseados nas tabelas da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM e da 

Nomenclatura Brasileira de Serviços – NBS (art. 5º). 

No próximo artigo, fica esclarecido que os valores e percentuais de que tratam a lei 

e o decreto têm caráter meramente informativo, visando somente ao esclarecimento dos 

consumidores (art. 6º). Assim, fica claro que os instrumentos jurídicos não versam sobre matéria 

de natureza tributária, tratando-se, na verdade, de assunto afeito ao Direito do Consumidor, 

tanto que o descumprimento do disposto no decreto sujeita o infrator às sanções previstas no 

Código de defesa do Consumidor (art. 7º). 

Dispõe, ainda, que o disposto no decreto é facultativo para o Microempreendedor 

Individual - MEI a que se refere à Lei Complementar n.º 123/06, optante do Simples Nacional 

(art. 8º).  

No que se refere às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte, optantes do 

Simples Nacional, o decreto permite que possam informar apenas a alíquota a que se encontram 

sujeitas nos termos do referido regime, desde que acrescida de percentual ou valor nominal 

estimado a título de IPI, substituição tributária e outra incidência tributária anterior monofásica 

eventualmente ocorrida (art. 9º).  

Ante a tudo isso, dispõe que o Ministério da Fazenda, o Ministério da Justiça e a 

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República, no âmbito de suas 

competências, editarão normas complementares para a execução do decreto em comento 

(art. 10º). Observa-se que por conta dessa previsão, editou-se a Portaria Interministerial              

n.º 85/14 dispondo sobre o uso de um painel como alternativa para as empresas que não 

possuem sistemas informatizados, esclarecendo que o valor ou percentual, ambos aproximados: 

I - poderá ser expressivo de um grupo de mercadorias ou serviços que suportam carga tributária 

análoga, inclusive por meio de estimativa média; II - constará de até três resultados segregados 

para cada ente tributante, que aglutinarão as somas dos valores ou percentuais apurados em 

cada ente.  
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Por fim, o último artigo determina que o decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, portanto em 6 de junho de 2014 (art.11º). 

2.4 Fiscalização do cumprimento da Lei n.º 12.741/12 

A fiscalização do cumprimento da Lei n.º 12.741/12 é de competência dos 

PROCONs estaduais e o descumprimento do disposto na Lei da Transparência Fiscal sujeitará 

o infrator às sanções previstas no Capítulo VII, do Título I, do Código de Defesa do Consumidor 

(artigos 55 a 60).  

O artigo 56, do Código de Defesa do Consumidor, elenca uma série de medidas 

punitivas de ordem administrativa, tais como multa, apreensão, inutilização e cassação do 

registro do produto junto ao órgão competente, proibição de fabricação do produto, suspensão 

temporária de atividade, cassação de licença do estabelecimento, interdição e intervenção 

administrativa entre outros.  

Segundo CAVALCANTE (2016) , “[..] a crítica que se faz é que as punições são 

desproporcionais ao eventual descumprimento de uma obrigação acessória, além do que, a 

finalidade da lei não é multar ou punir, mas, sim, promover uma mudança de cultura.” 

Essas sanções podem ser aplicadas cumulativamente. Destaque-se ainda que a 

aplicação de tais sanções não prejudica a aplicação de sanções de ordem cível ou penal.  

De acordo com LEMBI e MURTA (2015), em 2015 não se constatava efetivos 

efeitos punitivos pela inobservância da Lei da Transparência. 

 

Apesar de atualmente se encontrar plenamente vigente a Lei 12.741/12 não há nenhum 

registro de aplicação de sanções pelo não cumprimento dos comandos legais. Há uma 

insegurança quanto à possibilidade de se iniciar uma fiscalização rigorosa no que 

tange a aplicação legal de todos os dispositivos. 

 

Passados mais dois anos, conforme CAVALCANTE e HOLANDA (2017) , há certa 

percepção de descaso em relação a Lei n.º 12.741/12. 

A aplicação de sanção no caso de não cumprimento da lei também não tem sido 

efetiva. Em pesquisas nos órgãos de defesa do consumidor não foi localizado nenhum 

evento de denúncia ou empresas punidas por não informarem os tributos em suas notas 

fiscais. É como se a lei inexistisse. 

 

Dada essa percepção negativa de que a lei inexiste, a pesquisa é direcionada para 

um setor específico, o setor de combustíveis, com o intuito de se verificar se a obrigação de 

informar o consumidor tem sido efetivamente cumprida.  

http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei8078_1990.asp#art56
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3 TRIBUTOS SOBRE A GASOLINA A SEREM EVIDENCIADOS PELA LEI NO 

12.741/12 

Considerando que a Lei n.º 12.741/12 determina que o consumidor deve ser 

esclarecido acerca dos tributos que incidam sobre mercadorias e serviços, este capítulo é 

dedicado a descrever, de forma sucinta, quais os tributos incidem sobre a gasolina. 

Primeiramente, é importante mencionar que, conforme informação no sítio da 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), existem dois tipos de 

gasolinas comercializadas no país que são: “gasolina A, sem etanol, vendida pelos produtores 

e importadores de gasolina; e gasolina C, com adição de etanol anidro combustível pelos 

distribuidores, vendida aos postos revendedores e em seguida ao consumidor final.” 5.  

Portanto, a depender de quem a comercializa, estar-se-á tratando da gasolina tipo A 

ou C. E, dependendo da quantidade etanol6  no seu conteúdo ela é comercializada como sendo 

gasolina comum (27% de etanol) ou premium (25% de etanol). 

Isto posto, a abordagem é focada no aspecto quantitativo da Regra Matriz de 

Incidência tributária que se subdivide em base de cálculo e alíquota. 

Segundo CASTRO, LUSTOZA e GOUVÊA (2018, p. 42), a alíquota “[...] é o 

componente aritmético que se conjuga à base de cálculo para determinar a quantia objeto da 

prestação tributária”. De acordo com os autores, estas podem assumir duas feições: “[...] a) um 

valor monetário, fixo ou variável e; b) uma fração, percentual ou não”. No primeiro caso tem-

se uma alíquota ad rem; no segundo, tem-se uma alíquota ad valorem.   

Apesar da Lei da Transparência Fiscal permitir uma aproximação dos tributos, 

adentra-se na legislação específica por dois motivos. Em primeiro lugar, porque o 

estabelecimento comercial pode calcular sua carga tributária, mas deverá guardar a memória de 

cálculo. Em segundo lugar, porque se buscará na legislação específica um substrato de 

informações complementares que possibilitem os cidadãos contribuintes exercerem sua 

cidadania fiscal e o consequente controle social. 

Em pesquisa na legislação, verifica-se que, na esfera federal, incidem as 

contribuições para os programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor 

                                                 
5 ANP. Gasolina. 2018. Disponível em: < http://www.anp.gov.br/petroleo-derivados/155-combustiveis/1855-

gasolina>. Acesso em: 30 out. 2018. 
6 A Resolução CIMA n.º 1 de 04/03/2015 recomenda:  
Art. 1º Recomendar a fixação, a partir da zero hora do dia 16 de março de 2015, do percentual obrigatório de 

adição de etanol anidro combustível à gasolina, nos seguintes percentuais: 

I - 27% na Gasolina Comum; e 

II - 25% na Gasolina Premium. 

Disponível em: < https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=281774>. Acesso em 15 nov. 2018. 
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Público (PIS/Pasep); a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS); a 

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, incidente sobre a importação e a 

comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico 

combustível (CIDE-Combustível), o Imposto de Importação (II) sobre a gasolina tipo A. 

Noutro polo, na esfera estadual incide apenas um imposto, o ICMS sobre a gasolina 

tipo C. 

Como se pode notar, há um predomínio de contribuições na esfera federal que têm 

destinações pré-estabelecidas, diferentemente, os impostos são desvinculados de qualquer 

atuação do Estado. 

3.1 CIDE Combustíveis 

As contribuições de intervenção sobre o domínio econômico (CIDE) estão previstas 

no art. 149, da Constituição, e são de competência exclusiva da União. Entre as CIDEs 

instituídas no Brasil, destaca-se a CIDE-Combustível, que só foi expressamente prevista na 

Constituição a partir da Emenda Constitucional n.º 33/117, introdutora de importantes alterações 

nos art. 149 e 177 da Constituição. 

De uma parte, com a alteração do art. 149, abriu-se a possibilidade de a CIDE poder 

incidir sobre a importação de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool 

combustível facultando o uso de alíquotas ad valorem ou ad rem (específicas), conforme se vê 

in verbis: 

 

§ 2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o 

caput deste artigo: 

[...] 

II - poderão incidir sobre a importação de petróleo e seus derivados, gás natural e seus 

derivados e álcool combustível; 

III - poderão ter alíquotas: 

a) ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, 

no caso de importação, o valor aduaneiro; 

b) específica, tendo por base a unidade de medida adotada. 

 

De outra parte, a Emenda Constitucional inclui o § 4o, no art. 177, da Constituição, 

determinando que a lei que instituir a CIDE-Combustível atenda aos seguintes requisitos: 

                                                 
7 Atualmente esse inciso foi modificado pela nova redação dada pela Emenda Constitucional n.º 42, de 2003 

para: II - incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art149§2
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Art. 177... 

§ 4º A lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às 

atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural 

e seus derivados e álcool combustível deverá atender aos seguintes requisitos: 

I - a alíquota da contribuição poderá ser: 

a) diferenciada por produto ou uso; 

b) reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, não se lhe aplicando o disposto 

no art. 150, III, b; 

 

Em conformidade com a Emenda Constitucional n.º 33/01, a Lei n.º 10.336/018 

instituiu a CIDE-Combustível com as seguintes características: 

a) cada combustível tem uma alíquota diferenciada, portanto não existe uma única 

alíquota para a CIDE-Combustível que incida igualmente sobre todos os combustíveis; 

b) a lei estabelece um teto para a CIDE-Combustível sendo editados decretos que 

reduzem ou restabelecem até o valor fixado como o teto;  

c) eventual majoração além do valor máximo deve ser feita por lei; 

d) como exceção ao princípio da anterioridade genérica (ordem estabelecida no art. 

150, III, b), eventual lei que majore o tributo implicará na cobrança no mesmo exercício 

financeiro, respeitado apenas a anterioridade nonagesimal.  

De acordo com o art. 3º da Lei n.º 10.336/01 a Cide-Combustível tem como fatos 

geradores as operações, de importação e de comercialização no mercado interno realizadas pelo 

produtor, o formulador e o importador, pessoa física ou jurídica dos seguintes combustíveis 

líquidos. 

I - gasolinas e suas correntes; 

II - diesel e suas correntes; 

III - querosene de aviação e outros querosenes;  

IV - óleos combustíveis (fuel-oil); 

V - gás liquefeito de petróleo, inclusive o derivado de gás natural e de nafta;  

VI - álcool etílico combustível. 

 

                                                 
8  É importante mencionar que a arrecadação dessa contribuição é repartida com Estados e Municípios, para ser 

aplicado, obrigatoriamente, no financiamento de programas de infra-estrutura de transportes, inclusive os 

respectivos adicionais, juros e multas moratórias cobrados, administrativa ou judicialmente, deduzidos os valores 

previstos no art. 8o desta Lei e a parcela desvinculada nos termos do art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias. (Incluído pela Lei n.º 10.866, de 2004). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art177§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.866.htm#art1
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 No art. 4o, a base de cálculo da CIDE-Combustível é definida como a unidade de 

medida que pode ser em m3 ou tonelada a depender do produto. Para a gasolina, produto de 

interesse dessa pesquisa, a unidade de medida adotada é o metro cúbico (m³), tratando-se de 

uma incidência monofásica sobre o volume comercializado. 

Na sequência, o art. 5º estabelece as alíquotas ad rem para esses combustíveis. 

Originariamente, a redação da Lei n.º 10.336/01 determinava o valor de R$ 501,10 por m³ como 

alíquota específica para a gasolina, mas desde 2002, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 

10.636/02, o teto passou para R$ 860,00 por m³. Esse é, portanto, o teto que a União está 

autorizada alcançar por decreto. 

Dentro dos limites desse teto, o Poder Executivo editou, primeiramente, o Decreto 

n.º 4.565/03, reduzindo a alíquotas para R$ 541,10/m3 e depois, pelo Decreto n.º 5.060/04, 

reduziu para R$ 280,00/m3. A partir de então, conforme quadro abaixo, outros decretos 

mudaram o valor da alíquota específica da gasolina alterando apenas o Decreto n.º 5.060/04. 

 
Quadro 1- Alíquotas específicas da CIDE-Combustível sobre a gasolina em reais 

 LEI DECRETO 

 10.366/01 10.636/02 4.565/03 5.060/04 6.446/08 6.875/09 7.095/10 7.570/11 7.591/11 7.764/12 8.395/15 

data 19/12/01 30/12/02 01/01/03 30/04/04 02/05/08 08/06/09 05/02/10 26/09/11 28/10/11 22/06/12 25/01/15 

alteração  Altera a 

Lei 

10.366/01 

  Altera o 

Decreto 

5.060/04 

Altera o 

Decreto 

5.060/04 

Altera o 

Decreto 

5.060/04 

Altera o 

Decreto 

5.060/04 

Altera o 

Decreto 

5.060/04 

Altera o 

Decreto 

5.060/04 

Altera o 

Decreto 

5.060/04 

CIDE/m3 501,10 860,00 541,10 280,00 180,00 230,00 150,00 192,60 91,00 0 100,00 

CIDE/Litro 0,5011 0,86 0,5411 0,28 0,18 0,23 0,15 0,192 0,091 0 0,10 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Como se observa no quadro acima, a redação atual do Decreto n.º 5.060/04 é dada 

pelo Decreto n.º 8.395/15 que determina o valor de R$100,00 por m3 como alíquota ad rem para 

a CIDE-Combustível sobre a gasolina. Isso equivale dizer que o governo arrecada R$ 0,10 de 

CIDE-Combustível por litro de gasolina vendida, independentemente do preço cobrado nas 

bombas de combustíveis. 

Longe de se querer apenas fazer um relato histórico dos valores cobrados a título 

de CIDE-Combustível, o que se procura enfatizar com o quadro acima é a vantagem do uso de 

uma alíquota específica, ad rem, para o esclarecimento ao consumidor do valor do imposto 

cobrado do produto, portanto para a transparência fiscal. 

Se considerarmos que o preço está fixado nacionalmente desde janeiro de 2015, 

portanto há mais de 3 anos, pode-se cogitar que esse tempo seria mais do que suficiente para 
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informar o consumidor contribuinte sobre o quanto ele paga a título de CIDE-Combustível por 

litro comprado de gasolina. 

Importante reflexão deve ser feita com relação à aplicação de uma alíquota 

específica. Apesar de ser um valor fixo por litro, esse valor como uma proporção no valor do 

preço da gasolina oscila se expresso percentualmente de forma inversamente proporcional. 

Assim, quanto mais alto o preço do combustível, menor a participação percentual dos atuais 

R$0,10/litro no preço final. Raciocínio inverso ocorre no caso de diminuição do preço do 

combustível no qual os mesmos R$ 0,10/litro representará um percentual maior na composição 

do preço. 

É oportuno relembrar que a Lei n.º 12.741/12 determina que as informações acerca 

dos tributos incidentes sobre os produtos sujeitos a alíquota específica sejam expressas em 

valores monetários somente nos meios alternativos aos documentos fiscais (art. 1º, § 3º), 

portanto destaca-se a pouca exploração do potencial esclarecedor da alíquota específica, afinal 

o total do tributo no preço de venda do produto é calculado facilmente pela multiplicação da 

quantidade de litros comprada pelo valor da alíquota específica por litro de gasolina. 

3.2 Contribuições Sociais (PIS/Pasep e COFINS) 

Na sequência de tributos de competência da União, as seguintes contribuições 

sociais incidem sobre a importação e a comercialização de gasolina tipo A, sem etanol: 

Programas de Integração Social – PIS, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 

Público (art. 239, CF)9 e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS 

(195, I, “b”, IV)10. 

O PIS, criado pela Lei Complementar n.º 7/70, o Pasep, criado pela Lei 

Complementar n.º 8/70 e a COFINS, criada pela Lei Complementar n.º 70/91, tiveram seu 

                                                 
9 Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei 

Complementar n.º 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, 

criado pela Lei Complementar n.º 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, 

a financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego e o abono de que trata o § 3º deste 

artigo. 

10Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, 

mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e 

das seguintes contribuições sociais:   

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:              

b) a receita ou o faturamento; 

[...] 

IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp07.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp08.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp08.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp07.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp07.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp08.htm
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regramento básico unificado na Lei n.º 9.718/98, por esses motivos são aqui tratadas de forma 

conjunta. 

Em apertada síntese, no aspecto quantitativo, a Lei n.º 9.718/98 tratava das 

contribuições PIS/Pasep e COFINS calculadas com base no faturamento na forma cumulativa. 

Adiante, foram criadas leis distintas para disciplinar a sistemática não cumulativa do PIS/Pasep 

(Lei n.º 10.637/02) e da COFINS (Lei n.º 10.833/03). 

Porém, as leis do PIS/Pasep11 e da COFINS12 que tratam da sistemática não 

cumulativa, além de excetuarem receita bruta auferida pelos produtores ou importadores no 

caso de venda de gasolinas das alíquotas não cumulativas, determinam que sobre estas aplicam-

se as alíquotas ad valorem previstas nos incisos I a III do art. 4o da Lei n.º 9.718/98 ou, 

alternativamente, as alíquotas ad rem previstas no art. 23 da Lei n.º 10.865/04.  

Conforme LIMA (2016, p. 15), todos os produtores e importadores de combustíveis 

“[...] aderiram ao Regime Especial de Apuração e Pagamento da Contribuição para o 

PIS/PASEP e da COFINS (Recob)”. Disso decorre que a tributação das receitas de vendas de 

gasolina e suas correntes, prescreve que o recolhimento do PIS/Pasep e da COFINS pelos 

produtores e importadores de derivados de petróleo obedeça a um regime especial de apuração 

denominado monofásico, sendo zero as alíquotas das etapas posteriores da cadeia (distribuição 

e revenda). 

 

                                                 
11 Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-se-á, sobre a base de cálculo apurada 

conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento).  

§ 1o Excetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida pelos produtores ou importadores, que devem aplicar 

as alíquotas previstas:  

I - nos incisos I a III do art. 4o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, e alterações posteriores, no caso de 

venda de gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e suas correntes e gás liquefeito de 

petróleo - GLP derivado de petróleo e de gás natural; 

[...] 

X - no art. 23 da Lei n.º 10.865, de 30 de abril de 2004, no caso de venda de gasolinas e suas correntes, exceto 

gasolina de aviação, óleo diesel e suas correntes, querosene de aviação, gás liquefeito de petróleo - GLP derivado 

de petróleo e de gás natural.   

12Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto 

no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento). 

§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos produtores ou importadores, que 

devem aplicar as alíquotas previstas: 

I - nos incisos I a III do art. 4o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, e alterações posteriores, no caso de 

venda de gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e suas correntes e gás liquefeito de 

petróleo - GLP derivado de petróleo e de gás natural  

[...] 

X - no art. 23 da Lei n.º 10.865, de 30 de abril de 2004, no caso de venda de gasolinas e suas correntes, exceto 

gasolina de aviação, óleo diesel e suas correntes, querosene de aviação, gás liquefeito de petróleo - GLP derivado 

de petróleo e de gás natural.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9718.htm#art4i.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9718.htm#art4i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9718.htm#art4iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.865.htm#art23
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CASTRO, LUSTOZA e GOUVÊA (2018, p. 643) esclarecem mais sobre a 

tributação monofásica ou concentrada do PIS/Pasep e da COFINS:  

O art. 149 § 4º, da CF/88, acrescentado pela EC 33/01, permite que a lei defina as 

hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez. Trata-se da incidência 

monofásica, também denominada, do PIS e da COFINS. 

Tributo monofásico é aquele que incide em apenas uma etapa da cadeia produtiva. 

[...] 

A legislação do PIS e da COFINS determina a incidência única das contribuições, 

com alíquotas variadas, sempre mais elevadas que o padrão do regime não 

cumulativo, para a fabricação e distribuição os (sic) seguintes produtos: 

• Gasolina, exceto de aviação [...] 

 

Atualmente, as contribuições devidas pelos produtores e importadores de derivados 

de petróleo para o PIS/Pasep e COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de 

gasolinas e suas correntes, são calculadas com base nas alíquotas ad valorem de 5,08% e 

23,44%, respectivamente. (inciso I, do art. 4o da Lei n.º 9.718/98). 

Alternativamente, conforme disposto no art. 23 da Lei n.º 10.865/04, os produtores 

e importadores podem optar pelo recolhimento das contribuições com base na incidência de 

uma alíquota ad rem (específica) de R$ 141,10 para o PIS/Pasep e R$ 651,40 para a COFINS, 

cobradas por metro cúbico, in verbis. 

 

Art. 23. O importador ou fabricante dos produtos referidos nos incisos I a III do art. 

4o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, e no art. 2o da Lei no 10.560, de 13 de 

novembro de 2002, poderá optar por regime especial de apuração e pagamento da 

contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, no qual os valores das contribuições são 

fixados, respectivamente, em: 

        I - R$ 141,10 (cento e quarenta e um reais e dez centavos) e R$ 651,40 (seiscentos 

e cinqüenta e um reais e quarenta centavos), por metro cúbico de gasolinas e suas 

correntes, exceto gasolina de aviação; 

 

Os valores das alíquotas ad rem acima são os valores máximos previstos, mas o 

Poder Executivo é autorizado a fixar coeficientes para redução dessas alíquotas, os quais 

poderão ser alterados, para mais ou para menos, ou até mesmo extintos, a qualquer tempo. 

Para tanto, foi editado o Decreto n.º 5.059/04 que estabelece as reduções e fixam o 

valor das alíquotas ad rem resultante da redução. Esses coeficientes variaram conforme quadro 

abaixo, sendo que, atualmente, o coeficiente de redução está zerado desde 20 de julho de 2017, 

a última redação dada ao Decreto n.º 5.059/04 pelo Decreto n.º 9.101/17. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9718.htm#art4i.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9718.htm#art4i.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10560.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10560.htm#art2
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Quadro 2 - Alíquotas Específicas do PIS/Pasep e da COFINS sobre a gasolina em reais com a aplicação dos 

coeficientes de redução 

 Redação original 

Decreto 5.059/04 

Redação pelo Decreto n.º 

8.395/15 

Redação atual pelo 

Decreto n.º 9.101/17 

Coeficiente de redução 0,6699 0,51848 zero 

PIS/Pasep R$ 46,58 R$ 67,94 R$141,10 

COFINS R$ 215,02 R$ 313,66 R$ 651,40 

PIS/Pasep + COFINS (m3) R$ 261,60 R$ 381,60 R$ 792,50 

PIS/Pasep + COFINS (litro) R$ 0,2616 R$ 0,3816 R$0,7925 

Fonte: elaborada pela autora. 

Percebe-se que, desde julho de 2017, a cobrança do PIS/Pasep e da COFINS sobre 

a gasolina atingiu o valor máximo permitido por lei.  

Desta forma, como os valores estão expressos em m3, transformando-os em litro, 

paga-se R$ 0,1411 de PIS/Pasep e R$ 0,6514 de COFINS, o que equivale a R$ 0,7925 por litro 

de gasolina tipo A.  

Nesse passo, é possível perceber que a contribuição para o PIS/Pasep e COFINS 

sobre a gasolina mais que dobrou com a última alteração, pois passou de R$ 0,3816 para 

R$ 0,7925 por litro de gasolina. 

É de mencionar que, assim como acontece na cobrança da CIDE-Combustível, as 

cobranças do PIS/Pasep e COFINS com alíquotas específicas não são afetadas pelas alterações 

no preço final na venda ao consumidor final. 

Também vale lembrar que, como se trata de uma tributação monofásica, ao longo 

da cadeia, as receitas auferidas pelos distribuidores e varejistas (postos de gasolina) com a 

comercialização da gasolina são tributadas com a alíquota zero de PIS/Pasep e COFINS sobre 

suas vendas, conforme dispõe o art. 42, I da Medida Provisória n.º 2.158-35/0113 e art. 59 da 

Instrução Normativa SRF n.º 247/0214. 

Por fim, destaca-se que os valores cobrados pela tributação monofásica do 

PIS/Pasep e COFINS concentrada nos produtores e importadores de derivados de petróleo 

distancia-se do que deve ser informado ao consumidor pela Lei da Transparência Fiscal que se 

limita à tributação incidente sobre a operação de venda ao consumidor. Dessa forma, novamente 

                                                 
13 Art.  42.  Ficam reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS incidentes sobre a 

receita bruta decorrente da venda de: 

 I - gasolinas, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e GLP, auferida por distribuidores e comerciantes 

varejistas; 

 
14 Art. 59. As alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins estão reduzidas a zero quando aplicáveis sobre a receita bruta 

decorrente: 

 I - da venda de gasolinas (exceto gasolina de aviação), óleo diesel e gás liquefeito de petróleo, por distribuidores 

e comerciantes varejistas; 

 II - da venda de álcool para fins carburantes, quando adicionada à gasolina, por distribuidores 
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se percebe que a Lei n.º 12.741/12 não explora o potencial esclarecedor de uma alíquota ad 

rem, especialmente em uma tributação monofásica. 

3.3 Imposto de Importação 

O imposto de importação também está na lista dos impostos que devem ser 

evidenciados (art. 1º. §3º, Lei n.º 12.741/12). 

De acordo Constituição, à exceção do imposto sobre as operações relativas à 

circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior 

(ICMS) e dos impostos de Importação (II) e exportação (IE), nenhum outro imposto poderá 

incidir sobre operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de 

petróleo, combustíveis e minerais do país (Art.155, §3º, CF). 

Esse imposto tem como base de cálculo o valor aduaneiro, denominado CIF (Cost, 

Insurance and Freight) incluindo os custos com seguro e frete. E, sua alíquota é determinada 

no âmbito do Mercosul, por meio da Tarifa Externa Comum – TEC, com a existência de alguns 

produtos relacionados numa Lista de Exceções à TEC. Porém, no caso dos derivados de 

petróleo, a alíquota tem sido mantida em zero. 

3.4 ICMS 

O imposto sobre circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as 

prestações se iniciem no exterior (ICMS), é de competência estadual e do Distrito Federal.  

Seu embasamento repousa no art. 155, II e §§ 2º a 5º da Constituição Federal e na 

Lei Complementar no 87/96, também conhecida como Lei Kandir.  

No Ceará, a legislação base que trata do ICMS é a Lei n.º 12.670/96, que institui o 

tributo, e o Decreto n.º 24.569/97, que o regulamenta. 

Grosso modo, às alíquotas do ICMS são ad valorem, significando que o tributo é 

cobrado baseado em um percentual a ser aplicado sobre o valor de um bem. No Ceará, as 

alíquotas ad valorem da gasolina nas operações internas são tratadas respectivamente no art. 

44, inc. I da lei e no art. 55, inc. I do decreto do ICMS. 

Constata-se que no final do ano de 2015, o Estado do Ceará elevou a alíquota 

incidente sobre a gasolina em dois pontos percentuais, utilizando-se de uma técnica que 

dificulta a percepção do aumento do imposto. 
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Até novembro de 2015, a alíquota do ICMS do Ceará para a gasolina prevista na 

Lei n.º 12.670/96 (art. 44, inc. I) era de 25%, sobre a qual eram acrescidos de dois pontos 

percentuais relativos ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECOP)15, totalizando assim 

um percentual de 27%. Porém, o art. 1º, inciso III, da Lei n.º 15.892/1516, acrescentou o § 5º, 

ao art. 44 da lei do ICMS, nos seguintes termos: 

 

§5º Nas operações internas com os seguintes produtos, serão adicionados pontos 

percentuais à alíquota estabelecida na alínea ‘a’ do inciso I do caput deste artigo, como 

segue: I – 2% (dois pontos percentuais) para gasolina e 3% (três pontos percentuais) 

para as bebidas alcoólicas;  

 

Desta forma, ainda que o art. 44, inc. I da Lei do ICMS mencione alíquota da 25% 

para a gasolina, a aludida alíquota é acrescida de 2% - por conta da inclusão do § 5º, no art. 44 

da Lei n.º 12.670/96 - e daqueles 2% já relatados a título de FECOP, perfazendo um percentual 

de 29%.  

Assim, percebe-se que opção legislativa de manter a alíquota em 25% com 

acréscimos de dois pontos percentuais não colaboram com a transparência fiscal. Afinal, 

afigura-se ser mais simples e transparente alterar a alíquota diretamente para 27%, mas isso, 

talvez, não se faça sem descontentamento social e desgaste político.  

De qualquer forma, o art. 1o, inc. VII, do Decreto n.º 31.861/15 dá nova redação ao 

art. 55 do Decreto n.º 24.569/97, explicitando a nova alíquota do ICMS da gasolina nas 

operações internas.  

VII – o artigo 55, com as seguintes alterações:  

  Art.55 [...]  

  I – [...]  

  a) 28% (vinte e oito por cento) para bebidas alcoólicas, armas e munições, fogos 

de artifício, fumo, cigarros e demais artigos de tabacaria, aviões ultraleves e asas 

delta, rodas esportivas de automóveis, partes e peças de ultraleves e asas delta, e 

para os seguintes produtos, suas partes e peças: drones, embarcações e jet-skis;  

   b) 27% (vinte e sete por cento) para gasolina;  

 

                                                 
15 Previsto na Lei Complementar Estadual n.º 37/2003. 
16 Lei n.º 15.892/15 (DOE de 27/11/2015). 
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Por fim, resume o art.1º, inc. VII, do Decreto n.º 31.894/16, de 29 de fevereiro de 

2016, que estabelece os procedimentos relativos aos cálculos e recolhimento do adicional do 

ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (FECOP). 

 

Art.1º As operações e prestações internas com as mercadorias e os serviços a seguir 

indicados serão tributadas com as alíquotas estabelecidas no art. 44 da Lei n.º12.670, 

de 27 de dezembro de 1996, acrescidas de dois pontos percentuais relativos ao Fundo 

Estadual de Combate à Pobreza (FECOP), passando a vigorar as seguintes cargas 

tributárias sobre esses produtos, nas situações disciplinadas neste Decreto: 

[...]  

VII – gasolina: 29% (vinte e nove por cento);   

 

Além das alíquotas, deve-se mencionar que o recolhimento do ICMS devido sobre 

a gasolina é feito essencialmente pelas refinarias por meio do regime de substituição tributária.  

O instituto da substituição tributária trata-se de uma sistemática em que a 

responsabilidade pelo pagamento do imposto devido em relação a certas operações ou 

prestações é atribuída por expressa determinação legal, a um terceiro, que na condição de 

responsável tributário, recolhe o imposto, não restando, via de regra, nenhum valor a ser pago 

nas operações ou prestações subsequentes até o consumidor final.  

No caso dos combustíveis, o instituto da substituição tributária é disciplinado no 

Convênio Confaz n.º 110/0717, sendo que a maioria dos estados utiliza como base de cálculo do 

imposto a ser retido o Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) 18  de combustíveis 

que tem atualização quinzenal. 

O Cade, no documento “Contribuições do Cade - Repensando o setor de 

combustíveis: medidas pró-concorrência” (2018), explicita a utilização do Preço Médio 

Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) dos combustíveis pelos Estados.  

 

Nos termos do art. 155, § 2º, XII, “a” e “b”, da Constituição Federal de 1988, da Lei 

Complementar 87/96 (Lei Kandir, nos artigos 6 a 10) e de diferentes normativos, é 

possível antecipar o fato gerador do ICMS, utilizando, em regra, como base de cálculo 

a média de valores de combustíveis vendidos no mercado. 

Para tanto, há a necessidade de tabelar preços a priori. 

Com efeito, a substituição tributária, via tabela do Conselho Nacional de Política 

Fazendária - Confaz, que calcula o “Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final” 

(PMPF) dos combustíveis, foi pensada para facilitar o trabalho da Receita (e 

                                                 
17 Dispõe sobre o regime de substituição tributária nas operações com combustíveis e lubrificantes, derivados ou 

não de petróleo e com outros produtos. 
18 De acordo com a Cláusula sétima do Convenio n.º 110/07, a base de cálculo do imposto a ser retido é o preço 

máximo ou único de venda a consumidor fixado por autoridade competente. Disponível em 

<https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2007/CV110_07>. 
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supostamente diminuir custos administrativos). Como o mercado de combustíveis é 

muito fragmentado na revenda, já que há muitos postos de combustíveis, é mais fácil 

cobrar o ICMS na relação do produtor com o distribuidor, que são os elos do mercado 

anteriores à revenda, onde há menos agentes para fiscalizar.  

 

Além disso, a publicação também explica que em cadeias nas quais a quantidade de 

agentes existentes varie substancialmente entre um elo e outro, como, por exemplo, na cadeia 

dos combustíveis derivados de petróleo, cuja quantidade de refinarias (18) é muito inferior à de 

postos revendedores (41.689) os Estados preferem concentrar a responsabilidade pelo 

recolhimento do ICMS no elo de mais fácil fiscalização, atribuindo-lhes a responsabilidade 

sobre o recolhimento do ICMS devido ao longo de toda cadeia de distribuição até o consumidor 

final. 

Cumpre destacar que a substituição tributária é recolhida com referência à operação 

futura de venda ao consumidor final da gasolina tipo C (comum ou premium). 

No Ceará, o ICMS substituição é cobrado tendo como base o preço médio 

ponderado ao consumidor final (PMPF), sendo que desde o ATO COTEPE/PMPF N.º 8, até o 

ATO COTEPE/PMPF N.º 19, o PMPF da gasolina comum é fixado em R$ 4,17 conforme se vê 

no Erro! Fonte de referência não encontrada. a seguir. 

 

Quadro 3- ATOS COTEPE/PMPF da gasolina comum– abril a setembro de 2018 

ATO COTEPE efeitos a partir de VALOR 

ATO COTEPE/PMPF N.º 7, de 09 de ABRIL de 2018 16 de abril de 2018 R$ 3,97 

ATO COTEPE/PMPF N.º 8, de 24 de ABRIL de 2018 1° de maio de 2018 R$ 4,17 

ATO COTEPE/PMPF N.º 9, de 9 de MAIO de 2018 16 de maio de 2018 R$ 4,17 

ATO COTEPE/PMPF N.º 10, de 28 de MAIO de 2018 1° de junho de 2018 R$ 4,17 

ATO COTEPE/PMPF N.º 11, de 8 de JUNHO de 2018 16 de junho de 2018 R$ 4,17 

ATO COTEPE/PMPF N.º 12, de 25 de JUNHO de 2018 1º de julho de 2018 R$ 4,17 

ATO COTEPE/PMPF N.º 13, de 10 de JULHO de 2018 16 de julho de 2018 R$ 4,17 

ATO COTEPE/PMPF N.º 14, de 24 de JULHO de 2018 1º de agosto de 2018 R$ 4,17 

ATO COTEPE/PMPF N.º 15, de 09 de AGOSTO de 2018 16 de agosto de 2018 R$ 4,17 

ATO COTEPE/PMPF N.º 16, de 23 de AGOSTO de 2018 1º de setembro de 2018 R$ 4,17 

ATO COTEPE/PMPF N.º 17, de 06 de SETEMBRO de 2018 16 de setembro de 2018 R$ 4,17 

ATO COTEPE/PMPF N.º 18, de 24 de SETEMBRO de 2018 1º de outubro de 2018 R$ 4,17 

ATO COTEPE/PMPF N.º 19, de 9 de SETEMBRO de 2018 16 de outubro de 2018 R$ 4,17 

Fonte: Elaborada pela autora com base de dados obtidos no sitio do CONFAZ 
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Como se pode notar, é um tributo de alta complexidade1920. Portanto, ainda que se 

trate de um único produto, a gasolina, foge do escopo desse trabalho detalhar as minúcias dessa 

exação. 

Após esse sucinto relato de algumas das especificidades da cobrança do ICMS 

sobre a gasolina, é necessário destacar que: a) a base de cálculo é tão importante quanto a 

alíquota para a determinação do quantum a ser recolhido; b) o ICMS repassado a título de 

substituição tributária pelas refinarias e importadores, utilizam como base de cálculo um valor 

que não guarda correspondência com os preços que são praticados nas bombas de gasolina; c) 

os valores destacados nos cupons fiscais tendem a não refletir os valores realmente recolhidos.  

Por fim, chama-se atenção que o ICMS, com a alíquota nominal de 29%, é o tributo 

de maior peso sobre o preço da gasolina.  

  

                                                 
19 O ATO COTEPE /ICMS Nº 75/17, por exemplo, considera um fator de correção de volume (FCV) de 0,9895, 

no cálculo da substituição tributária, por conta da dilatação do volume da gasolina em decorrência da temperatura 

ambiente estipulada em 29,5º graus para o Ceará. 
20 De acordo com Paulo Cesar Ribeiro Lima, com relação ao etanol anidro, adicionado a Gasolina Tipo A para a 

formulação da Gasolina Tipo C, “não há incidência do ICMS na operação de compra pelas distribuidoras às 

destilarias e usinas. O ICMS sobre o álcool anidro é recolhido juntamente com o ICMS da gasolina A (pura). A 

maioria dos Estados utiliza a mesma alíquota da gasolina A. A margem de lucro presumido da gasolina vendida 

nos postos, utilizada na formação da base de cálculo do ICMS para efeito da substituição tributária, já considera a 

adição do álcool anidro à gasolina A.” Lima, Ribeiro Paulo César. Preços dos Combustíveis no Brasil. Disponível 

em: http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/estudos-e-notas-tecnicas/publicacoes-da-consultoria-

legislativa/areas-da-conle/tema16/2015_24474_precos-combustiveis-brasil_paulo-cesar> Acesso 15 de novembro 

de 2018. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Como reportado, a técnica documental será utilizada à medida que forem analisados 

os cupons fiscais de gasolina tipo C, colhidos em diferentes postos de combustíveis da cidade 

de Fortaleza no período julho a outubro de 2018.  

Dependendo da quantidade de etanol anidro em sua composição, a gasolina tipo C 

é vendida com nomes diferentes nas bombas de combustíveis (Comum, Premium e etc.). 

Portanto, foi restringido ainda mais o campo de pesquisa — todos os cupons fiscais se referem 

à gasolina tipo C (Comum), que possui 73% de gasolina tipo A e 27% de álcool anidro.  

Por meio de uma pesquisa de campo, foram coletados 41 cupons fiscais em 33 

postos de combustíveis, porém os dados foram tratados, a fim de retirar os documentos de 

postos repetidos. Assim, restaram 33 cupons, distribuídos em 33 postos, os quais foram 

escolhidos aleatoriamente, sendo que alguns pertencem uma mesma organização, por isso 

destaca-se que apesar de alguns cupons citarem o mesmo emitente, todos os cupons estão 

rigorosamente em endereços diferentes (Apêndice B). 

Com relação à coleta dos documentos fiscais, tendo em vista que os tributos federais 

incidentes sobre a gasolina são calculados com base em alíquotas ad rem e têm por base o m3 

— cuja equivalência em litro se perfaz pela simples divisão por mil —, houve a preocupação 

de fixar a mesma quantidade de litros para todos os cupons fiscais. A finalidade disso é 

comparar o valor do imposto declarado nos cupons ficais com aqueles levantados na pesquisa 

legislativa. Assim, para o melhor acompanhamento dos dados, todos os cupons fiscais se 

referem a 10 litros de gasolina.  

Em obediência à Lei n.o 12.741/12, são consideradas como informações 

obrigatórias somente o valor aproximado dos tributos federais e estaduais que influem na 

formação dos preços da gasolina, expressos pelas somas dos valores ou percentuais apurados 

para cada ente. 

Para completar o conjunto de procedimentos, considerando que o consumidor 

contribuinte tem o direito de receber uma informação precisa, foi aplicada a técnica de análise 

de conteúdo, confrontando os dados informados de formas aproximadas, conforme permitido 

pela Lei n.o 12.741/12, com aqueles que eventualmente poderiam ser utilizados considerando a 

legislação específica levantada na pesquisa bibliográfica.  

No Quadro 4, a seguir, pode-se ver uma síntese dos dados levantados na pesquisa 

de campo.  
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Quadro 4 - Evidenciação dos tributos a que se refere a Lei n.o 12.741/12 incidentes sobre a gasolina na cidade de Fortaleza – no período julho a outubro de 2018 

No. POSTO DE COMBUSTIVEL CUPOM VALOR 
FEDERAL ESTADUAL FONTE TOTAIS 

DATA 
VALOR % VALOR % IBPT/ TOTAL INFORMADO Soma % 

1 CAMARA &PESSOA COMERCIAL 15421  R$ 43,21   R$ 5,81  13,40%  R$ 10,80  25,00% IBPT/EMPRESOMETRO  R$ 16,61  38,40% 13/08/18 

2 CAUIPE REVENDEDORA DE PETROLEO 50064  R$ 47,50   R$ 6,39  13,50%  R$ 13,78  29,00% IBPT/EMPRESOMETRO  R$ 20,17  42,50% 08/10/18 

3 DAMPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE  694464  R$ 47,99   R$ 6,45  13,40%  R$ 13,92  29,00% IBPT/EMPRESOMETRO  R$ 20,37  42,40% 10/10/18 

4 J A C COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA 14086  R$ 45,40   R$ 6,11  13,50%  R$ 13,17  29,00% IBPT/EMPRESOMETRO  R$ 19,28  42,50% 10/07/18 

5 JANGADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 19730  R$ 45,99                 R$ 19,52    04/07/18 

6 MACUXI COMERCIO VAREJOSTA DE 13841  R$ 44,99   R$ 6,05  13,40%  R$ 13,05  29,00% IBPT/EMPRESOMETRO  R$ 19,10  42,40% 15/07/18 

7 MP REVENDEDORA DE PETROLEO 18116  R$ 44,49   R$ 5,98  13,44%  R$ 12,90  29,00% IBPT/CE     42,44% 18/07/18 

8 ORGANIZAÇÃO DE COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA 145210  R$ 44,70   R$ 6,01  13,40%  R$ 12,96  29,00% IBPT/EMPRESOMETRO     42,40% 18/07/18 

9 ORGANIZAÇÃO HELIO MEIRELES PETROLEO 116209  R$ 45,99   R$ 6,19  13,50%  R$ 13,34  29,00% IBPT/EMPRESOMETRO  R$ 19,53  42,50% 07/07/18 

10 ORGANIZAÇÃO HELIO MEIRELES PETROLEO 13316  R$ 47,89   R$ 11,19  23,40%  R$ 14,37  30,00% IBPT/EMPRESOMETRO  R$ 25,56  53,40% 05/10/18 

11 POSTO CAMPEAO 30104  R$ 45,79   R$ 6,16  13,50%  R$ 13,28  29,00% IBPT/EMPRESOMETRO  R$ 19,44  42,50% 13/09/18 

12 POSTO CANAA 13285  R$ 47,90   R$ 6,44  13,44%  R$ 13,89  29,00% IBPT/CE  R$ 20,33  42,44% 20/09/18 

13 POSTO CINCO ESTRELA 35650  R$ 47,99   R$ 6,45  13,40%  R$ 13,92  29,00% IBPT/EMPRESOMETRO  R$ 20,37  42,44% 27/10/18 

14 POSTO ECO 37576  R$ 44,99   R$ 6,05  13,40%  R$ 13,05  29,00% IBPT/EMPRESOMETRO  R$ 19,10  42,40% 02/08/18 

15 POSTO JOAO PAULO II 25280  R$ 43,80   R$ 5,89  13,40%  R$ 12,70  29,00% IBPT/EMPRESOMETRO  R$ 18,59  42,40% 09/08/18 

16 POSTO LEITE 5888  R$ 43,70   R$ 5,88  13,50%  R$ 12,67  29,00% IBPT/EMPRESOMETRO  R$ 18,55  42,50% 13/08/18 

17 POSTO NOVO NORDESTE LTDA 13170  R$ 45,99   R$ 6,19  13,50%  R$ 11,50  25,00% IBPT/EMPRESOMETRO  R$ 17,69  38,50% 27/09/18 

18 POSTO NOVO NORDESTE LTDA 24240  R$ 45,99   R$ 6,19  13,50%  R$ 13,34  29,00% IBPT/EMPRESOMETRO  R$ 19,53  42,50% 13/07/18 

19 POSTO PADRE PIO 7439  R$ 43,99   R$ 5,92  13,50%  R$ 12,76  29,00% IBPT/EMPRESOMETRO  R$ 18,68  42,50% 01/08/18 

20 POSTO PETROMANO 11528  R$ 43,80   R$ 5,89  13,40%  R$ 12,70  29,00% IBPT/EMPRESOMETRO  R$ 18,59  42,40% 17/08/18 

21 POSTO PODIUM 19098  R$ 47,80   R$ 6,43  13,50%  R$ 13,86  29,00% IBPT/EMPRESOMETRO  R$ 20,29  42,50% 01/09/18 

22 POSTO REIS MAGOS 13754  R$ 47,90   R$ 6,44  13,44%  R$ 13,89  29,00% IBPT/CE     42,44% 08/10/18 

23 POSTO SÃO JOAO 151716  R$ 45,99   R$ 6,19  13,50%  R$ 13,34  29,00% IBPT/EMPRESOMETRO     42,50% 29/08/18 

24 POSTO SERVI 100 20481  R$ 44,99   R$ 6,05  13,40%  R$ 13,05  29,00% IBPT/EMPRESOMETRO  R$ 19,10  42,40% 24/07/18 

25 POSTO SHOPING MANGUE LTDA 43927  R$ 47,69   R$ 6,41  13,40%  R$ 13,83  29,00% IBPT/EMPRESOMETRO  R$ 20,24  42,40% 01/10/18 

26 POSTO TROPICAL 23171  R$ 42,70   R$ 5,74  13,40%  R$ 12,38  29,00% IBPT/EMPRESOMETRO  R$ 18,12  42,40% 08/08/18 

27 POSTO VITÓRIA 14940  R$ 44,90   R$ 6,04  13,45%  R$ 13,02  29,00% IBPT/CE  R$ 19,06  42,45% 01/09/18 

28 SOBRAL E PALÁCIO PETROLEO LTDA 11827  R$ 42,99   R$ 5,78  13,44%  R$ 12,47  29,00% IBPT/CE  R$ 18,25  42,44% 24/08/18 

29 SOBRAL E PALÁCIO PETROLEO LTDA 131553  R$ 45,90   R$ 6,17     R$ 13,31    IBPT/CE       05/07/18 

30 SOBRAL E PALÁCIO PETROLEO LTDA 15023  R$ 44,90   R$ 6,04  13,45%  R$ 13,02  29,00% IBPT/CE  R$ 19,06  42,45% 05/08/18 

31 SOBRAL E PALÁCIO PETROLEO LTDA 3034  R$ 47,91   R$ 6,44  13,44%  R$ 13,89  28,99% IBPT/CE  R$ 20,33  42,43% 08/10/18 

32 SOBRAL E PALÁCIO PETROLEO LTDA 24019  R$ 44,90   R$ 6,04  13,45%  R$ 13,02  29,00% IBPT/CE  R$ 19,06  42,45% 05/08/18 

33 SOBRAL E PALÁCIO PETROLEO LTDA 8795  R$ 43,90   R$ 5,90  13,44%  R$ 12,73  29,00% IBPT/CE  R$ 18,63  42,44% 05/08/18 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Obs. (1) Os postos estão listados em ordem alfabética. 

Obs. (2) Com exceção da soma em percentuais que foi calculado, os demais dados são informados nos cupons fiscais. 

Obs. (3) Apesar de alguns postos se referirem à mesma organização, todos os postos estão em endereços diferentes.  
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Observou-se que, diferentemente do que se possa imaginar, o setor varejista de 

combustível tem se empenhado em cumprir a Lei da Transparência Fiscal, pois 100% dos 

cupons pesquisados contêm alguma informação sobre os tributos incidentes sobre a gasolina. 

Esse setor é um dos que mais reclama da alta carga tributária, tendo legítimo 

interesse em justificar o alto preço dos combustíveis, esclarecendo o alto peso dos tributos no 

produto. Tanto é assim que a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de 

Lubrificantes (Fecombustíveis)21, quinzenalmente, fornece informações sobre a carga tributária 

incidente sobre os combustíveis, afim de orientar os postos no atendimento às informações que 

devem ser prestadas ao consumidor por determinação da Lei n.o 12.741/12 e do Decreto n.o 

8.264/14.  

Entretanto, apesar de 100% dos estabelecimentos prestarem alguma informação, de 

posse dos dados levantados foi possível perceber certa variação em qualidade e quantidade de 

informações que ora analisaremos. 

4.1 Fonte da informação  

É de se notar que 32 entre 33 postos de combustíveis (ou seja, 96,97%) optaram por 

informar os valores aproximados como sendo aqueles divulgados pelo Instituto Brasileiro de 

Planejamento e Tributação (IBPT), que é uma instituição de âmbito nacional, especialista em 

governança tributária, cujo trabalho visa à conscientização sobre a alta carga tributária 

brasileira. Quase todos os cupons indicaram o IBPT/CE ou IBPT/empresomento como 

fornecedores das informações. 

Como visto, a vantagem de se utilizar dos dados fornecidos por instituição de 

âmbito nacional, reconhecidamente idônea, voltada primordialmente a apuração e análise de 

dados econômicos (art. 2º, Lei n.º 12.741/12) é que ao utilizar aos dados da entidade, a 

responsabilidade pelo cálculo — desde que citada a fonte — é do IBPT, e não do posto de 

combustível. Alternativamente, qualquer empresa pode calcular a própria carga tributária. Para 

tanto, deve guardar a memória de cálculo para justificar seus números. 

Nos dados levantados, apenas um posto de combustível — o emissor do cupom 5 

—, conforme podemos observar na Figura 1 abaixo, não citou fonte alguma.  

 

 

                                                 
21Instituição formada por 34 sindicatos patronais e a Abragás, representando os interesses de cerca de 40 mil postos 

revendedores de combustíveis que atuam em todo o território nacional. 
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Figura 1 - Cupom 5 

 
            Fonte: Obtido na pesquisa. 

 

Desta feita, a falta de indicação de uma fonte fornecedora de informação atrai para 

o posto de combustível a responsabilidade pelos dados prestados ao consumidor contribuinte 

em eventual fiscalização.  

4.2 Informações dos tributos em termos monetários 

Como visto, nas vendas ao consumidor, a informação nos documentos fiscais, 

relativa ao valor aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais que influem na 

formação dos preços de mercadorias e serviços constará de três resultados segregados para cada 

ente tributante, e estes aglutinarão as somas dos valores ou percentuais apurados em cada ente 

(art. 2º, Decreto no. 8.264/14). 

Como existe uma conjunção alternativa, cumpre a obrigação aquele que apresenta 

as somas dos valores ou as somas dos percentuais apurados ou ambas as somas, para cada ente.  

Vê-se que 32 dos 33 cupons (ou seja, 96,97%) dos cupons citam valores dos tributos 

federais e estadual em Real. Novamente, apenas o cupom 5, conforme acima destacado, não 

apresentou as informações em termos monetários segmentadas por ente tributante. 
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4.3 Informação dos tributos expressos em termos percentuais 

Além do cupom 5, o cupom 29 — destacado na Figura 2 — também foi exceção. 

Portanto, 2 dos 33 cupons não informaram valores em percentual. Equivale dizer que 93,94% 

informaram os percentuais dos tributos federais e estadual. 

Percebe-se que, mesmo sem nenhuma referência aos percentuais, ainda assim o 

cupom 29 atende ao que determina o art. 2º. do Decreto n.o 8.264/14, uma vez que segrega os 

tributos por entes federativos, informando a soma dos tributos em Real.  

Figura 2 - Cupom 29  

  Fonte: Obtido na pesquisa. 

      

O que se conclui é que o cupom 5 — que não apresentou a fonte das informações 

nem valores monetários ou percentuais por ente tributante, limitando-se ao valor total 

aproximado em reais — é o único documento que não atende rigorosamente a lei. 

Em resumo, 96,97% dos cupons fiscais atendem a obrigação de informar ao 

consumidor contribuinte os valores dos tributos incidentes sobre a gasolina. Dessa forma, se 

segmentado o comércio varejista em categorias, aparentemente a Lei da Transparência Fiscal 

vem sendo efetivamente cumprida pelo comércio varejista de combustíveis em Fortaleza. 

4.4 Amplitude dos tributos federais 

Considerando que o conceito da amplitude é definido como sendo a diferença entre 

o maior e o menor valor do conjunto de dados, temos que a amplitude dos impostos federais foi 

de 10, pois assumiu um intervalo entre 13,40 % a 23,40%. 



45 
 

Tal amplitude pode causar certa estranheza no consumidor contribuinte. Porém, 

conforme o levantamento de dados, o percentual de 23,40% para o total dos impostos federais 

— mostrado na Figura 3 abaixo — só apareceu uma única vez entre os 33 cupons fiscais 

coletados.  

É de se notar que o valor de 23,40% se aproxima da alíquota cumulativa, ad 

valorem, de 23,44% prevista no art. 4o, inc. I, da Lei n.º 9.718/98. 

 

Figura 3 - Cupom 10 

 
Fonte: Obtido na pesquisa. 

 

Ao isolar os 3 cupons fiscais atípicos (o que citou a alíquota de 23,4% e os 2 cupons 

que nada citaram em termos percentuais), percebe-se que em 90,91% dos cupons fiscais os 

percentuais dos tributos federais oscilam entre 13,40% e 13,50%, ou seja, com uma amplitude 

de 0,10. Pode-se notar que, embora os valores flutuem muito nesse intervalo, existe uma 

significativa aproximação. 

4.5 Amplitude do tributo estadual (ICMS) 

A amplitude dos valores das alíquotas do ICMS foi de 5, com faixa que variou de 

25% a 30%. A alíquota de 25% foi indicada em 2 postos de combustíveis, nos cupons 1, 
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(conforme Figura 4 a seguir) e 17. No outro extremo, a alíquota de 30% foi indicada apenas no 

cupom 10, já apresentado na Figura 3. 

Como indicado no capítulo anterior, embora a Lei do ICMS ainda faça a menção a 

uma alíquota de 25%, a carga tributária no Ceará é de 29%, computados a inclusão de um 

adicional de 2% na alíquota (art. 44, inc. I, § 5, Lei 12.670/97) e o adicional de 2% do FECOP.    

Dessa forma, percebe-se que a alíquota de 25% informada nos cupons 1, e 17 não 

tem como prosperar. Poderia até ser reflexo da técnica legislativa, nada clara, de adicionar 

pontos percentuais na alíquota, em vez de alterá-la diretamente. Entretanto, isso só se 

justificaria caso esses postos estivessem fazendo os próprios cálculos, e não utilizando aqueles 

disponibilizados pelo IBPT.  

 

Figura 4 - Cupom 1 

 
        Fonte: Obtido na pesquisa. 

Do mesmo modo, não prospera a informação prestada no cupom 10, que reporta a 

alíquota do ICMS de 30% e para a qual não se encontra uma explicação plausível. 

Existe, ainda, um único documento informando o percentual de 28,99%, que será 

considerado como se arredondado estivesse, ou seja, 29%.   
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Portanto, três cupons informaram a alíquota errada e dois nada informaram. 

De fato, conforme se observa, em 28 dos 33 cupons a informação do valor do ICMS 

oscila em torno dos 29%. Conclui-se, pois, que 84,85% dos cupons passam ao contribuinte a 

informação aproximada ou correta da alíquota. 

4.6 Qualidade das informações – Tributos federais 

Conforme identificado, os tributos federais Cide, PIS/Pasep e Cofins são cobrados 

com alíquotas ad rem. 

Antes de fazer uma reflexão acerca da qualidade das informações, é necessário 

mencionar que foi realizado um levantamento das informações fornecidas pela Federação 

Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes (Fecombustíveis). A 

Fecombustíveis22, quando trata dos tributos federais, reconhece os mesmos valores encontrados 

pela presente pesquisa para contribuições federais no levantamento da legislação para a gasolina 

tipo A.  

Aqueles valores reportados no capítulo anterior são os mesmos que se podem ver 

na Figura 5, adaptada do site da Federação: R$ 0,7925/litro para PIS/Cofins e R$0,10 para a 

Cide. 

Figura 5 - Composição dos tributos no preço da gasolina 

Fonte: Adaptado de <http://www.fecombustiveis.org.br/revendedor/tributacao/>. 

                                                 
22 Disponível em: <http://www.fecombustiveis.org.br/revendedor/tributacao/>. Acesso em: 30 out. 2018. 
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Tanto nos dados levantados na pesquisa bibliográfica quanto nos dados divulgados 

pela Fecombustíveis, a soma dos tributos federais totaliza R$ 0,8925 para a gasolina tipo A. 

No entanto, considerando que a gasolina tipo C, comum, é uma mistura contendo 

73% de gasolina tipo A e 27 % de etanol anidro, esses valores devem ser ajustados para refletir 

essa composição. 

Assim, os valores da Cide, do PIS, e da Cofins para a gasolina C, comum, devem 

corresponder a 73% do valor previsto para gasolina tipo A, que resultam em R$ 0,073 e 

R$ 0,103, R$ 0,476, respectivamente. Já o total das contribuições equivale a 73% de R$ 0,8925, 

resultando em R$0,652.  

 

Quadro 5 - Valor das contribuições federais por litro da Gasolina Comum em reais - julho a 

outubro de 2018 

Contribuição 

Federal 

GASOLINA TIPO A 
GASOLINA TIPO C - 

Comum 

M3 Litro 73% da gasolina tipo A 

CIDE R$ 100,000 R$ 0,100 R$ 0,073 

PIS/PASEP R$ 141,100 R$ 0,141 R$ 0,103 

COFINS R$ 651,400 R$ 0,651 R$ 0,476 

Total R$ 892,500 R$ 0,893 R$ 0,652 
      Fonte: Elaborado pela autora.   

Ora, como as alíquotas são ad rem, fixadas nacionalmente por serem tributos 

federais, elas ficam inalteradas independentemente do preço na bomba e da política de preços 

dos produtores e importadores de derivados de petróleo.  

Essa informação é corroborada com os dados constantes nas publicações quinzenais 

da Fecombustíveis23, que têm permanecidos inalterados em todas as unidades da federação no 

período pesquisado. 

                                                 
23 FECOMBUSTÍVEIS. Tributação dos Combustíveis por Estado: 1 a 15 de julho de 2018. Disponível em: 

< https://issuu.com/fecomb/docs/carga_tribut_ria_estadual_-_julho_2 >. Acesso em: 30 out. 2018. 

FECOMBUSTÍVEIS. Tributação dos Combustíveis por Estado: 16 a 31 de julho de 2018. Disponível em: < 

https://issuu.com/fecomb/docs/carga_tribut_ria_estadual_-_julho_2_12b7218f7fd104 >. Acesso em: 30 out. 2018. 

FECOMBUSTÍVEIS. Tributação dos Combustíveis por Estado: 1 a 15 de agosto de 2018. Disponível em: < 

https://issuu.com/fecomb/docs/carga_tribut_ria_estadual_-_agosto_ >. Acesso em: 30 out. 2018. 

FECOMBUSTÍVEIS. Tributação dos Combustíveis por Estado: 16 a 31 de agosto de 2018. Disponível em: < 

https://issuu.com/fecomb/docs/carga_tribut_ria_estadual_-_agosto__4b4f857ca288d0 >. Acesso em: 30 out. 2018. 

FECOMBUSTÍVEIS. Tributação dos Combustíveis por Estado: 1 a 15 de setembro de 2018. Disponível em: 

< https://issuu.com/fecomb/docs/carga_tribut_ria_estadual_-_setembr >. Acesso em: 30 out. 2018. 

FECOMBUSTÍVEIS. Tributação dos Combustíveis por Estado: 16 a 30 de setembro de 2018. Disponível em: 

< https://issuu.com/fecomb/docs/carga_tribut_ria_estadual_-_setembr_69a7e164ce0ad1 >. Acesso em: 30 out. 

2018. 

FECOMBUSTÍVEIS. Tributação dos Combustíveis por Estado: 1 a 15 de outubro de 2018. Disponível em: < 

https://issuu.com/fecomb/docs/carga_tribut_ária_estadual_-_outubro>. Acesso em: 30 out. 2018. 
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Quadro 6 - Valor total dos tributos federais por litro da Gasolina Comum em reais - julho a 

outubro de 2018 (Fecombustíveis) 

Período 
TRIBUTOS FEDERAIS 

PIS/Pasep, Cofins, Cide 

01 a 15 de julho de 2018 0,652 

16 a 31 de julho de 2018 0,652 

01 a 15 de agosto de 2018 0,652 

16 a 31 de agosto de 2018 0,652 

01 a 15 de setembro de 201824 0,652 

16 a 30 de setembro de 2018 0,652 

01 a 15 de outubro de 2018 0,652 

16 a 31 outubro de 2018 0,652 
Fonte: Elaborado pela autora com base nas informações fornecidas no site da Fecombustíveis. 

 

Aceitando esse valor como estimativa mais precisa, se, em tese, em um litro de 

gasolina existe R$ 0,652 de contribuições federais, em 10 litros — quantidade de litros de cada 

cupom fiscal — o valor deveria ser R$ 6,52 para todos os cupons.  

Entretanto, como se observa nos dados levantados, nenhum dos cupons apresenta 

essa cifra. De fato, todos os valores levantados foram até mesmo inferiores aos dados aqui 

estimados.  

Pode-se cogitar que a explicação para tal divergência seja decorrente da 

transformação de uma alíquota ad rem em reais para uma representação desse valor em termos 

percentuais. Isso talvez justifique a variação dos percentuais dos tributos federais que ficam 

oscilando, no período analisado, entre 13,40 e 13,50%.  

A própria Fecombustíveis, nas suas publicações quinzenais, orienta que o valor dos 

tributos em percentuais seja obtido a partir da divisão do valor da alíquota ad rem reais pelo 

preço médio de venda ao consumidor.  

Não é difícil perceber que ao mudar o preço médio nacionalmente, o valor 

percentual tende a mudar, embora não se recolha um centavo a mais das contribuições. 

Vê-se que os valores percentuais dos tributos federais nos cupons fiscais não 

representam uma alíquota ad valorem, ou soma de alíquotas. Representam, na verdade, a 

participação de um valor fixo da alíquota ad rem (R$ 0,652/litro) dentro de um preço médio de 

venda ao consumidor que está sempre a mudar.  

                                                 
FECOMBUSTÍVEIS. Tributação dos Combustíveis por Estado: 16 a 31 de outubro de 2018. Disponível em: 

< https://issuu.com/fecomb/docs/carga_tribut_ria_estadual_-_outubro_aff49bdb7c8cce >. Acesso em: 30 out. 

2018. 
24 Anexo A. 
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Por fim, para cumprir a obrigação de informar ao consumidor contribuinte acerca 

dos tributos, os postos de combustíveis aplicam esse percentual variável sobre o preço da 

bomba, o qual também está sempre variando. 

Contudo, matematicamente, a informação do tributo podia ser obtida pela 

multiplicação da quantidade comprada pela alíquota ad rem. A reflexão que se faz é que falta 

exploração do potencial esclarecedor e simplificador da alíquota ad rem da gasolina que é 

fixado nacionalmente e não guarda nenhuma relação com o preço de bomba.   

4.7 Qualidade das informações – Tributo estadual (ICMS) 

Uma análise alternativa revela certa perda da qualidade informacional do valor pago 

a título de ICMS, isso porque o ICMS é cobrado por substituição tributária sobre um valor 

definido num Ato COTEPE, que fixa o preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) 

dos combustíveis para cada estado. 

Uma vez cobrada a substituição tributária, não há diferença a ser cobrada no futuro, 

assim, caso o prognóstico antevisto seja menor do que aquele efetivamente realizado nas vendas 

ao consumidor final, não há mais imposto a complementar. 

Percebe-se que essa é a situação atual, pois os Atos COTEPE do período pesquisado 

estabelecem que a substituição tributária seja cobrada sobre um preço final hipotético de 

R$ 4,17 — aquém dos praticados nas bombas. 

Dessa forma, nota-se que o valor do ICMS destacado, apesar de ter uma alíquota de 

29%, como bem demonstrado na maioria dos cupons fiscais, não reflete o que foi recolhido ao 

estado. 

Em síntese, nesse cenário no qual os Atos COTEPE têm mantido a base de cálculo 

da substituição em R$ 4,17, o ICMS substituição arrecadado por litro da gasolina no estado do 

Ceará também tem o mesmo valor durante esse período, independentemente do preço das 

bombas. 

Essa estimativa também guarda correspondência com os valores informados nas 

orientações da Fecombustíveis (Anexo A), que durante o período de julho a outubro de 201825 

                                                 
25 FECOMBUSTÍVEIS. Tributação dos Combustíveis por Estado: 1 a 15 de julho de 2018. Disponível em: 

< https://issuu.com/fecomb/docs/carga_tribut_ria_estadual_-_julho_2 >. Acesso em: 30 out. 2018. 

FECOMBUSTÍVEIS. Tributação dos Combustíveis por Estado: 16 a 31 de julho de 2018. Disponível em: < 

https://issuu.com/fecomb/docs/carga_tribut_ria_estadual_-_julho_2_12b7218f7fd104 >. Acesso em: 30 out. 2018. 

FECOMBUSTÍVEIS. Tributação dos Combustíveis por Estado: 1 a 15 de agosto de 2018. Disponível em: < 

https://issuu.com/fecomb/docs/carga_tribut_ria_estadual_-_agosto_ >. Acesso em: 30 out. 2018. 

FECOMBUSTÍVEIS. Tributação dos Combustíveis por Estado: 16 a 31 de agosto de 2018. Disponível em: < 

https://issuu.com/fecomb/docs/carga_tribut_ria_estadual_-_agosto__4b4f857ca288d0 >. Acesso em: 30 out. 2018. 
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prevê o ICMS no valor de R$ 1,209 por litro de gasolina no estado de Ceará. Observa-se que 

se pode chegar a essa quantia simplesmente com a aplicação da alíquota de 29% sobre R$ 4,17. 

Aceitando o valor de R$ 4,17 como referência, se, em tese, em um litro de gasolina 

existe R$ 1,209 de ICMS. Disso decorre que em 10 litros — quantidade de litros de cada cupom 

fiscal — o valor mais preciso deveria ser R$ 12,09 para todos os cupons.  

Dessa forma, se corretas essas observações, à exceção daqueles cupons que citaram as 

alíquotas menores de 25%, todos os demais apresentam ao consumidor contribuintes um valor 

maior do que aquele efetivamente recolhido no estado. 

Como o ICMS de 29% tem um peso maior que as contribuições no preço dos 

combustíveis, o valor informado a mais é muito maior do que o valor informado a menor das 

contribuições. Assim, indaga-se se o valor total dos tributos poderia ser expresso, no campo de 

informações complementares dos cupons fiscais, com referência ao valor unitário, em vez do 

total de gasolina comprada. Isso resultaria em R$ 1,861 no litro — soma de R$ 0,652 

(contribuições federais) com R$ 1,209 (ICMS) — e estaria fixo em todos postos de 

combustíveis do estado do Ceará.   

  

                                                 
FECOMBUSTÍVEIS. Tributação dos Combustíveis por Estado: 1 a 15 de setembro de 2018. Disponível em: 

< https://issuu.com/fecomb/docs/carga_tribut_ria_estadual_-_setembr >. Acesso em: 30 out. 2018. 

FECOMBUSTÍVEIS. Tributação dos Combustíveis por Estado: 16 a 30 de setembro de 2018. Disponível em: 

< https://issuu.com/fecomb/docs/carga_tribut_ria_estadual_-_setembr_69a7e164ce0ad1 >. Acesso em: 30 out. 

2018. 

FECOMBUSTÍVEIS. Tributação dos Combustíveis por Estado: 1 a 15 de outubro de 2018. Disponível em: < 

https://issuu.com/fecomb/docs/carga_tribut_ária_estadual_-_outubro>. Acesso em: 30 out. 2018. 

FECOMBUSTÍVEIS. Tributação dos Combustíveis por Estado: 16 a 31 de outubro de 2018. Disponível em: 

< https://issuu.com/fecomb/docs/carga_tribut_ria_estadual_-_outubro_aff49bdb7c8cce >. Acesso em: 30 out. 

2018. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O § 5º, do art. 150, da Constituição Federal de 1988 levou cerca de 24 anos para 

ser regulamentado pela Lei n.o 12.741/12 e pelo Decreto n.o 8.264/2014. Antes da aprovação 

da Lei da Transparência Fiscal havia outros projetos que propunham diferentes soluções 

para normatizar o dispositivo constitucional e que foram ideologicamente abarcados pela 

referida lei.  

Considerando algumas das propostas, a Lei da Transparência Fiscal perdeu a 

oportunidade de cobrar dos entes federativos — que têm a informação precisa — a 

corresponsabilidade das informações. Perdeu-se, ainda, a oportunidade de dar um 

tratamento diferenciado a alguns setores que são tratados como grandes contribuintes, 

como os setores de combustíveis, energia e telecomunicações, sobre os quais recaem 

pesadíssima tributação e fiscalização.   

Observou-se que, ao tempo da promulgação da Constituição Federal, o 

sistema tributário idealizado não era tão complexo. Este não é mais o atual cenário. Viu-

se que os entes federativos utilizam diversas técnicas — nada transparentes, vale dizer — 

para aumentar ou reajustar os tributos, e que isso dificulta a prestação da informacional. 

No que diz respeito aos tributos incidentes sobre a gasolina, verificou-se que 

nos últimos anos a carga tributária aumentou. Além disso, viu-se que o valor da Cide 

combustível, estabelecido no Decreto n.o 5.060/04 a partir de 2015, passou a ser tributado 

em R$100, 00 por m3, ou R$ 0,10 por litro.  

Pontuou-se que desde 2017 o PIS e Cofins alcançaram o valor máximo 

permitido no Decreto n.o 5.059/04. Atualmente, cobra-se R$ 141,10 e R$ 651,40 por 

m3, ou R$ 0,1411 e R$ 0,6514 por litro para o PIS e Cofins, respectivamente. Essas 

duas contribuições totalizam R$ 0,7925. Esse novo valor é mais que o dobro do valor 

anteriormente cobrado, isto é, R$ 0,3816. 

Observou-se que a esfera estadual também não se acanhou em aumentar seu 

quinhão. Isso porque, no final de 2015, acrescentou-se um adicional de 2% na alíquota 

25% prevista na do ICMS do Ceará. Destacou-se que, dado a existência de mais 2%, a 

título FECOP, o percentual do ICMS saltou de 27% para 29% sobre preço da gasolina. 

Considerando esses malabarismos fiscais (aumento da Cide dentro de um 

Teto, aumento do PIS/Cofins com a atribuição do valor zero a um coeficiente redutor 

do tributo e o aumento do ICMS com a adição de pontos percentuais na alíquota) em 

apenas um único produto, percebe-se quão difícil é o acompanhamento das constantes 
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mudanças tributárias. Essa dificuldade de acompanhamento das mudanças tributárias 

compõe o chamado “Custo Brasil”. Se é complexo para os especialistas, o que dizer para o 

consumidor contribuinte? Essas técnicas são utilizadas em nome da flexibilidade de 

reajuste, mas podem gerar um grande volume de informações, cuja contínua complexidade 

acabam dificultando a aplicação da Lei da Transparência.  

Grosso modo, é difícil para as empresas informar facilmente ao consumidor 

a real carga tributária sem envolver-se em minuciosos cálculos contábeis ou na leitura 

detalhista da legislação. Em geral, caso optem por uma solução simplificada, podem 

estar, na verdade, “desinformando” muito mais que informando. Por outro lado, caso 

exista uma solução mais simples, às vezes ela sequer é evidente. Uma conclusão a que 

se chega é que o país precisa de um sistema tributário mais transparente, simplificado e 

eficiente para que a obrigação de informar os tributos não seja um fardo tão pesado. 

Direcionando as conclusões para a efetividade da Lei da Transparência, 

propósito da pesquisa, esta revela que o setor pesquisado tem cumprido com sua 

obrigação de informar. Constatou-se que apenas 1 cupom fiscal não preencheu os 

requisitos informacionais mínimos de segregação dos valores por entes federativos, 

portanto 96,97% dos postos de combustíveis têm cumprido o que determina a Lei n.o 

12.741/12. Essa excelente performance estava quase totalmente embasada nas 

informações do IBPT. Isso demonstra também que os postos de combustíveis não 

dedicam seu tempo para buscar por si as informações a serem oferecidas aos 

consumidores contribuintes. 

Percebeu-se que o menor valor atribuído ao ICMS foi de 25% e o maior, 

30%. Já para somatórios do PIS, Cofins e Cide, o menor valor reportado foi de 

R$13,40% e o maior, 23,4%, sinalizando uma diferença de 10. Quando analisada a soma 

de todos os tributos, o menor percentual foi de 38,5% e o maior, 53,8%, perfazendo 

uma diferença de 15. No entanto, identificou-se que essas diferenças se devem a 

informações pontuais extremas. A grande maioria informou a soma dos tributos entre 

42,4% e 42,5%.  

Estimou-se que 84,85% dos cupons passam ao contribuinte a informação 

aproximada ou correta da alíquota do ICMS. Entretanto, questiona-se se não seria mais 

aproximado informar o valor recolhido a título de substituição tributária, que não é sensível 

à variação do preço da gasolina nas bombas de combustível. 

Quanto aos impostos federais, verificou-se que o valor em percentual oscila 

entra 13,40% e 13,5%, mas, apesar da variação, há uma boa convergência nos percentuais.  
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A despeito da variação percentual ser pequena, indaga-se, aqui, qual a percepção de 

um consumidor-contribuinte que, procurando estar informado acerca dos impostos que está 

pagando, percebe os percentuais variando nos cupons fiscais. Qual será sua inconformidade ao 

se surpreender que a cada abastecimento o percentual parece oscilar? 

Assume relevo, no estudo, enfatizar que, quando se opta por fazer uma relação entre 

um imposto cobrado através de uma alíquota específica em relação a um preço altamente 

“volátil” como o da gasolina, segue-se que, por um lado, quanto menor o preço, maior será o 

percentual mostrado. Por outro, quanto maior o preço, menor a participação percentual. 

Percebe-se que essa contínua mudança percentual dos tributos federais pode indicar 

ao consumidor-contribuinte que os valores cobrados pela União estão em constante alteração, 

o que não é verdade. Ao sinalizar uma mudança contínua do valor percentual, além de fornecer 

a falsa impressão de mutabilidade, fica o cidadão privado de uma informação que poderia ser 

oferecida em termos das alíquotas ad rem.  

Enfim, são sugeridas outras maneiras de informar o consumidor contribuinte sobre 

os tributos. Essas informações poderiam ser mostradas no campo de informação 

complementares dos cupons fiscais, em termos do valor da alíquota ad rem por litro da gasolina, 

ou através da multiplicação dessas alíquotas por litro pela quantidade de litros para informar o 

quanto se pagou distribuídos no total comprado. Poderia ser até mesmo afixada em cartazes 

oferecidos próprio poder público aos revendedores de combustíveis para download, por 

exemplo, inclusive constando a destinação no caso das contribuições federais (Apêndice C).  

Considerando que o setor de combustíveis é um grande contribuinte e que tem o 

legítimo direito e interesse de mostrar o peso nos tributos, inclusive para justificar seus preços, 

e que tem conseguido fazer isso com o amparo da Lei da Transparência, talvez seja hora dar um 

passo adiante, melhorando as quantidades e qualidade das informações. 

Isso, de certa forma, nos remete aos projetos anteriores. Entre eles havia um que 

atribuía aos entes federativos a obrigação de informar os tributos aos consumidores 

contribuintes numa tabela e aquele que previa um tratamento específico ao setor de 

combustíveis. 

Também se observou nos antecedentes da Lei a necessidade de interpretar a palavra 

“imposto”, constante no Texto Constitucional, como o termo mais abrangente de tributo. Talvez 

seja, ademais, hora de interpretar que existe a obrigação de esclarecer os consumidores-

contribuintes “acerca dos tributos” numa acepção mais ampla, que não se limite apenas ao 

aspecto quantitativo.  
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Considerando que todas as contribuições federais incidentes sobre a gasolina 

possuem destinação específica, talvez fosse interessante um esforço para esclarecer o 

consumidor contribuinte sobre as espécies de tributos que estão pagando e onde eles deveriam, 

legalmente, ser empregados.   

Assim, talvez seja hora de amadurecer novas alternativas de esclarecimento ao 

consumidor contribuinte, levando a corresponsabilidade aos entes federativos, sobretudo 

àqueles setores escolhidos para serem os grandes contribuintes, como o setor de combustíveis, 

energia elétrica e comunicação. 

Se é mais fácil aos entes tributantes concentrar a fiscalização e a arrecadação nesses 

setores, também seria mais fácil para eles esclarecer a carga tributária, inclusive trazendo maior 

qualidade e quantidade de informações.  

O esclarecimento do destino das contribuições, por exemplo, pode trazer como 

benefício uma melhor visão crítica do argumento apregoado para justificar a exação. Isso 

porque talvez facilitasse a análise de custo-benefício, ou seja, em nome do que se paga e o que 

se recebe em contrapartida. 

Vê-se que a Cide, em tese, é destinada ao pagamento de subsídios a preços ou 

transporte de álcool combustível, de gás natural e seus derivados e de derivados de petróleo; ao 

financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás; e ao 

financiamento de programas de infraestrutura de transportes. O PIS é destinado ao pagamento 

do seguro-desemprego e do abono aos empregados com média de até dois salários mínimos de 

remuneração mensal além de financiar programas de desenvolvimento econômico através do 

BNDES. A Cofins, por sua vez, é destinada ao financiamento da Seguridade Social (atividades-

fim das áreas de saúde, previdência e assistência social). Até mesmo o único imposto incidente 

sobre a gasolina, o ICMS, tem 2% adicionais destinados ao Fundo Estadual de Combate à 

Pobreza – Fecop. 

Se o controle social diz respeito ao conhecimento de quanto se paga e o efetivo 

acompanhamento do gasto público, talvez o conhecimento do destino legalmente atribuído à 

arrecadação de certos tributos permitisse a reivindicação correta da aplicação dos recursos 

correspondentes, evitando o desvirtuamento e a desvinculação de seu emprego.  

De todo modo, em que pese tal debate, importa salientar, nesse trabalho, que a Lei 

vem sendo cumprida no setor em tela. Contudo, não se deve perder de vista que a informação 

pode ser melhorada e que a lei deve ser aperfeiçoada, nem que seja para setores específicos.  
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APÊNDICE A - PROJETOS ANTECEDENTES AO PROJETO DE LEI 1.472/2007 

PROJETO DE LEI AUTOR PROSPOSTA 

Projeto de Lei n.º 3.488, de 1997  Deputado João Mellão Neto 

estabelece a obrigatoriedade de indicação da composição dos custos básicos dos produtos e 

serviços colocados à disposição dos consumidores, indicando sempre os tributos recolhidos por  

todos os entes federados. Propõe alteração também dos artigos 6 e 106, da Lei n.º  

8.078, de 1990, da mesma forma proposta pelo Projeto de Lei n.º 1.472, de 2007. 

Projeto de Lei n.º 2.544, de 2000 Deputado Bispo Rodrigues 

estabelece que o fabricante e o importador ficam obrigados a rotular ou imprimir, 

discriminadamente, nas embalagens das mercadorias os valores dos impostos que incidirem sobre 

a sua produção e circulação, podendo ser indicados alternativamente os percentuais ou alíquotas 

dos impostos. A não observância do disposto, sujeita o infrator à multa de até dez por cento do 

valor da operação. 

Projeto de Lei n.º 4.033, de 2004 Deputado Pompeo de Mattos 
acrescenta inciso XI ao art. 6º da Lei n.º 8.078, de 1990, tornando obrigatório a discriminação de 

impostos pagos por cada produto nas notas fiscais. 

Projeto de Lei n.º 4. 684, de 2004  Deputado Almir Sá 
dispõe que todos os produtos industrializados e comercializados deverão conter em seus rótulos,  

obrigatoriamente, a carga tributária direta, discriminada, incidente no seu preço final e menção a 

impostos incidentes na cadeia produtiva 

Projeto de Lei n.º 4.854, de 2005  Deputado Eduardo Paes 

disciplina as formas de esclarecimento aos consumidores a respeito dos tributos incidentes sobre  

mercadorias e serviços, especifica os tributos por ente federado que deverão constar da tabela que 

a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal deverão divulgar até 31 de janeiro de cada 

ano, contendo, par a cada mercadoria ou serviço, os percentuais dos preços que correspondem a 

tributos de sua competência. Estabelece ainda multa por descumprimento do disposto na proposta, 

equivalente ao montante de tributos não declarados ou R$ 200,00, o que for maior; O valor da 

multa dobrará em cada reincidência, até o limite de cinco. 

Projeto de Lei n.º 5.749, de 2005  Deputado Humberto Michiles dispõe que as mercadorias ofertadas por estabelecimento varejista deverão indicar na embalagem 

o montante do ICMS sobre elas incidente 

Projeto de Lei n.º 6.013, de 2005  Deputado Vittorio Medioli, 
estabelece que as pessoas jurídicas industriais ficam obrigadas a informar nas embalagens de 

produtos fabricados o percentual sobre o preço de venda relativa a cada um dos tributos, de 

competência da União, dos Estados e dos Municípios, que especifica. 

Projeto de Lei n.º 6.057, de 2005  Deputado Ivo José 

obriga os fornecedores a informar nos cupons fiscais os percentuais médios dos tributos da União, 

dos Estados e dos Municípios, incidentes sobre mercadorias e serviços, tomando-se por referência 

o preço final médio apurado no ano anterior. Estabelece ainda que as pessoas físicas poderão, por 

ocasião da apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda das Pessoas Físicas, 
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deduzir do imposto de renda devido até 5% do total de tributos destacados, na forma disposta na 

proposição, em notas e cupons fiscais emitidos até o final do ano-calendário anterior. As pessoas 

físicas não-obrigadas à apresentação da Declaração de Ajuste Anual e aquelas que aproveitarem 

todo o crédito poderão solicitar ressarcimento de até 5% do valor dos tributos destacados em notas 

e cupons fiscais emitidos até o fim do ano- 

calendário anterior. Os pedidos de ressarcimento deverão ser apresentados até o dia final do prazo 

fixado para apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda das Pessoas Físicas.  

Projeto de Lei n.º 6.730, de 2006 Deputado Alberto Fraga obriga os estabelecimentos comerciais ou prestadores de serviços a informar ao consumidor o 

valor dos impostos presentes no preço final do produto ou do serviço. 

Projeto de Lei n.º 6.732, de 2006 Deputada Vanessa Grazziotin 

estabelece que as pessoas jurídicas comerciais e prestadoras de serviço devem discriminar em 

cupons e notas fiscais emitidos os valores da mercadoria ou do serviço e dos tributos incidentes 

sobre eles. 

Projeto de Lei n.º 693, de 2007 Deputado Fábio Souto 
obriga o fornecedor a informar ao consumidor o valor dos tributos incidentes sobre a operação de 

fornecimento de produto ou serviço. 

Projeto de Lei n.º 7.421, de 2006 
Deputada Professora Raquel  

Teixeira 

dispõe que as pessoas jurídicas e demais sujeitos passivos, quando efetuarem vendas ao 

consumidor final, ficam obrigadas a informar o valor estimado dos tributos incidentes sobre as 

mercadorias vendidas e serviços prestados. Caso não prestem as informações ou não o façam 

corretamente, ficam sujeitos à aplicação de multa igual a 10% do valor das mercadorias ou 

serviços incluídos na nota fiscal.  

Projeto de Lei n.º 7.454, de 2006 Deputada Rose de Freitas 

determina que os revendedores varejistas de combustível automotivo ficam obrigados a fixar, em 

local visível ao público, os valores ou alíquotas de todos os tributos e contribuições incidentes 

sobre os combustíveis que revendem. 

Projeto de Lei n.º 7.242, de 2006 Deputado Raimundo Santos 

estabelece a obrigatoriedade de as indústrias de bens de consumo dos segmentos de produtos 

alimentícios, farmacêuticos, cosméticos, higiene pessoal, perfumes, saneantes domissanitários, 

tintas, sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, de cigarros, de bebidas , bem como os 

prestadores de serviços de energia elétrica e telecomunicações, imprimir nas embalagens dos 

produtos oferecidos ou nos talões de pagamento dos serviços prestados, os valor es dos impostos 

embutidos, de forma discriminada, nos preços de produtos e serviços. 

Projeto de Lei n.º 338, de 2007 Deputado Ciro Pedrosa determina que as pessoas jurídicas industriais informem nas embalagens de produtos fabricados, 

o percentual sobre o preço de venda relativo aos tributos citados 

Fonte: Elaborada pela autora com base no Relatório do Projeto de Lei n.º 1.472, de 2007, do Deputado Guilherme Campos.  
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APÊNDICE B – CUPONS FISCAIS DE GASOLINA 
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APÊNDICE C – INFORMATIVO FEDERAL SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A GASOLINA 
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