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A maior aposta do governo federal para a redução do preço dos combustíveis nas bombas foi a sanção da Lei Complementar 192/2022 (derivada do PLP 11/20), que

instituiu a tributação monofásica do ICMS sobre a gasolina, etanol, diesel, biodiesel e gás. No entanto, tendo em vista o impacto orçamentário para as unidades federativas,

os governadores se mostraram resistentes quanto à implementação da norma, que acabou não surtindo o efeito previsto. O único combustível regulamentado pelos

estados, por meio do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), foi o diesel e, mesmo assim, o convênio publicado não seguiu os moldes da lei complementar. Em

maio deste ano, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, derrubou a decisão do Confaz sobre as alíquotas do ICMS sobre o diesel.

Em meio a um cabo de guerra instaurado entre estados e União, o governo e o Congresso Nacional avançam para aprovar novas medidas. Dentre as tentativas, uma série de

MPs foram editadas desde 2021 para viabilizar a venda direta dos combustíveis. No entanto, mesmo com a tentativa de excluir as distribuidoras do processo, os preços

seguem elevados na ponta da linha.

Cenário geral



PLP 18/2022

O que é

A proposta inclui os combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e

transporte coletivo no rol de itens essenciais para viabilizar uma alíquota de ICMS

diferenciada. O texto aprovado pela Câmara dos Deputados não estipula uma

alíquota específica, mas, ao tornar o bem essencial, estabelece a alíquota-base,

definida por cada estado, como teto para cobrança do ICMS. Apesar de não

haver uniformização, atualmente as alíquotas-base entre as unidades federativas

variam, em sua maioria, entre 17% e 18%.

Contexto

O PLP 18, aprovado na Câmara dos Deputados, agora está no Senado sob relatoria

de Fernando Bezerra (MDB/PE). O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD/MG),

junto ao relator, realizou uma série de tratativas com os secretários de Fazenda e

com governadores a fim de negociar a proposta.

O parecer apresentado por Bezerra, até momento, manteve grande parte do texto

da Câmara dos Deputados. Todavia, ele ainda será alterado, posto que foram

apresentadas 77 emendas ao projeto. A maioria delas trata de formas e

mecanismos de compensação para estados e municípios.

Perspectivas e desafios para aprovação

Justamente por alterar a legislação sobre o

ICMS, uma das fontes de receita dos estados e

municípios, a proposta enfrenta oposição dos

governadores e prefeitos. No entanto, mesmo a

contragosto, há expectativa por parte do governo

de aprovação do projeto ainda nesta semana.

Pelas alterações, o texto deve voltar à Câmara,

onde a tendência também é de aprovação da

matéria.

Reduzir o preço dos combustíveis por meio da limitação da cobrança do ICMS.



PEC dos Combustíveis

O que é

• A PEC 16/2022 concede auxílio no valor de R$ 29,6 bilhões, dividido em

cinco parcelas, para os estados que zerarem as alíquotas de ICMS sobre

diesel e GLP e instituírem, simultaneamente, uma alíquota de 12 % para

o etanol.

• As alterações nos tributos estaduais valerão entre 1° de julho e 31 de

dezembro de 2022.

• A aderência dos estados à medida é voluntária.

• O auxílio financeiro começaria em agosto e terminaria em dezembro

deste ano. Vale destacar que o governo se propõe a mitigar o impacto

orçamentário aos estados e não compensá-los integralmente pela perda

de arrecadação.

• A proposta dá segurança jurídica ao governo ao incluir dispositivos que

permitem a concessão de crédito sem estar sob o guarda-chuva do teto

de gastos.

• Os valores entregue pela União serão livres de vinculação. Isto é,

poderão ser utilizados da maneira que os governadores entenderem

mais propícia, desde que sejam repartidos devidamente com os

municípios.
Elaboração Petrobras a partir de dados da ANP, 
baseados nos preços médios ao consumidor 
final nos 26 estados e no Distrito Federal.

Impacto da proposta

Tendo em vista dados coletados pela Petrobras até o dia 4 de junho, em um

quadro de neutralidade das demais variáveis de composição do preço dos

combustíveis, caso os estados zerem o imposto sobre o diesel, isso

provocaria uma redução de cerca de R$ 0,84 no preço final. Já a extinção

dos impostos federais sobre a gasolina resultaria de imediato em uma

queda de R$ 0,69 no combustível.

Envolver os estados e municípios na redução do preço do diesel, GLP e etanol.

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/153531


PEC dos Combustíveis

Contexto

A PEC foi apresentada pelo senador, e atual líder do governo no

Senado, Carlos Portinho (PL/RJ). Em coletiva, o senador

Fernando Bezerra anunciou que a relatoria ficaria por sua conta.

Destaca-se que, com tais propostas no jogo, a alternativa de

subsídio por meio de auxílios para combustíveis para algumas

categorias deve sair de cena.

Ao anunciar a apresentação das PECs, o governo federal também

se comprometeu a zerar os impostos federais sobre gasolina e

etanol.

Com a alta dos combustíveis sendo uma das maiores pedras no

sapato do projeto de reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL),

a PEC veio com o intuito de fazer pressão política sobre os

governadores, que também estão focados em seus próprios

planos eleitorais. Apesar da compensação aos estados ser

somente parcial, há a expectativa de que o discurso incorporado

pelo governo federal de “pagar a conta” no lugar dos entes

federados, alivie a tensão sobre o presidente da república nesta

questão.

Desafios e perspectivas para aprovação

A medida não caiu bem entre os governadores e prefeitos, que

alegam insuficiência no valor a ser compensado pelo governo

federal. Para além disso, a tramitação de uma PEC é mais

demorada, além de ser exigido um quórum de 3/5 dos

parlamentares para sua aprovação (308 deputados/ 49 senadores).

Com o recesso parlamentar se aproximando, o governo tem até

meados de julho para conseguir aprovar esta medida, tendo em

vista que, após este período, o Congresso ficará esvaziado em

detrimento das campanhas eleitorais dos deputados e senadores.

Há ainda o receio de que mesmo com as alterações tributárias

previstas, a redução do preço dos combustíveis acabe não

chegando para os consumidores, o que minaria todo o esforço do

governo.



PEC dos Biombustíveis

O que é

A proposta obriga uma alteração automática e proporcional na

alíquota dos combustíveis sustentáveis sempre que a tributação de

um combustível fóssil for modificada.

Ou seja, os estados, que estarão obrigados a manter o ICMS dos itens

essenciais em um teto entre 17% e 18% com a aprovação do PLP 18,

também são obrigados a reduzir a tributação do combustível

renovável. Para o etanol, por exemplo, a proporção deve ser de um

valor 30% menor que o da gasolina.

Aprovada, a PEC se torna um gatilho que diminui ainda mais o teto da

tributação dos biocombustíveis.

Contexto

Em meio às tentativas de reduzir o preço dos combustíveis, o governo

também anunciou a PEC 15/2022. De acordo com o senador

Fernando Bezerra (MDB/PE), autor da PEC, ela foi apresentada

apenas para garantir a competitividade dos biocombustíveis sobre os

combustíveis fósseis.

Desafios para aprovação

A PEC dos Biocombustíveis foi apresentada junto à PEC dos

Combustíveis (16/2022) de forma a pressionar os governadores a

zerarem o ICMS, visto que os preços inflacionados têm um peso ainda

maior para o governo federal em ano de eleição. Em termos políticos,

elas são um combo, mas legalmente, nada impede que uma tramite

mais rápido e a outra acabe perdendo força no parlamento.

A PEC 15 está passando em meio à cortina de fumaça gerada por um

projeto que obriga os estados a diminuírem suas receitas arrecadadas

em impostos – mesmo que o governo federal se coloque como saída

chave, ao destinar cerca de R$30 bilhões aos estados que zerarem o

ICMS.

Na verdade, as PECs atuam como vetores de pressão política para que

a população se atente a quem não aderir à “solução” do presidente

Jair Bolsonaro.

Pretende garantir a competitividade dos biocombustíveis sobre os combustíveis fósseis.

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/153518


Próximos passos

Aprovadas as propostas – PLP 18/2022 e as PECs dos

Combustíveis e dos Biocombustíveis – o governo federal

deve agir para garantir que a diferença de preço seja

repassada para o consumidor final.

Ainda não se discute um tabelamento de preços, mas o

primeiro passo deve ser pressionar a Petrobras para que não

haja novos reajustes nos próximos meses, o que

comprometeria o esforço conjunto do Executivo e do

Legislativo.

É provável que o governo tente garantir o repasse por meio

das distribuidoras, a exemplo do que acorreu em 2018. Com

a greve dos caminhoneiros, solicitaram que as distribuidoras

baixassem em R$0,30 o valor do produto e vendessem o

combustível estocado. Em acordo verbal, a União garantiu

que repassaria a diferença de preço para as companhias, no

entanto, o acordo não foi cumprido.
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