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Capítulo I – Introdução 

 

O objetivo da tese é analisar os tributos incidentes sobre os combustíveis automotivos. 

Assim, para fazer esta análise sobre o mercado de combustíveis automotivos, necessita-

se de uma discussão elencando os seguintes aspectos: i) comparação internacional (e a 

diferença do nível tributário no Brasil); ii) federalismo e descentralização (comparando 

a dispersão do tributo por estado e discutindo suas vantagens e desvantagens);             

iii) impacto da diferenciação dos tributos estaduais (analisando o impacto de uma 

política fiscal diferenciada na economia do estado); iv) trade off entre incentivo e 

arrecadação (avaliando o impacto da diferença tributária entre combustíveis 

automotivos para a arrecadação do Estado); e v) finalidade dos tributos (observando as 

funções do Estado). 

 

O mercado de combustíveis no Brasil experimenta, formalmente (Brasil, 1997), desde 

janeiro de 2002 a liberalização dos preços e, com ela, em princípio, uma maior 

concorrência inter-energéticos. Esta concorrência é afetada pelo elevado grau de 

intervenção na evolução dos preços dos combustíveis automotivos. Esta intervenção se 

dá, sobretudo, através da tributação destes combustíveis. 

 

Os tributos incidentes sobre os combustíveis automotivos perfazem, em particular no 

Brasil, uma parcela significativa do preço final ao consumidor. Dessa forma, é 

importante estudar os tributos, uma vez que eles possuem elevado grau de influência no 

mercado analisado. O aumento dos tributos eleva o preço final ao consumidor, levando 

a uma nova situação de equilíbrio (oferta e demanda) no mercado de combustíveis 

automotivos. 

 

Ademais, como a carga tributária não é a mesma sobre todos os combustíveis, isto afeta 

decisivamente a competitividade entre eles. Se, no passado, este fato já interferia nas 

escolhas dos consumidores e na perspectiva de mercado dos combustíveis automotivos, 

com o advento dos veículos bi-combustíveis e flex-fuel, a carga tributária tornar-se-á um 

elemento fundamental na definição da competitividade inter-combustíveis. 

 

Como o objetivo da tese é analisar os tributos incidentes sobre os combustíveis 

automotivos, tornou-se necessária uma discussão acerca de como o nível de tributação 
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brasileiro difere dos demais países (comparação internacional). Essa comparação remete 

a diferentes tipos de administração da receita do Estado, caracterizadas como 

centralizadas ou descentralizadas (especialmente o federalismo), em que há vantagens e 

desvantagens.  

 

Entre as desvantagens da descentralização (sobre a ótica de arrecadação do Estado) 

consta a possibilidade de diferenciação dos tributos locais, causando impactos sobre o 

mercado de combustíveis automotivos. Assim, esta diferenciação de tributos conduz à 

análise do trade off entre incentivo fiscal e arrecadação (avaliando o impacto da 

diferença tributária entre combustíveis automotivos para a arrecadação do Estado). 

Após essas análises, surge a necessidade de uma discussão sobre a finalidade dos 

tributos (observando as funções do Estado).  

 

Para que o exposto acima possua uma melhor compreensão, esta dissertação está 

estruturada com esta introdução e outros cinco capítulos (incluindo a conclusão). 

 

O segundo capítulo avalia a necessidade do tributo como instrumento de financiamento 

do Estado. Este capítulo identifica os sistemas econômicos e as razões da necessidade 

de um agente regulador, o Estado, para reduzir as falhas de mercado. O Estado, por sua 

vez necessita de mecanismos de financiamento, entre os quais o principal é o tributo, 

que possui muitas espécies (impostos, taxas e contribuições). Identifica-se a renúncia 

fiscal como um dos principais mecanismos de incentivos ao desenvolvimento de 

determinados setores. Por fim são estabelecidas as principais características dos tributos 

e uma síntese da razão de tributar diferentemente os combustíveis automotivos. 

 

Isto posto, e com o objetivo de apresentar como os tributos influenciam a escolha do 

consumidor, no terceiro capítulo estuda-se a teoria microeconômica e o impacto no bem 

estar da parcela da população que consome esses combustíveis. Aprofunda-se neste 

capítulo a discussão acerca da tributação dos combustíveis automotivos, através da 

análise microeconômica aplicada a este mercado. 

 

Com base nos capítulos anteriores, o quarto capítulo remonta a história da tributação 

incidente sobre os combustíveis automotivos, enfatizando as constantes tentativas de 
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melhorar o sistema fiscal / tributário brasileiro. O capítulo IV também descreve os 

atuais tributos aplicados sobre a cadeia de combustíveis automotivos no Brasil. 

 

O capítulo V analisa os percentuais de tributos incidentes sobre cada um dos 

combustíveis automotivos analisados (diesel, GNV, gasolina e álcool hidratado). Assim, 

a seqüência natural é a análise da experiência internacional (comparativamente ao 

Brasil) discutindo-se, em seguida, as vantagens e desvantagens da descentralização do 

poder de tributar, devido, em grande medida, ao federalismo. Essa discussão é 

pertinente na medida em que permite perquirir a razão de alguns estados da federação 

entrarem na chamada “guerra fiscal”.  

 

A fim de analisar a utilização dos tributos como instrumentos de política energética, o 

quinto capítulo também realiza uma avaliação dos impactos de mudanças na estrutura 

de tributação dos combustíveis automotivos sobre as escolhas dos consumidores 

brasileiros. Em especial, através da análise da CIDE, avalia o trade off entre concessão 

de incentivos fiscais e perda na arrecadação. Para finalizar o capítulo, ressaltaram-se as 

finalidades dos tributos, especialmente os que possuem características de distribuição de 

renda como os combustíveis automotivos. 

 

Assim, este estudo encerra-se com o capítulo conclusivo, trazendo uma síntese dos 

assuntos discutidos no decorrer desta dissertação e algumas recomendações de estudos 

futuros.  
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Capítulo II – Sistema Econômico e o Papel do Estado: Razões para Tributar 

 

Todos os sistemas econômicos modernos têm como princípio de coordenação o 

mercado. Através do mercado, os agentes se relacionam entre si, transacionando bens e 

serviços (inclusive fatores de produção). Nesse confronto de aspirações e interesses dos 

agentes, alocam-se recursos e determina-se a distribuição da renda. O teorema 

fundamental do bem-estar econômico diz que a alocação dos recursos na forma eficiente 

ocorre quando há como melhorar o bem estar de um agente sem prejudicar o de outro 

(denomina-se isso de Eficiência de Pareto1). 

 

Apresentar-se-á, a seguir, a lógica de funcionamento de um sistema econômico. Tendo 

em vista uma maior clareza, inicialmente abordar-se-á um sistema simplificado fechado 

(sem governo) e, posteriormente, acrescentar-se-á (ao sistema) complexidade, 

introduzindo-se o governo e, finalmente, o resto do mundo. 

 

Um sistema simplificado de mercado fechado contém dois agentes econômicos: Firmas 

e Famílias2. As primeiras buscam maximizar o lucro (sujeito a custos de produção e de 

oportunidade) e recorrem ao mercado de fatores para realizar a produção, pagando às 

famílias pelo serviço prestado (na forma de salários, aluguéis, juros e lucros). A 

distribuição de renda, neste sistema, é determinada pela venda dos serviços dos fatores 

de produção. As famílias, por sua vez, buscando maximizar o bem-estar (sujeito a 

restrições orçamentárias), gastam seus recursos em bens e serviços da firma. A Figura 1 

esquematiza, de forma mais clara, esta sistemática. 

                                                 
1 Um estado econômico ótimo no sentido de Pareto é uma referência a uma situação desejável do ponto 
de vista de um critério único - o da eficiência econômica - que não está comprometido com a busca de um 
estado de eqüidade ou de justiça social.  
2 Para maiores detalhes, vide Rossetti (1992). 
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Figura 1: Sistema Simplificado de Mercado Fechado 

Fonte: Rossetti (1992). 

 

Há, na teoria econômica, um grande debate sobre a maior eficiência3 do setor privado 

frente a um governo ou não (Stiglitz, 1987 e Stiglitz, 2005). Uma das correntes 

argumenta que economias onde empresas operem livremente tenderiam a ter um melhor 

funcionamento do que economias que disponham de forte atuação governamental. 

 

Este sistema simplificado, em geral (em sociedades complexas), não funciona 

perfeitamente, devido às falhas de mercado que geram o ambiente de ação do Estado. 

Dentre as principais ocorrências de falhas de mercado encontram-se os bens públicos, as 

externalidades e as assimetrias de informação. Além disso, em estruturas de mercado 

não competitivas podem ocorrer abusos de poder de mercado, colocando a necessidade 

de regulação das práticas de mercado. Ademais, como instrumento distribuidor de 

renda, o sistema supracitado não garante, necessariamente, eqüidade entre os agentes. 

Por isso, a ação deliberada da sociedade (através do Estado) deve estar sempre presente 

na regulamentação do mercado e na tentativa de correção das suas falhas. 

 

Assim, na visão idealizada do sistema de mercado, onde há concorrência perfeita4, não 

se consideram algumas situações que podem gerar falhas de mercado e / ou problemas 

econômicos (Musgrave e Musgrave, 1980). Alguns exemplos dessas situações são:      
                                                 
3 Essa discussão é bem vasta e seria impossível apontar todas as referências pertinentes, todavia esse 
debate é bem conduzido por Stiglitz (1987 e 2005). 
4 Situação onde as decisões quanto à quantidade produzida de grande número de pequenas firmas são 
incapazes de afetar o preço de mercado e, além disso, há informação perfeita por parte dos agentes 
envolvidos (Varian, 2000). 
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(i) a existência de bens públicos; (ii) falhas na competição, que podem resultar na 

formação de monopólios naturais5; (iii) a existência de externalidades; (iv) os mercados 

incompletos ou inexistentes; (v) as falhas de informação; e (vi) a ocorrência de 

desemprego e inflação. 

 

O bem público possui como característica principal a não-rivalidade, ou seja, o consumo 

de um indivíduo não afeta o consumo de outros indivíduos. Outras características dos 

bens públicos são a indivisibilidade e, conseqüentemente, a não-exclusão6 (Musgrave e 

Musgrave, 1980). Eis, então, um problema para o sistema de mercado, que só funciona 

adequadamente quando diante dos princípios da rivalidade e da exclusão (quem não 

paga o preço do bem não pode consumi-lo). 

 

Outra falha de mercado é a definição de externalidades que, segundo Varian (2000), 

ocorrem quando a ação de um agente afeta diretamente as condições de vida de outro 

agente, sem que este seja compensado (custo social difere do custo privado). As 

externalidades podem justificar a intervenção do Estado através (i) da produção direta 

ou da concessão de subsídios (para gerar externalidades positivas); (ii) de tributos, para 

desestimular externalidades negativas; e (iii) da regulamentação.  

 

Ademais, o mercado per se pode não fornecer dados suficientes para que os 

consumidores tomem suas decisões de forma ótima (Stiglitz, 2000). Dessa forma, a 

intervenção do Estado deve contribuir para que o fluxo de informações seja o mais 

eficiente possível. 

 

É papel do governo zelar pelos interesses e pelo bem-estar da comunidade em geral. 

Para esta finalidade, o setor público procura estabelecer as condições básicas de 

funcionamento do sistema, bem como atuar sobre determinadas variáveis e, através 

destas, alcançar determinados fins para a sociedade. A atuação governamental é 

                                                 
5 Tradicionalmente, são chamados de monopólios naturais aqueles cujos custos são decrescentes na 
medida em que se aumenta a escala de produção, onde o custo médio unitário da produção é menor 
quando há apenas uma empresa operando (a escala mínima eficaz deriva de sub-atividades na produção). 
Nessas atividades o alto valor de custo fixo desestimula a entrada de novos competidores (Stiglitz et al, 
1989). É papel do Estado regular esses monopólios para que eles atuem em níveis próximos ao da 
concorrência perfeita. 
6 O consumo de um indivíduo não exclui o de outro. Ciente disso, no sistema de mercado, os 
consumidores tendem a não revelar sua preferência à medida que podem “pegar carona” ou usufruir dos 
mesmos bens, sem ter que pagar por eles. 
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necessária para guiar, corrigir e suplementar a falta de desempenho do sistema de 

mercado, principalmente, do ponto de vista distributivo. 

 

Ao admitir-se o governo como agente produtor de bens e serviços, e redistribuidor de 

renda, a sua introdução no modelo simplificado conduz a um conjunto de significativas 

modificações nos fluxos (um exemplo disso, conforme mostrar-se-á no capítulo III, é 

que os tributos modificam os níveis de preço, alterando o equilíbrio do mercado). 

 

A inserção do Estado amplia a complexidade do sistema, que passa a lidar com três 

agentes econômicos7. As funções clássicas do Estado são a garantia de estabilidade 

econômica, a arbitragem de conflitos privados e a promoção do bem-estar social 

(Musgrave e Musgrave, 1980). A introdução do governo não altera a concepção do 

modelo, apenas incorpora mais vetores. Assim, esse novo agente passa a fornecer bens e 

serviços que o mercado per se não provia, ou não provia adequadamente, e transfere os 

custos aos demais agentes. Por exemplo, este mecanismo pode ser observado no 

fornecimento de espaço ou infra-estrutura para circulação de bens (como a gasolina) em 

troca do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS (o capítulo IV 

tratará mais minuciosamente deste assunto). Dessa forma, faz-se necessária a presença 

do Estado. A Figura 2 esquematiza este novo sistema. 

 

Renda Monetária (despesa das famílias/receita das firmas)

Renda Monetária
(salários, aluguéis, juros e lucros pagos pelas empresas/recebidos pelas famílias)
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Firmas Famílias
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Mercado de Fatores

Recursos Produtivos
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Renda Monetária (despesa das famílias/receita das firmas)

Renda Monetária
(salários, aluguéis, juros e lucros pagos pelas empresas/recebidos pelas famílias)

Bens e Serviços

Firmas Famílias

Mercado de Bens e Serviços

Mercado de Fatores

Recursos Produtivos
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Bens e Serviços
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Recursos Produtivos

Governo

 

Figura 2: Sistema de Mercado Fechado 

Fonte: Rossetti (1992). 

 

                                                 
7 Para maiores detalhes, vide Rossetti (1992). 
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Segundo Musgrave e Musgrave (1980), a ação do governo abrange três funções básicas: 

i) A função alocativa8 diz respeito, sobretudo, ao fornecimento de bens públicos e 

meritórios9; ii) a função distributiva10, por sua vez, está associada a ajustes na 

distribuição de renda que permitam que a distribuição prevalecente seja aquela 

considerada justa pela sociedade; e iii) a função estabilizadora11 tem como objetivo o 

uso da política econômica visando a um alto nível de emprego, à estabilidade dos preços 

e à obtenção de uma taxa apropriada de crescimento econômico. 

 

Na função alocativa, o Estado fica responsável pela coordenação (e algumas vezes pela 

ação direta) entre produtores e consumidores dos bens públicos e dos bens meritórios. 

Ressalta-se que o financiamento deste mecanismo depende, em grande parte, da 

obtenção de recursos oriundos de tributos. 

 

Em síntese, a função alocativa trata da forma como o Estado influencia e promove o 

direcionamento dos fatores produtivos (capital, mão de obra e recursos naturais) entre as 

várias alternativas possíveis de uso, a fim de produzir um conjunto de bens e serviços, 

que constituem certa parcela da renda nacional. Para ser ofertada na quantidade e preços 

compatíveis com os padrões de renda e desenvolvimento nacional, esta cesta de bens e 

serviços requer, muitas vezes, de incentivos especiais providos pelo Estado.  

 

Para tanto, o governo utiliza instrumentos como tributos e renúncias fiscais para 

promover a oferta de serviços de consumo coletivo como educação, segurança, saúde, 

lazer, saneamento, transporte ou tudo aquilo que pode contribuir para o bem estar social.  

 

Em suma, o objetivo primordial do Estado é corrigir as falhas de mercado e as 

distorções distributivas, visando manter a estabilidade, melhorar a distribuição de renda, 

e alocar os recursos com maior eficiência. O Estado também tem a função de regular o 

                                                 
8 Há a necessidade de estabilização econômica e de arbítrio de conflitos privados para o correto 
funcionamento de um sistema econômico (Locke, 1690). 
9 Bens cuja principal característica é gerar benefícios sociais maiores que os benefícios privados, sendo, 
normalmente, sub-ofertados pelos produtores. Em termos econômicos, isto se dá porque as externalidades 
positivas do bem não são internalizadas por consumidores.  
10  Os sistemas econômicos podem gerar uma distribuição de renda indesejável socialmente (mesmo que 
esteja funcionando sob a ótica do Ótimo de Pareto). 
11 Os sistemas econômicos podem gerar inflação e desemprego em níveis elevados, para maiores 
informações, vide Musgrave e Musgrave (1980). Cabe ao Estado a implementação de políticas que levem 
o sistema econômico a patamares próximos ao pleno emprego e à estabilidade de preços e de equidade.  
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mercado e coibir abusos, reduzindo falhas de mercado e externalidades negativas 

(fatores adversos causados pela produção, como a poluição ambiental). 

 

A função alocativa aborda um problema típico da análise tradicional. Já a função 

distributiva do Estado possui um tratamento mais complexo, a ponto de transformar os 

aspectos distributivos em um dos maiores pontos de discussão na determinação da 

política do setor público (e, em particular, ocupando uma posição de destaque na 

determinação da política fiscal). A questão de como formular as medidas fiscais, tendo 

em vistas os objetivos do setor público, deve ser cuidadosamente analisada, sendo o 

foco do capítulo III. 

 

O governo também utiliza freqüentemente mecanismos como os tributos e a renúncia 

fiscal para distribuir a renda da economia. Os primeiros mecanismos captam recursos da 

camada da sociedade que possui maior renda, especialmente quando os bens forem 

considerados bens superiores12, muitas vezes tratados como supérfluos ou bens de 

luxo13. Em oposição, os bens básicos são frequentemente subsidiados, uma vez que há 

elevada participação no consumo da população de baixa renda (Pyndick e Rubinfeld, 

2002). 

 

Outrossim, associa-se a intervenção do Estado à função estabilizadora por meio das 

políticas monetária e fiscal, o que diretamente interfere nos níveis de emprego, renda, 

juros, câmbio e crescimento. Ela se justifica porque nem sempre os mecanismos de 

mercado são capazes de assegurar a estabilidade. Ademais, há questões como 

“senhoriagem14” que, se feita por agentes privados, levaria a problemas como conflito 

de interesse e risco sistêmico. Essa função é exercida em meio a um trade off entre a 

busca de estabilidade de preços e níveis de crescimento equilibrado, sustentáveis e 

desejáveis do ponto de vista social.  

 

                                                 
12 Os bens superiores possuem a característica de, ao aumentar a renda, o consumo aumenta mais que 
proporcionalmente (a gasolina é um exemplo de bem superior). Assim, bens superiores são consumidos 
por uma camada da sociedade que possui poder aquisitivo, sendo então passível de maior tributação. 
13 O “luxo” é um prazer que é reservado para poucos, onde uma elevação da renda permite o consumo 
(que será em elevada proporção). Essa generalização na comparação com bens superiores pode fazer 
sentido ou não (para maiores detalhes vide Veblen (1899). 
14 Termo para referir a administração da emissão monetária. 
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Assim, a política fiscal deve ser formulada objetivando alcançar ou manter um elevado 

nível de emprego, uma razoável estabilidade no nível de preços, o equilíbrio na balança 

de pagamentos e ainda uma taxa aceitável de crescimento econômico. Desta forma, 

diante de um elevado nível de inflação, o governo pode aumentar as alíquotas dos 

impostos (reduzindo a renda disponível) para reduzir o consumo da economia. 

 

As três funções representam e orientam a atuação do Estado e, além disso, as políticas 

de Estado também possuem orientações estratégicas, como o desenvolvimento de 

determinados setores da economia (a fim de maximizar o bem estar da população). 

Deve-se ressalvar, no entanto, a existência de grupos de interesses (qualquer pessoa, 

grupo de pessoas, organização ou instituição que pode influir ou sofrer a influência da 

política praticada pelo Estado) capazes, muitas vezes, de realizar a chamada captura15 

do Estado. 

 

Há, ainda, a existência de um terceiro sistema que deve ser observado: o sistema de 

mercado aberto16. Nele introduz-se o resto do mundo (as “vizinhanças”) como uma 

síntese dos agentes econômicos de fora do sistema observado (país, estado ou 

município). Este novo agente contém relações de troca com todos os demais, tornando o 

sistema mais complexo e acirrando o processo de concorrência, conforme observa-se na 

Figura 3. 

 

                                                 
15 O grupo de interesse manipula a formulação das novas políticas de Estado, refletindo em novas regras 
que o beneficia. 
del juego para su propio beneficio. 
16 Para maiores detalhes, vide Rossetti (1992). 
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Figura 3: Sistema de Mercado Aberto 

Fonte: Rossetti (1992). 

 

Nota-se, neste ponto, a necessidade de mecanismos concorrenciais em todas as partes do 

modelo. Esses mecanismos incidem, inclusive, sobre o governo, que compete na 

arrecadação tributária com a finalidade de maximizar receita (conforme será visto no 

capítulo V). 

 

A complexidade deste modelo aumenta devido, principalmente, à inserção do comércio 

internacional, de relações exteriores (política) e do trade off entre “complementaridade 

produtiva”17 e competição. No tocante ao governo, há custos extras associados como 

segurança nacional, relações exteriores e estabilidade econômica (câmbio, contas 

externas, etc). 

 

 

                                                 
17 Termo microeconômico usado para designar o acesso de outros bens que o mercado doméstico não 
fornece (Pyndick e Rubinfeld, 2002). 

 11



II.1 Necessidade de Financiamento do Estado e Critérios de Tributação 

 

O início do capítulo mostra a necessidade de um governo para a organização da 

economia. Todavia, deve-se considerar a necessidade de o setor público gerar recursos 

para se financiar, uma vez que nenhuma instituição existe sem recursos, nem mesmo o 

Estado. A principal fonte de receita do governo é, em geral, a arrecadação mediante 

tributos18. A arrecadação tributária deve, no entanto, obedecer a algumas regras para 

que o sistema tributário maximize o bem-estar da sociedade. 

 

Neste sentido, os tributos visam garantir patamares mínimos de investimento público 

que permitam a implementação de políticas sociais redistributivas de longo prazo e 

compensatórias de curto e médio prazo, como forma de melhorar não só as condições de 

vida dos diversos segmentos populares, como também diminuir as enormes 

discrepâncias entre os índices sociais em determinados países (Musgrave e Musgrave, 

1980). 

 

A suficiência dos tributos, sob a ótica da geração dos recursos necessários para o 

atendimento das responsabilidades do Estado, é afetada pelas limitações 

macroeconômicas associadas à sustentação do equilíbrio fiscal, exigindo esforços 

crescentes para aumentar a eficiência da administração pública de modo a manter a 

carga tributária19 total nos limites da capacidade de pagamento dos agentes (ademais, a 

competição internacional estabelece limites adicionais que serão mostrados no capítulo 

V). 

 

Nos princípios constitucionais, encontram-se as garantias para que haja limitações do 

poder de tributar (Brasil, 1988). Segundo Yvy e Mendonça (2005), o questionamento 

sobre a origem do poder de tributar do Estado remonta aos primórdios da civilização 

romana. Tributar vem do vocábulo latino tributum, originado do verbo tribuere, cujo 

significado inicial foi repartir por tribos e, posteriormente, repartir em sentido geral 

(Magalhães, 1991). Dessa forma, o Estado poderá garantir aos seus integrantes uma 

estrutura vital de bens e serviços que tornem possível a própria vida em sociedade. 
                                                 
18 Além dos tributos, os governos podem cobrar por serviços específicos (taxas administrativas), vender 
bens e serviços (estatais) ou obter recursos via títulos públicos ou empréstimos. Nesses casos, os itens 
anteriores (sobretudo, os tributos) acabarão por honrar os compromissos no futuro. 
19 Para maiores informações, vide a Tabela 25 e a Figura 21, ambos do anexo V. 
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O poder de tributar do Estado é atributo inerente e essencial à sua soberania. É esse 

poder que garante ao Estado viabilizar sua estrutura organizacional interna e sua 

independência externa.  

 

Nas últimas décadas, a questão tributária vem ganhando peso cada vez mais 

significativo em discussões de competitividade nos diversos mercados (Taverne, 1999). 

As discussões tendem a convergir para alguns critérios de eficiência econômica, 

analisando, entre outros pontos, a questão do tamanho do governo e do quanto é 

possível e necessário arrecadar para realizar os gastos públicos. 

 

Alguns procedimentos analíticos tendem a tornar-se universais, ainda que se faça 

distinção entre os estágios em que se encontram os países desenvolvidos e os países em 

desenvolvimento. Segundo Taverne (1999), as normas internacionais do direito 

tributário tendem a seguir alguns princípios, tais como a isonomia (vedando o 

tratamento desigual entre contribuintes que estejam na mesma situação), a capacidade 

contributiva (onde cada qual deve contribuir na proporção que pode pagar), a 

seletividade (avaliando a essencialidade do bem a ser taxado) e o incentivo à atividade 

econômica. 

 

II.1.1 Eficiência 

 

Em condições de concorrência perfeita20, a teoria econômica básica aponta que a 

eficiência econômica requer preço igual ao custo marginal (Pyndick e Rubinfeld, 2002). 

No capitalismo moderno (grande empresa), contudo, uma estrutura de mercado em 

concorrência perfeita é a exceção e não a regra (a regra é estruturas com concorrência 

imperfeita) (Kupfer e Hasenclever, 2002). No entanto, mesmo em estruturas de 

concorrência imperfeita, há dinâmicas próprias de mercado no longo prazo, por vezes 

catalisadas por ações regulatórias que geram pressões competitivas que aproximam tais 

estruturas de estruturas concorrenciais (teoria de mercados contestáveis – Baumol, 

1982). O mercado de combustíveis, por exemplo, é um mercado oligopolizado 

                                                 
20 Estrutura de mercado com as seguintes características: mercado atomizado (muitos compradores e 
vendedores), produto homogêneo, perfeita informação e livre mobilidade de recursos econômicos (capital 
e trabalho). 
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(concorrência imperfeita), mas que, com os mecanismos regulatórios apropriados (lei 

anti-trust, monitoramento da concorrência para evitar conluios, cartéis, etc), pode 

funcionar em concorrência oligopolista aproximando-se de um mercado competitivo 

(Viscusi, Vernon e Harrington, 1995). 

 

Neste sentido, mesmo em estruturas de concorrência imperfeita, a eficiência econômica 

ocorre com uma tendência de longo prazo à convergência (embora não à igualdade) do 

preço ao custo marginal (eficiência dinâmica) (Baldwin e Cave, 1999). 

 

Uma potencial fonte de ineficiência é a interferência da tributação sobre a alocação de 

recursos do mercado (tema, este, que será desenvolvido nos capítulos III e V). Isto 

porque, dependendo da forma de tributação definida e de sua magnitude, pode-se gerar 

distorções nas condições de escassez e, por conseguinte, na alocação de recursos 

econômicos. 

 

Podem-se estabelecer impostos sobre consumo com maior ou menor eficiência, 

dependendo dos objetivos do governo (as alíquotas decidem a questão). Do ponto de 

vista da eficiência, alíquotas uniformes não interferem nas decisões sobre o que 

consumir, sendo neutras (Hammar et al, 2002). Por outro lado, pode-se analisar a 

questão observando-se a elasticidade da demanda, que possui uma relação direta com o 

“peso morto” de um imposto. Com isso, seria mais eficiente impor um imposto seletivo 

por produto com alíquota decrescente à proporção que a elasticidade da demanda do 

bem específico aumentasse (Grupta et al, 2002). Em outras palavras, a alíquota de 

imposto sobre um bem qualquer seria inversa à elasticidade da demanda por aquele 

produto. Este é o famoso imposto de Ramsey.  

 

No entanto, o imposto de Ramsey, embora eficiente, pode ser regressivo, uma vez que 

os bens de primeira necessidade tendem a ter elasticidade-preço menor, justificando 

uma alíquota mais alta (Musgrave e Musgrave, 1980). Essa conclusão contraria o que se 

espera da diferenciação de alíquotas, que é o maior benefício para o consumo dos mais 

pobres. 

 

O sistema tributário brasileiro é “eficiente” no sentido de gerar um nível de receita 

elevado, no entanto, trata-se de um sistema que sofre de alguns problemas sérios como o 
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elevado nível da carga tributária agregada (Vide Tabela 1), que representa um ônus 

importante para um país com nível de renda médio (Giambiagi e Além, 2000).  

 

Tabela 1: Carga Tributária Mundial 

País % PIB 

Suécia* 53,20 % 

Noruega** 44,90 % 

Brasil*** 36,45 % 

Alemanha* 36,40 % 

Canadá** 35,20 % 

Espanha** 35,20 % 

Suíça* 34,50 % 

Portugal* 34,50 % 

Estados Unidos* 29,60 % 

Japão* 27,10 % 
*Dados relativos a 2000. 

** Dados relativos a 2001. 
***Dados relativos a 2002. 

Fonte: Amaral e Olenike (2003). 

 

Partindo do suposto de que os indivíduos sejam tributados de forma progressiva acima 

de certa renda, nada mais natural que países de elevada renda tenham uma carga 

tributária maior que países de renda per capita inferior (Giambiagi e Além, 2000). 

Porém, por outro lado, o problema distributivo é, em tese, menor nos países 

desenvolvidos, o que levaria a uma menor necessidade de tributação para esse fim. 
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II.1.2 Capacidade de Pagamento 

 

Além do objetivo de potencializar a eficiência econômica (e alocativa), seja buscando a 

neutralidade (quando não há falhas de mercado significativas), seja corrigindo fontes de 

ineficiência como externalidades, competição imperfeita e bens públicos, o propósito de 

maior eqüidade também tem movido os governos. Segundo Musgrave e Musgrave 

(1980), há eficiência na produção (alocação), mas não na distribuição de recursos, o que 

justifica a intervenção do governo nesse campo, com uso, além de outros instrumentos, 

da tributação. 

 

A busca de uma maior eqüidade na função redistributiva por parte do setor público está 

intimamente relacionada com a configuração de um sistema de tributação com base no 

princípio da capacidade de pagamento, onde o Estado procura maximizar o bem estar 

social (Stiglitz, 1989). A conseqüência desse entendimento, em geral, é a adoção de um 

sistema tributário baseado na capacidade contributiva que utiliza tabelas progressivas 

para a definição do valor do imposto a ser arrecadado, onde aqueles que possuem um 

maior rendimento pagam tributos mais elevados que os que recebem menos. Note que 

isso pode contradizer a regra de Ramsey, que tende a pesar mais nos bens inferiores21. 

 

A adoção de um sistema tributário eqüitativo, em países como o Brasil, se expressa 

através do princípio da capacidade contributiva, que busca proporcionar uma 

distribuição mais justa da carga tributária visando amparar as pessoas menos 

favorecidas economicamente, buscando a preservação de bem estar social (Musgrave e 

Musgrave, 1980). 

 

Outro princípio do sistema tributário que utiliza o conceito de eqüidade na sua 

formulação é o princípio da isonomia que proíbe a instituição de tratamento desigual 

entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente (deve se dar tratamento 

igual para os iguais e tratamento desigual para os desiguais). 

 

A equidade está relacionada à redistribuição de renda e, portanto, à desigual capacidade 

de pagamento dos segmentos sobre os quais incidem os impostos, taxas e contribuições. 

                                                 
21 Os bens inferiores possuem a característica de, ao aumentar a renda, o consumo reduz mais que 
proporcionalmente (elasticidade-renda negativa). 
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Assim, o princípio de equidade com base na capacidade de pagamento exige uma 

distribuição do tributo que assegure a eqüidade horizontal e vertical.  

 

Para a obtenção da eqüidade horizontal, os contribuintes de mesma capacidade de 

pagamento devem pagar o mesmo montante de tributos. Para garantir a eqüidade 

vertical, os pagamentos devem diferir de acordo com suas diferentes capacidades de 

pagamento, ou seja, associa a carga tributária à capacidade contributiva, outorgando 

uma função redistributiva à tributação (o estabelecimento de ações para inclusão dos 

mais desfavorecidos social ou economicamente). 

 

O princípio da eqüidade pode ser reformulado no sentido de exigir igualdade de 

sacrifício (Stiglitz, 1989). Tal exigência pode implicar na necessidade de uma tributação 

progressiva, o que vai depender da definição utilizada na caracterização do “igual 

sacrifício” (conforme será descrito no capítulo III). 

 

A progressividade da tributação da renda é afetada pela crescente mobilidade dos 

capitais e dos profissionais liberais mais qualificados. Por outro lado, a seletividade na 

tributação do consumo também é limitada pela competição no mercado regional e 

global. Isso faz com que as preocupações com a justiça fiscal desloquem-se para o lado 

do gasto, mediante prioridade na aplicação de recursos públicos em programas voltados 

para a eliminação dos fatores que impedem a mobilidade social. 

 

A despeito de todos (ou quase todos) os sistemas tributários serem formalmente 

progressivos, na prática, muito da eqüidade se perde pelas brechas que permitem o 

planejamento dos contribuintes, principalmente daqueles de mais alta renda, que têm 

maior possibilidade de contratar contadores e advogados tributaristas para encontrar 

espaços na legislação e pagar menos tributos, tornando a progressividade formal menor 

que sua progressividade efetiva. 

 

O grau de progressividade da tributação depende da forma como o sistema é 

estruturado. A tributação sobre a renda das pessoas físicas torna o sistema mais 

progressivo, tendo em vista que os impostos pessoais podem ser dosados conforme a 

renda do contribuinte, sendo que a possibilidade de transferência da carga para outros 

contribuintes é menor do que no caso de impostos sobre produtos ou empresas. Estes 

 17



tendem a ser transferidos e regressivos. Deste modo, a utilização mais intensa e mais 

progressiva do imposto de renda é recomendável. O aumento da qualidade da 

administração fiscal é essencial à medida que poderá reduzir a sonegação, garantindo a 

boa qualidade do sistema tributário e uma maior justiça fiscal. Sendo assim, é 

fundamental que haja uma ampla reforma da administração fazendária que lhe forneça 

meios para aumentar a arrecadação de impostos cujo controle é relativamente mais 

difícil, permitindo uma redução de outros impostos que são prejudiciais à eficiência do 

sistema econômico. Outro aspecto relevante é a excessiva participação dos tributos 

sobre bens e serviços na arrecadação. Esse tipo de tributação indireta traz um alto grau 

de regressividade à carga tributária à medida que acaba onerando as pessoas de menor 

rendimento, em vez de se concentrar na parcela da população cuja renda apresenta uma 

alta participação no PIB (Giambiagi e Além, 2000). 

 

Supondo a existência de um imposto indireto sobre todas as mercadorias, surge a 

questão de como deveria ser a alíquota (a mesma para todos os bens ou diferenciada de 

acordo com o grau de essencialidade do produto). A resposta depende do objetivo: se 

for maximizar a eficiência do sistema econômico, então uma alíquota uniforme é a mais 

recomendada porque minimiza distorções. Contudo, se o objetivo do sistema tributário é 

distribuir renda, bens superiores (tal como a gasolina) deveriam ser tributados mais 

pesadamente. A conclusão a que se chega é que o desenho do sistema tributário ótimo 

não indica a alíquota exata sobre cada mercadoria, mas procura relacionar os objetivos 

de política e as políticas propriamente ditas. 

 

 

II.2 Tipos de Tributos 

 

Segundo Yvy e Mendonça (2005), a expressão “tributo” foi empregada, originalmente, 

para designar as contribuições em ouro, escravos, ou sob qualquer modalidade que, em 

sinal de dependência, o povo vencido nas guerras pagava ao vencedor – o 

correspondente às atuais indenizações de guerra. Modernamente passou a designar as 

contribuições exigidas dos próprios súditos para o custeio das atividades públicas.  

 

É importante definir mais precisamente alguns termos muito utilizados no cotidiano, 

mas que, por muitas vezes, são empregados de maneira errada. O tributo é, segundo o 
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artigo 3º do Código Tributário Nacional (Brasil, 1966), “toda prestação pecuniária 

compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção 

de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 

vinculada”, ou seja, todo pagamento obrigatório que não represente uma punição por ato 

ilícito, devendo ser previsto em lei.  

 

Ressalta-se que legislação tributária obedece a uma hierarquia, respectivamente nessa 

ordem: a Constituição, a Lei, o Decreto e os Atos Administrativos de diversos órgãos do 

poder tributário. 

 

O tributo tem como espécies os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, que, 

embora possuam o caráter de prestações coercitivas, apresentam traços peculiares que 

os diferenciam.  

 

Segundo Souza (1999), as cargas tributária e fiscal são grandezas diferentes, onde a 

carga tributária se refere apenas à receita tributária propriamente dita, composta por 

impostos, taxas e contribuições de melhoria, excluídas as contribuições sociais. Já a 

carga fiscal considera tanto a receita tributária como as demais contribuições e eventuais 

outras receitas com caráter impositivo, servindo também para determinar o potencial 

tributário de um Estado.  

 

Entretanto, como a análise deste trabalho refere-se a todos os encargos fiscais, ao longo 

desta dissertação, o conceito de carga tributária será amplo e incluirá contribuições 

sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesses de categorias profissionais 

e econômicas (denominadas contribuições parafiscais), além dos impostos, taxas e 

contribuições de melhoria, abrangidos pelo conceito de tributo nos termos do artigo 145 

da Constituição Federal (Brasil, 1988).  

 

Dessa forma, definir-se-á, para este trabalho, o tributo como a grandeza fiscal, sendo 

composta por: i) imposto – recurso recolhido pelo poder público dos seus 

administrados, sem contraprestações específicas; ii) taxa - pagamento referente a um 

serviço público prestado ou posto à disposição em benefício de um determinado 

indivíduo; iii) contribuição – recurso recolhido pelo poder público para um determinado 

fim específico.  

 19



 

II.2.1 Imposto 

 

O imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de 

qualquer atividade estatal específica, caracterizado por não ter sua arrecadação com 

destino específico, sendo destinado a atender às necessidades gerais da administração 

pública, sem assegurar ao contribuinte qualquer proveito direto em contraprestação à 

parcela que pagou (Brasil, 1966).  

 

A cobrança do imposto é medida pela capacidade contributiva. No mercado de 

combustíveis automotivos incidem somente o Imposto de Importação (II) e o Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que serão definidos no capítulo 

IV. 

 

II.2.2 Taxa 

 

A taxa, ao contrário, destina-se a remunerar serviços específicos, efetivamente prestados 

ou colocados ao alcance do contribuinte, tendo como fato gerador o exercício regular do 

poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e 

divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição (Brasil, 1966). 

Corresponde sempre a uma contraprestação direta pelo serviço recebido ou posto à 

disposição, mesmo que o contribuinte dele não se utilize, como é o caso dos serviços 

municipais de água e esgoto, que, quando existentes e colocados em funcionamento, 

acarretam sempre a exigência da taxa correspondente. É de suma importância atentar 

que a Constituição Federal estabelece que, para a cobrança da taxa, não se poderá tomar 

como base de cálculo aquela que tenha servido para incidência de impostos (Brasil, 

1988). As taxas têm origem na isonomia da tributação. Como algumas atividades só 

beneficiam alguns indivíduos, devem ser financiadas por quem se beneficia. 

 

Ressalta-se que a União, os estados, os municípios e o distrito federal têm competência 

para a criação de taxas e contribuições de melhoria. Quanto aos impostos, entretanto, a 

Constituição Federal adota um sistema de rígida discriminação. A União, os estados, o 

distrito federal e os municípios somente podem arrecadar os impostos que lhes foram 

atribuídos. Tal princípio constitucional apenas sofre exceção relativamente à União, que 
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poderá instituir outros impostos, desde que não tenham base de cálculo e fatos geradores 

idênticos aos que já foram previstos para os impostos devidos às demais entidades 

públicas. 

 

Ainda assim, o artigo 10º do Código Tributário Nacional ressalta que “é vedado à União 

instituir tributo que não seja uniforme em todo território nacional, ou que importe 

distinção ou preferência em favor de determinado estado ou município” (Brasil, 1966). 

 

II.2.3 Contribuição 

 

A contribuição de melhoria, referida anteriormente, é instituída para recuperar o custo 

de obra pública onde houve valorização imobiliária (imóvel particular), tendo como 

limite total a despesa efetiva, e como limite individual o acréscimo de valor de cada 

imóvel beneficiado. 

 

A contribuição parafiscal gera uma receita fiscal específica, cuja arrecadação deve ser 

alocada em um fundo pré-determinado, associado a um objetivo específico. Elas 

subdividem-se em 3 grupos: as sociais, as de intervenção do domínio econômico e as de 

interesse das categorias profissionais. As contribuições parafiscais diferem das taxas, 

pois seus fatos geradores não são atividades do Estado. Também não podem ser 

caracterizados como impostos, pois tem uma destinação específica. 

 

O mercado de combustíveis automotivos lida diretamente com três contribuições de 

caráter parafiscal, como a Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico (CIDE). 

Todas as contribuições incidentes neste mercado serão explicadas posteriormente (no 

capítulo IV). 
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II.3 Renúncia Fiscal 

 

O tributo é uma forma de arrecadação que auxilia, em grande medida, a organização do 

Estado. Há, somado a esse fim arrecadatório, em alguns países (como o Brasil), o cunho 

social – a redistribuição de renda. Todavia esta não é a única maneira de o Estado 

intervir diretamente na cadeia produtiva. 

 

Os tributos são instituídos com a finalidade de serem arrecadados. Entretanto, pode-se 

abrir mão de parte da arrecadação deles para atingir outros fins de interesse do Estado, a 

fim de incentivar determinadas atividades (por exemplo, cultura e programas especiais 

como alimentação do trabalhador, desenvolvimento tecnológico industrial ou agrícola, 

etc.) ou desenvolvimento de determinadas regiões. Essa renúncia fiscal tem o nome 

técnico de “extrafiscalidade”, que significa o uso do tributo para fins outros que não o 

da arrecadação (Ribeiro, 2004).  

 

A renúncia fiscal constitui um benefício fiscal para o contribuinte, desde que este 

observe com rigor os requisitos que a lei exige para o direito de utilizá-lo. Segundo o 

artigo 14 da Lei Complementar nº 101/00 (lei de responsabilidade fiscal), “a renúncia 

compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em 

caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique 

redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que 

correspondam a tratamento diferenciado”. 

 

As renúncias se manifestam com um conteúdo extrafiscal, sendo normalmente avaliadas 

pela capacidade de gerar desenvolvimento econômico ou pela capacidade contributiva. 

A necessidade de desenvolvimento econômico dos estados deve fundir-se ao 

crescimento econômico do país (e não gerar concorrências interestaduais ou “guerras 

fiscais”22 - que serão discutidas no capítulo V, sendo aprofundadas no anexo IV). 

                                                 
22 A “guerra fiscal” é um estado peculiar de acirramento do caráter competitivo de políticas regionais de 
desenvolvimento, praticadas isoladamente pelas unidades da federação, voltadas para a atração de 
investimentos privados. Os governos subnacionais disputam entre si, mediante a concessão de isenções e 
benefícios em geral, a atração de empresas geradoras de empregos e rendas a serem tributadas pela 
Fazenda Pública do Estado. Como conseqüência da necessidade de atração de investimentos e estímulo à 
economia local, os agentes estaduais acabam competindo (através de redução de impostos), mesmo que 
isso acarrete resultado divergente do pretendido – retração da economia em âmbito nacional. 
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Quanto à capacidade contributiva, o benefício deve ser concedido a quem não consiga 

pagar, ou seja, beneficiando as classes menos favorecidas da população. 

 

Dessa forma, a renúncia fiscal é uma forma indireta de o poder executivo financiar a 

produção ou a pesquisa de determinados setores da economia. A concessão de 

incentivos fiscais, por conseguinte, influi na formação de preços no mercado, matéria 

intrinsecamente ligada à defesa da concorrência. É evidente que, para financiar a perda 

de arrecadação (representada pela renúncia fiscal), o Estado tem que cobrar mais de 

quem não goza desses benefícios fiscais ou deve contar que o aumento de atividade 

econômica estimulada pela renúncia fiscal leva per se a uma maior arrecadação. 

 

Assim, os governos podem, mediante políticas de desenvolvimento, criar incentivos à 

determinada indústria, normalmente, com o viés de que ela se torne competitiva 

futuramente. Essa prática, comum pelo mundo, é também muito aplicada no segmento 

de combustíveis automotivos, sendo determinante na política energética de um país.  

 

Ressalta-se, ainda, que quaisquer privilégios fiscais desprovidos dos princípios da 

isonomia, da capacidade contributiva e do desenvolvimento econômico violará o direito 

fundamental à igualdade de tratamento, podendo ser considerado uma discriminação. 

 

Outro termo muito utilizado no sistema tributário, segundo Magalhães (1991), é a 

imunidade, que vem do latim immunitas, tatis, referindo-se à exoneração do encargo. 

Na área tributária, o termo é utilizado para indicar pessoas, bens, coisas, fatos ou 

situações que deixam de ser alcançados pela tributação. A imunidade tributária é um 

princípio constitucional de vedação às entidades tributantes instituírem impostos sobre 

aquilo que é imune, uma limitação ao poder fiscal do Estado. Por se tratar de 

salvaguarda de direitos fundamentais, a imunidade possui conteúdo extrafiscal. 

 

Em suma, a finalidade de qualquer tributo deve ser a de proporcionar recursos para o 

financiamento do Estado da forma mais eficiente e eficaz possível, dentro de padrões 

coerentes de eqüidade. Os mecanismos utilizados para limitação da tributação são a 

imunidade e a renúncia fiscal. A imunidade é um princípio constitucional de vedação de 

instituir impostos. A renúncia fiscal é um instrumento de financiamento público, via 

sistema tributário, vinculado (em geral) à promoção de políticas sociais e industriais, 
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que pode ser utilizado para minimizar as desigualdades regionais existentes em relação 

ao desenvolvimento de determinados setores e empreendimentos.  

 

 

II.4 Características dos Tributos 

 

A natureza do tributo determina-se pelo fato que o gera e, segundo Brasil (1966), dá-se 

a esse fato a denominação de “fato gerador”, que constitui uma das fontes da obrigação 

tributária. A obrigação de pagar o tributo decorre de lei específica, segundo o princípio 

de que não pode haver tributação sem lei prévia que a autorize. 

 

O tributo pode ser classificado como progressivo, regressivo ou neutro (caso a relação, 

respectivamente, aumente, diminua ou mantenha-se constante com o crescimento da 

renda), segundo a variação da relação entre a carga tributária e a renda do contribuinte. 

Quanto à forma de incidência, o tributo pode ser: i) específico, se o montante for fixo 

para cada unidade transacionada; ii) ad valorem, quando estabelecido como uma certa 

porcentagem do valor adicionado em uma determinada transação; iii) unitário, se incidir 

apenas uma vez numa mesma cadeia comercial; e, iv) múltiplo, caso incida em vários 

estágios de comercialização de um determinado bem. 

 

Uma segunda classificação dos tributos diz respeito à distinção entre tributos incidentes 

sobre as rendas das pessoas e sobre as transações ou os objetos. Há os tributos gerais 

diretos e indiretos. O primeiro é caracterizado por incidir de acordo com a capacidade 

de pagamento de cada contribuinte, enquanto o segundo é aplicado sobre atividades e 

objetos, independente diretamente das características do pagador. O tributo indireto 

possui ainda uma subcategoria denominada imposto seletivo (excise tax) ou especial, 

que se aplica ao desempenho de um determinado ato econômico, tal como a produção 

de um determinado bem ou a oferta de um serviço específico, diferenciando-se do 

tributo geral, que incide amplamente sobre as transações econômicas (Simão, 2001). 

 

Os impostos que têm captado a maior atenção como fonte de receitas são aqueles sobre 

o consumo local de bens e serviços, tipo Imposto sobre o Valor Agregado - IVA - 

associados a impostos seletivos de consumo. A experiência tem demonstrado que são 

relativamente fáceis de administrar, pois o IVA é, em grande medida, auto-controlado. 
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A base do IVA é geralmente complementada com alguns impostos seletivos (excise 

tax), tipicamente sobre combustíveis, fumo, bebidas, automóveis e jogos de azar (Souza, 

1999). 

 

Segundo Grupta e Mahler (1995), a experiência internacional23 mostra que, a partir da 

segunda metade dos anos 60, a adoção da sistemática do valor adicionado correspondeu 

a um avanço importante na área da tributação, caracterizando o domínio de impostos 

gerais sobre a produção e o consumo.  

 

Quando os tributos indiretos representam, basicamente, impostos sobre valor 

adicionado, a competição entre os produtos de um país A e de outro país B tende a ser 

feita em bases tributárias similares, onde a taxação dos produtos importados é igual a 

dos produtos nacionais, além de desonerar as exportações do peso desses tributos. Neste 

sentido, o imposto sobre Valor Agregado (IVA) é considerado a forma mais eficiente de 

tributação sobre vendas, principalmente por tratar-se de um tributo neutro em relação à 

estrutura organizacional das empresas, tendo em vista que o total do imposto incidente 

em um determinado produto não depende do número de transações por ele sofrido ao 

longo dos vários estágios da produção e da distribuição – ao contrário do que ocorre 

com os impostos em cascata ou cumulativos. Sendo uma proporção constante do valor 

adicionado, o IVA é facilmente identificado, o que permite que as exportações possam 

ser isentas e as importações tributadas da mesma forma que a produção doméstica.  

 

Os tributos cumulativos são problemáticos por tornar, no mercado interno, o produto 

nacional mais caro que o importado (que não possui a incidência destes tributos). Além 

disso, no mercado externo, o produto nacional enfrenta concorrência de produtos sem 

essa carga tributária – o país taxa as exportações. Assim, além de distorcerem a 

alocação de recursos, os tributos cumulativos reduzem a competitividade dos produtos 

nacionais (Giambiagi e Além, 2000). 

 

Segundo a finalidade, os tributos podem ser fiscais (com fins arrecadatórios) e 

extrafiscais (visando induzir comportamentos de agentes econômicos). Essa 

extrafiscalidade deve ser o instrumento de incentivo a determinados setores da 

                                                 
23 A análise específica da tributação do mercado internacional de combustíveis pode ser observada no 
capítulo V. 
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economia, tal como o de combustíveis automotivos, que será objeto de estudo da 

subseção V.1 do capítulo V. 

 

É importante destacar a necessidade de minimizar os efeitos negativos da tributação 

sobre a eficiência e a competitividade do setor produtivo, assegurando a integração 

comercial. Desta forma, evitar-se-ia a ocorrência de danos à economia (que serão 

expostos no capítulo III) do país além de combater a sonegação fiscal. Ressalta-se a 

existência de duas maneiras para evitar o pagamento ou recolhimento de tributos: a 

elisão e a evasão tributária: a primeira é o ato de se evitar o aparecimento da obrigação 

tributária, sem a prática do dolo ou fraude; a segunda é o simples não pagamento ou 

não-recolhimento do tributo previsto em lei, podendo ser um ato falho ou ação 

consciente, espontânea, dolosa ou intencional, que, valendo-se de meios ilícitos ou não, 

retarda, reduz, elimina ou evita o pagamento ou recolhimento de tributo, o que é crime 

(Rietveld e Woudenberg, 2004).  

 

Alguns combustíveis automotivos (como a gasolina), por possuírem características24 

como a de um bem superior (portanto, com consumidores que possuem maior 

capacidade de pagamento), propiciam aumento do mecanismo tributário de 

redistribuição da renda (função distributiva do Estado, referida no início do capítulo).  

 

Outra característica importante neste mercado é a ausência de substitutos (ou 

substituição limitada), que se reflete na baixa elasticidade preço da demanda, tornando 

esses bens propensos a uma maior tributação (segundo a regra de Ramsey, referida no 

decorrer deste capítulo). Tal fato está de acordo com a função alocativa do Estado. 

 

Desta maneira, segundo os critérios de eficiência e capacidade de pagamento 

(desenvolvidos ao longo deste capítulo), a tributação dos combustíveis automotivos 

deve ser diferenciada. Esta diferenciação, oriunda das características destes bens, pode 

refletir ganhos para a sociedade, através, por exemplo, de aumento de arrecadação.  

 

                                                 
24 Essas características serão mais bem discutidas no capítulo III. 
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Uma vez que a arrecadação aumenta, as funções do Estado ficam facilitadas (pode haver 

diminuição de outros tributos – funções distributiva e estabilizadora, e aumento de 

oferta de bens públicos ou meritórios – função alocativa). 

 

Analisadas, em termos teóricos, as razões fundamentais de aplicação dos tributos 

aplicados sobre os combustíveis automotivos, buscar-se-á, no próximo capítulo, 

desenvolver a ótica do consumidor, em uma análise microeconômica. 
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Capítulo III – Análise Microeconômica da Tributação 

 

Uma característica fundamental para o entendimento do mercado de combustíveis 

automotivos é a tradicional falta de opções a partir da compra do veículo, o que resulta 

na elevada inelasticidade preço do bem. No entanto, com o advento dos automóveis 

flex-fuel, esse fato deve alterar-se bastante, pois o consumidor poderá (na bomba de 

combustíveis) optar pelo combustível que lhe convém. 

 

Assim, a crescente influência, no mercado supracitado, dos veículos flexíveis ou multi-

combustíveis (gasolina, álcool e GNV), tende a reduzir consideravelmente (com sua 

entrada no mercado brasileiro) a inelasticidade preço da demanda de gasolina. 

 

E, desta forma, a tendência passa a ser que os preços do GNV e do álcool, em relação à 

gasolina, reflitam os ganhos de mercado e, em se tratando de mercados altamente 

voláteis individualmente, que a concorrência gere um equilíbrio no longo prazo (Ceteris 

Paribus25). No curto prazo, no entanto, a tendência é de convergência pelo preço da 

gasolina (que é um produto com elevado custo de oportunidade no mercado 

internacional, além de ser essencial à maior parte da frota de veículos leves brasileiros). 

 

Em todos os mercados há comparações que são feitas entre características dos bens. A 

elasticidade da demanda de um bem mede a variação relativa da quantidade adquirida 

(em uma unidade temporal), quando ocorre, ceteris paribus, variação em um dos fatores 

(preço da mercadoria, renda do consumidor, preço de mercadorias substitutas, gosto do 

consumidor, entre outros). 

 

A relativa inelasticidade preço indica que os aumentos da tributação sobre os 

combustíveis automotivos são as melhores práticas para reduzir as externalidades26 

negativas (como as emissões atmosféricas dos motores de combustão interna). Mas, por 

outro lado, permite que os governos utilizem o tributo meramente como instrumento 

fiscal. Para isso basta que o aumento do fisco não seja abrupto e que o sistema seja 

                                                 
25 Expressão econômica que indica: todos os demais fatores constantes. 
26 O estudo de Dresnera et al (2006) detalha a taxação ecológica, sendo interessante para estudos futuros 
nesta área. 
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uniforme, não comportando diferentes incidências e isenções (o que aumentaria 

significativamente os custos de fiscalização e coleta). 

 

A elasticidade-preço é fator essencial na análise tributária, uma vez que determina uma 

relação de necessidade ou de habilidade de substituição de um determinado bem. Por 

exemplo, se o GNV for considerado substituto da gasolina, uma maior incidência de 

tributos sobre o GNV afetará a demanda por gasolina (que neste caso, aumentará). 

 

 

III.1 Mercado Cativo e o Advento do Mercado Competitivo  

 

O mercado de combustíveis automotivos envolve um elevado montante de recursos e a 

formação deste mercado inicia-se no instante da compra do veículo. Ao adquirir um 

veículo, na ausência de veículos multi-combustíveis, o consumidor predefine o consumo 

de combustível. Dessa forma, passa a haver um mercado cativo, onde o consumidor 

compra o veículo e tem que consumir um determinado combustível. 

 

A palavra cativo exalta a falta de liberdade e, como adjetivo de mercado, exprime a falta 

de opções do consumidor, resultando na sujeição à compra de determinado bem (não 

havendo substituição entre bens). Assim, para um agente que possua seu veículo 

movido à gasolina, uma redução do preço do álcool hidratado não trará benefícios 

diretos no curto prazo27. Em termos microeconômicos, o mercado cativo possui 

elasticidade substituição igual a zero, ou seja, não há substituição no curto prazo 

(Varian, 2000). 

 

O mercado automobilístico possui, desde seu início, uma tendência a engessar o 

consumidor a determinado combustível (um veículo movido à gasolina, 

costumeiramente, era movido tão somente à esse combustível28). Dessa maneira, a 

venda dos veículos era tradicionalmente um dos principais determinantes das vendas do 

mercado de combustíveis automotivos. 

 
                                                 
27 No longo prazo o consumidor poderá optar pela compra de um veículo movido a álcool, aproximando-
se do mercado competitivo (que será, posteriormente, explicado).  
28 O combustível exemplificado é a gasolina C, uma vez que a Lei 8.723/93 regulamenta a adição de 
álcool anidro na gasolina A (em uma proporção entre 20 e 25%), formando a gasolina C. 
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A Figura 4 esboça o funcionamento deste mercado, onde o bem consumido pode ser um 

combustível como o álcool ou a gasolina. Nota-se a pequena inclinação da curva de 

demanda, o que é reflexo da relativa inelasticidade preço da demanda do bem no curto 

prazo, originado pela dependência do bem supracitado.  

 

($/Unidade) 

Preço 

P’ 

P

S’ 

S

Consumo
(Quantidade) 

D

Q’ Q

 

Figura 4: Oferta e Demanda de um Bem em um Mercado Cativo 

Fonte: Elaboração Própria a partir de Varian (2000). 
 

Observa-se, na Figura 4, que o deslocamento da oferta conduz a um aumento 

considerável do preço (de P até P’) e, em contra partida, uma pequena redução da 

quantidade demandada (de Q até Q’). Na falta de combustíveis substitutos, o aumento 

do preço leva ao consumidor as opções de continuar usando o veículo ou parar (o que 

dependerá a relação entre a necessidade de uso do automóvel e o preço do combustível). 

 

Observa-se que a concorrência é o fato econômico resultante do encontro de 

compradores (demandantes) e vendedores (ofertantes) com o intuito de realizar uma 

transação econômica (compra e venda). 

 

No entanto, o mercado só é tido como competitivo quando ofertantes e demandantes 

não são capazes de influenciar o preço, por não possuírem poder de mercado (apenas 

determinam o nível que atuam de acordo com o preço vigente). O ponto de equilíbrio de 
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um mercado competitivo é dado pelo ponto de encontro das curvas de oferta e demanda 

agregada, fornecendo o nível de preço e quantidade de equilíbrio. 

 

Nota-se, ainda, que a possibilidade de substituição de um bem eleva o grau de 

competitividade de um mercado. A livre escolha do consumidor no momento de compra 

do combustível é um fato recente, que veio à tona com a inserção dos veículos flex-fuel 

(multicombustíveis) e com a introdução de mecanismos de conversão dos motores 

(formando os bicombustíveis e ampliando o leque de possibilidades do consumidor 

antes “engessado”).  

 

O interessante nesta inovação do mercado foi a inserção de um produto (veículo) capaz 

de consumir mais de um tipo de combustível, levando a escolha do consumidor até a 

bomba de abastecimento. Desta forma, observa-se uma dicotomia: enquanto os carros 

cativos possuem elasticidade de substituição de seus combustíveis igual a zero, os 

flexíveis possuem elasticidade infinita (trocam a qualquer momento conforme os 

preços-relativos para uma performance equivalente). Assim, os estudos sobre o mercado 

de combustíveis automotivos devem conter análises para ambos os casos. 

 

Segundo Anfavea (2006), no ano de 2005, aproximadamente 60% das vendas de 

veículos leves29 eram representados pelos automóveis flex-fuel, enquanto 40% 

permaneceram a movidos, originalmente, a gasolina.  

 

O cenário referencial da Petrobras (para maiores informações, vide Correia, 2004) 

indica que, em 2015, 45,0% da frota de veículos leves será formada por automóveis 

flex-fuel, 48,5% continuarão cativos (de fábrica) à gasolina, 2,5% cativos ao álcool 

hidratado e 4,0% cativo ao diesel. 

 

O cenário alternativo, desenvolvido em Schaeffer et al (2004), mostra um crescimento 

ainda maior, de forma que a frota de veículos flex-fuel iguale, em 2015, a frota de 

veículos a gasolina (maior parte dos veículos de passeio “cativos”).  

 

                                                 
29 0,18% referem-se a carros “leves” movidos a diesel, com as seguintes classificações (Anfavea, 2006): 
Utilitários, Caminhonetes de Carga e Caminhonetes de Uso Misto. 
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Ressalta-se que não é objetivo deste trabalho o desenvolvimento de cenários, mas a 

discussão faz-se necessária para a análise do trade off entre incentivos governamentais e 

os impactos de mudanças dos tributos dos combustíveis automotivos na arrecadação do 

governo (que será elaborada no capítulo V). 

 

 

III.2 Escolhas dos Consumidores  

 

O consumidor tende a escolher o que lhe proporciona maior satisfação (utilidade). A 

teoria microeconômica analisa os caminhos traçados pelo consumidor, observando, ao 

nível do indivíduo, o princípio da escolha do consumidor entre dois bens. Dessa forma, 

desenha-se a curva de escolhas que maximiza a utilidade, denominada curva de 

indiferença. 

 

As curvas de indiferença30 podem ser pensadas como as alternativas entre as quais o 

tomador de decisão é indiferente, não havendo preferência. Assim, ela expressa todas as 

combinações de cestas de mercado que poderiam oferecer o mesmo nível de utilidade a 

um indivíduo. As curvas de indiferenças devem refletir preferências convexas, ou seja, a 

cesta média31 é preferível às cestas pertencentes às curvas. 

 

Outro conceito importante na teoria econômica é o de dotação orçamentária 

(representada por uma reta), que reflete o conjunto de todas as cestas de bens que 

podem ser compradas, gastando a renda monetária disponível.  

 

O ponto de encontro entre uma curva de indiferença e a reta orçamentária (ou seja, as 

alternativas do consumidor limitadas pela restrição orçamentária) denomina-se escolha 

ótima, havendo maximização da utilidade. 

 

A Figura 5 mostra os efeitos de um aumento da renda ou dotação orçamentária do 

consumidor, evidenciando o deslocamento paralelo da reta até uma nova curva de 

                                                 
30 Note que as curvas de indiferença, por definição, não existem em mercados cativos no curto prazo 
(lembrando que, no longo prazo, o mercado cativo se aproxima do competitivo através da substituição do 
veículo). 
31 Ao escolher dois pontos da curva e traçar uma reta, obtém-se uma reta com inúmeros pontos de cesta 
média. 
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indiferença, chegando, conseqüentemente, a um novo ponto de equilíbrio (maximização 

da utilidade).  

 
 

X1
(Quantidades)

X2
(Quantidades)

Dotação
Orçamentária

A B

 

Figura 5: Modificação na Dotação Orçamentária 

Fonte: Elaboração Própria a partir de Varian (2000). 
 

Dessa forma, a adição de um imposto que incida sobre a renda modificará a restrição 

orçamentária, deslocando o ponto de equilíbrio no sentido oposto ao mostrado na Figura 

5. 

 

É importante ressaltar que a inclinação da curva de indiferença, conhecida como a taxa 

marginal de substituição (TMS), indica a taxa à qual há a propensão a substituição de 

um bem por outro, mantendo-se o nível de satisfação (os bens considerados substitutos 

perfeitos caracterizam-se pelo valor de TMS igual a -1). 

 

O ponto de maximização da satisfação ou utilidade é definido pela condição de que a 

TMS seja igual à relação entre o preço de um bem em relação ao outro (preço-relativo 

dos bens). Esse ponto, como já observado, está sujeito à restrição orçamentária e 

pressupõe que as cestas tenham quantidades positivas para os bens. 

 

 33



Na Figura 6, sendo X1 e X2 bens normais32, e supondo uma redução no preço33 do bem 

X2 (por exemplo, a gasolina), observa-se que, em um primeiro instante, a modificação 

no preço relativo dos bens gerou uma inclinação da reta orçamentária, alterando a 

relação de consumo dos bens (levando o ponto ótimo para A’). No entanto, a redução de 

preço de um dos bens consumidos reflete como aumento da renda e (conforme indicado 

pela Figura 6) causa um deslocamento paralelo da reta orçamentária (até que haja 

interseção entre a reta orçamentária original, a atual e o eixo que se refere ao bem que 

não mudou de preço - X1). Dessa forma, ao tangenciar outra curva de indiferença, a reta 

orçamentária forma o ponto ótimo B, o novo equilíbrio deste mercado. 

 
 

X 1 
(Quantidade) 

X2 
(Quantidade) 

Dotação
Orçamentária

A B
A’

 

Figura 6: Modificação nos Preços Relativos dos Bens 

Fonte: Elaboração Própria a partir de Varian (2000). 

 

Como o imposto sobre a quantidade de um bem aumenta o preço percebido pelo 

consumidor, pode-se utilizar esse modelo para análise do comportamento do 

consumidor quando adicionado ou retirado o imposto. Com isso, a Figura 6 pode ser um 

exemplo de redução da quantidade de impostos pagos no consumo do bem X2, (no caso, 

a gasolina). 

 

 
                                                 
32 O bem normal é caracterizado pelo aumento da demanda quando há elevação na renda do consumidor. 
33 Ceteris Paribus. 
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III.3 Determinação do Preço em um Mercado Competitivo 

 

Os preços indicam alterações dos desejos dos consumidores às empresas produtoras. Em 

contrapartida, informam os consumidores de alterações dos custos de produção e, com 

isso, de novas oportunidades para a satisfação de suas necessidades. Com base nos 

preços assim estabelecidos, o consumidor distribui suas compras de maneira a 

maximizar a satisfação obtida com os fundos disponíveis para gastar. Os preços também 

representam os sinais para os fornecedores dos fatores de produção quanto às suas 

aplicações mais rentáveis. 

 

A função da demanda para um mercado é o relacionamento entre o preço do produto e a 

quantidade dela demandada. Do mesmo modo, a função de oferta é o relacionamento 

entre o preço do produto e a quantidade fornecida. As funções de oferta e demanda 

podem ser representadas como curvas em um gráfico, conforme serão mostradas Figura 

7.  

 

Nomeando por P e Q, respectivamente, o preço e a quantidade onde as curvas de oferta 

e demanda se cruzam. Estipulando D ser a função da demanda para o mercado e o S, a 

função da oferta. Se p > P, então a quantidade demandada será menor do que a 

quantidade fornecida (D < S), gerando concorrência entre os produtores, o que reduz os 

preços a níveis abaixo do ponto de equilíbrio. Simetricamente, se p < P, então a 

quantidade demandada será maior do que a quantidade ofertada (D > S), e a falta de 

bens faz com que o preço seja oferecido acima do ponto de equilíbrio.  
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Figura 7: Equilíbrio no Mercado Competitivo 
Fonte: Elaboração Própria a partir de Varian (2000). 

 

Assim, no ponto P, a quantidade demandada é exatamente igual à quantidade ofertada e 

não há nenhuma tendência para que o preço mude. É, de fato, o preço do equilíbrio. A 

quantidade demandada e ofertada nesse preço formam o ponto de equilíbrio, Q. 

 

 

III.4 O Impacto de um Tributo  

 

Apesar das diferenças entre impostos, taxas e contribuições (discutidas no capítulo II), 

para os agentes econômicos, eles possuem os mesmos efeitos, o que a teoria econômica 

se refere como “efeitos da mudança ou introdução de um imposto” (Varian, 2000). 

 

Para o consumidor, o imposto afeta a dotação orçamentária. Sendo este sobre a 

quantidade ou sobre o preço do bem, o consumidor tende a modificar suas escolhas, 

substituindo o bem mais caro. Entretanto, se o imposto incidir sobre a renda, não haverá 

modificações nos preços relativos, sendo a restrição orçamentária deslocada para baixo, 

conforme visto anteriormente, reduzindo o nível de consumo geral da economia. 
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Suponha que um imposto t está incidindo sobre o produto, sendo coletado pelos 

produtores. A expectativa seria que o preço de mercado aumentaria na quantidade do 

imposto (P + t). Neste caso, os produtores, ainda esperando o P, forneceriam a mesma 

quantidade Q. Mas a quantidade demandada, no ponto P + t, será inferior, não sendo 

uma situação do equilíbrio. Este excesso dirigiria o preço para baixo, levando o novo 

equilíbrio a algum lugar entre os pontos P e P + t.  
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Figura 8: Determinação das Perdas do Produtor e do Consumidor, e do Ponto de Equilíbrio com a 
Adição de Imposto 

Fonte: Elaboração Própria a partir de Varian (2000). 

 

Na Figura 8, Pt representa o preço pago por consumidores quando for adicionado o 

imposto. Pt' é o preço recebido pelos produtores. A diferença entre a Pt e a Pt' é igual à 

quantidade do imposto. O efeito do imposto deve deslocar a curva de oferta S para St. O 

deslocamento é ascendente pela quantidade do imposto, mas o deslocamento ascendente 

é o mesmo que um deslocamento inverso, ou seja, uma diminuição na oferta. Como 

pode ser visto na Figura 8, o impacto do imposto é um aumento no preço pago por 

consumidores e uma diminuição no preço recebido por produtores. Assim os 

consumidores e os produtores compartilham a perda com o imposto, conforme indicado 

pelas áreas hachuradas. Neste caso essa perda é quase que igualmente compartilhada 

pelos consumidores e pelos produtores, todavia isso dependerá das inclinações relativas 

das curvas de oferta e demanda.  
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A perda combinada no excedente dos consumidores e dos produtores é compensada 

pelo ganho do governo com a receita advinda do imposto. No entanto, a compensação é 

somente parcial, ou seja, a perda aos consumidores e aos produtores é maior que a 

receita oriunda do imposto, como é mostrado na Figura 9.  
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Figura 9: Receita dos Impostos sobre o Consumo 
Fonte: Elaboração Própria a partir de Varian (2000). 

 

A incidência do tributo impõe uma variação no nível de produção, no preço do bem ou 

em ambos, dependendo da elasticidade de preço da demanda e da oferta. No caso de 

tanto a curva da demanda quanto a da oferta serem elásticas, o tributo causa perda para 

o produtor e para o consumidor. A perda deste último, contudo, elevar-se-á com a 

redução na elasticidade da demanda, ao passo que a perda do produtor reduz-se com o 

aumento da elasticidade da oferta. Ressalta-se que indiferente à elasticidade da oferta e 

da demanda, a cobrança de tributos sempre causa uma perda bruta na sociedade, 

aumentando à medida que há redução da elasticidade da demanda e da oferta. Porém, 

dependendo da forma com que o governo utiliza os recursos, o tributo poderá dar maior 

retorno à sociedade do que a perda causada pela sua cobrança. 
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A incidência de tributação sobre o valor de certo bem desloca para cima a curva da 

oferta no curto prazo na medida do valor do tributo, o que eleva o preço de mercado do 

produto, reduzindo o nível de produção total da indústria. Assim, analisando-se a 

questão por outro lado, percebe-se que a empresa beneficiada com um incentivo fiscal 

possuiria vantagem sobre suas demais concorrentes, uma vez que a sua curva de oferta 

seria deslocada para baixo em relação às demais (aumentando a sua oferta). 

 

Do ponto de vista do consumidor, o imposto é como um preço mais alto, e o subsídio é 

o contrário, pois o governo dá ao consumidor uma quantia para a compra de 

determinado bem. Assim, impostos e subsídios afetam os preços exatamente na mesma 

forma, exceto pelo sinal algébrico: o imposto aumenta o preço ao consumidor e o 

subsídio diminui, aumentando a dotação orçamentária do consumidor do bem 

subsidiado. A análise é essencialmente a mesma, um subsídio é similar a um imposto 

negativo.  

 

O subsídio é utilizado, pela teoria microeconômica, para analisar os possíveis impactos 

de um auxílio governamental à determinado setor, porém a mesma análise pode ser 

estendida às demais renúncias fiscais. A Figura 10 mostra os resultados de um subsídio 

em um mercado competitivo.  
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Figura 10: Custo do Subsídio e o Peso Morto 
Fonte: Elaboração Própria a partir de Varian (2000). 

 

A Figura 10, o Ps representa o preço pago aos consumidores depois que o subsídio é 

inserido. O Ps’ representa o preço recebido pelos produtores, que é o preço pago por 

consumidores mais o subsídio. Os resultados do subsídio são preços mais baixos para 

consumidores e aumento do preço recebido por produtores. O benefício do subsídio é 

compartilhado pelos consumidores e produtores em uma proporção que dependa das 

inclinações relativas das curvas de oferta e demanda.  

 

A Figura 10 também mostra os ganhos dos excedentes dos consumidores e dos 

produtores em conseqüência do subsídio (os paralelogramos pintados – área sem 

hachura). Embora o efeito do subsídio pareça benéfico, a pergunta importante é 

referente ao custo do subsídio relativamente aos benefícios. Observa-se que o custo do 

subsídio ao governante está marcado pelo retângulo cinzento que inclui a área M. A 

Figura 10 mostra, ainda, que o contrapeso é negativo, isto é, o custo do subsídio é 

sempre maior do que os benefícios aos consumidores e aos produtores.  

 

O custo do subsídio excede os ganhos de excedente dos consumidores e dos produtores, 

na área M (peso morto), mostrado na Figura 10 (área hachurada). O valor da perda do 
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peso morto de um imposto ou de um subsídio depende principalmente da quantidade do 

imposto ou do subsídio, e da mudança na produção que resulta deles.  

 

Outro tipo de imposto ou subsídio que o governo pode utilizar é o imposto ou subsídio 

de montante fixo (por exemplo, sobre a renda). Se for um imposto, isto significa que o 

governo se apropria de uma quantia fixa de dinheiro, independente do comportamento 

do indivíduo. Então um imposto de montante fixo faz com que a reta orçamentária de 

um consumidor se desloque para baixo em virtude da redução da renda monetária. 

Similarmente, um subsídio de montante fixo faz com que a reta orçamentária se 

desloque para cima. Tanto imposto sobre a quantidade quanto imposto sobre o valor 

podem inclinar a reta orçamentária de uma forma ou de outra, dependendo de que bem 

esteja sendo tributado, mas um imposto de montante fixo sempre desloca a reta 

orçamentária para baixo (Varian, 2000). 

 

 

III.4.1 Imposto sobre o Consumidor 

 

A análise precedente partiu, implicitamente, da suposição que o produtor faz o 

pagamento do imposto ao governo. O preço recebido pelos produtores é igual ao preço 

que foi pago pelos consumidores menos a quantidade do imposto. Em conseqüência, a 

relação entre o preço pago por consumidores e a quantidade ofertada mostra que a curva 

de oferta desloca-se verticalmente para cima com o acréscimo do imposto, enquanto a 

função da demandada permanece inalterada.  

 

Se os consumidores emitissem um pagamento do imposto ao governo, baseado no 

número das unidades dos bens adquiridos, a curva de oferta permaneceria fixa e a curva 

da demanda deslocaria verticalmente para baixo pela quantidade do imposto. Isto é 

equivalente a um deslocamento na demanda tendo por resultado uma quantidade menor 

produzida e comprada. O preço recebido pelos produtores cairia em conseqüência do 

imposto. O preço pago pelos consumidores, que é o preço recebido pelos produtores 

mais a quantidade do imposto, levantar-se-ia exatamente na mesma quantidade que o 

imposto fosse coletado junto aos produtores. 
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A coleta de impostos sobre os produtores é mais fácil de controlar e politicamente mais 

aceita do que quando os consumidores pagam diretamente. Conseqüentemente, o 

governo impõe, geralmente, impostos sobre os produtores, mas, economicamente, a 

perda dos consumidores é exatamente a mesma. A mesma conclusão aplica-se aos 

subsídios (o efeito em preços é o mesmo se o pagamento do subsídio é feito aos 

consumidores ou aos produtores).  

 

 

III.5 Tributação dos Combustíveis Automotivos 

 

Os aumentos de impostos sobre energia são normalmente justificados como uma 

maneira reduzir a dependência na energia importada, como uma estratégia da redução 

de emissões de poluentes atmosféricos, como uma maneira preservar recursos não-

renováveis para as gerações futuras, e como uma forma de arrecadar visando políticas 

distributivas (conforme exposto no capítulo II).  

 

Um outro ponto de vista refere-se à ótica do governante. No curto prazo haverá 

benefício (para a parcela da população que consome esses bens) na redução do preço 

dos combustíveis automotivos (via diminuição da tributação), mas no longo prazo a 

sociedade pagará por essa opção de política energética (carros menos eficientes, 

estradas em piores estados de conservação, redução do número de novas vias, etc). 

 

Nota-se, então, que a tributação dos combustíveis automotivos tem uma importância 

crescente na análise da política energética de um país. O preço praticado na bomba de 

gasolina pode mostrar aos consumidores a opção por carros mais eficientes. A 

tributação diferenciada deve ser usada para limitar ou permitir o uso de combustíveis 

específicos. O aumento da tributação restringe a atividade transporte e tem diferentes 

implicações para a relativa vantagem competitiva de determinados combustíveis 

tradicionais. 

 

No entanto, o sucesso dessas e outras medidas depende, principalmente, da articulação 

das políticas implementadas, tanto em nível micro, quanto em nível macro-regional. 

Isso significa uma efetiva coordenação entre os gastos básicos dos governos (educação, 

saúde, saneamento, transporte e segurança) e os sistemas tributários, normativos e de 
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fiscalização. A importância desse sucesso deve-se a um conjunto de soluções oferecidas 

a cada uma das atividades sociais e econômicas envolvidas. 

 

Todavia, os agentes tomadores de decisão não devem exagerar na tributação dos 

combustíveis automotivos, o que algumas vezes pode ocorrer devido ao atrativo que se 

torna a receita oriunda deste mercado. A resposta para o aumento da tributação é muito 

limitada no curto prazo, mas torna-se maior no longo prazo. Essa limitação deve-se, em 

grande medida, à já referida possibilidade de substituição intercombustíveis. 

 

Segundo Litman (2005), um princípio econômico fundamental é que os mercados são os 

mais eficientes, quando os preços refletem os custos (o valor dos recursos usados para 

produzir um bem ou um serviço). Os esforços de redução dos preços via redução de 

impostos ou subsidio à produção de um bem particular são transferências econômicas 

que deslocam parte do custo a outros setores e grupos econômicos. Isto tende a ser 

injusto socialmente, além de incentivar a ineficiência. 

 

Por exemplo, os esforços para reduzir preços de qualquer combustível (por exemplo, 

através da redução de impostos ou do incremento de subsídios à produção) levaria a 

escolhas de veículos menos eficientes e a um maior uso do automóvel. Isto teria como 

resultado menores economias líquidas de combustível, exacerbando outros problemas 

tais como o congestionamento, os ruídos e a poluição. 

 

Como já observado, transferências econômicas tendem a ser injustas. Por exemplo, não 

há razão para que os impostos da propriedade ou de renda aumentarem a fim reduzir 

impostos sobre o combustível (fazendo isso, beneficiam-se os consumidores e os 

produtores do setor energético à custa da eficiência e da capacidade contributiva).  

 

O subsídio dado ao combustível automotivo é, conseqüentemente, uma maneira 

ineficiente de ajudar as pessoas de baixa renda. O efeito preliminar de tais subsídios 

deve permitir que os motoristas de média e de elevada renda comprem veículos maiores 

(menos eficientes energeticamente) e dirijam mais, dado que tais agentes são mais 

sensíveis a variações nos preços de combustíveis. 

 

 43



Não há nenhuma justificativa de eqüidade para subsidiar o combustível automotivo, 

uma vez que o efeito preliminar deve permitir que os motoristas de renda média e alta 

comprem veículos menos eficientes e aumentem seu percurso médio diário. Outras 

estratégias podem gerar benefícios mais dirigidos às classes de renda mais baixas como 

aumentar a eficiência do sistema de transporte público34.  

 

Dessa forma, melhor que reduzir o preço do combustível automotivo (via redução 

tributária ou renúncia fiscal) seria permitir que o mesmo aumente, elevando a eficiência 

do transporte (segundo Rivielt et al (1999), os consumidores ou a economia não são 

prejudicados pelos aumentos graduais do preço de combustível). Assim, a melhor 

política possível para tratar dos preços de combustível é aumentar os tributos (e reduzir 

as históricas renúncias fiscais) até onde esta mudança não ocasione danos à economia e 

permita que o Estado realize suas funções (descritas no capítulo II). No entanto, para um 

melhor entendimento do assunto, faz-se necessária uma síntese histórica da tributação 

dos combustíveis automotivos no Brasil, sendo este o objeto de estudo do capítulo IV. 

 

 

                                                 
34 Para maiores informações, vide Storchmann (2001). 
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Capítulo IV – Histórico da Tributação no Brasil  

 

Em função da perda35 orçamentária que a União sofreu com o advento da Constituição 

de 1988 (e a conseqüente distribuição dos mecanismos tributários), foram, 

crescentemente, utilizados meios alternativos de arrecadação de recursos suplementares. 

A principal rota era através das chamadas de contribuições sociais, que não eram 

sujeitos aos repasses para estados e municípios. 

 

É importante salientar a existência, no Brasil, da tributação em cascata36, que é uma 

maneira de tributar que não possui sua base de cálculo no valor agregado em cada etapa 

da produção, mas em todo o valor do produto ao longo de todas as etapas da cadeia 

produtiva (onerando em demasia o processo produtivo). 

 

Para a indústria, por exemplo, os tributos mais relevantes são os que incidem em 

cascata. Isto se deve ao fato de esta possuir uma cadeia produtiva grande, incidindo os 

impostos e contribuições em todas as etapas da cadeia (sem haver desconto do que já 

fora pago na etapa anterior).  

 

A carga tributária brasileira sobre o consumo é regressiva, ou seja, tem um peso mais 

expressivo para quem ganha menos. Assim, quem tem maiores rendimentos, tem um 

menor ônus tributário sobre o consumo. 

 

Segundo IBGE (2004), entre 1999 a 2003, a carga tributária brasileira cresceu 74,9% e 

o PIB elevou-se, somente, em 59,8%. A Tabela 1, inserida no capítulo II, mostra que o 

Brasil possui uma arrecadação expressiva de tributos, superior a de alguns países 

desenvolvidos, como Espanha, Suíça, Finlândia, Japão, Noruega, Portugal, Estados 

Unidos, Alemanha e Canadá.  

 

Em 1986, o Imposto de Renda representava a maior arrecadação individual, seguido do 

INSS e do ICM, enquanto em 1990 o ICMS passou a ser o tributo de maior arrecadação 
                                                 
35 Devido a descentralização da arrecadação, onde os estados e municípios conseguiram autonomia 
administrativa sobre alguns tributos, deslocando parte da receita da União para esses entes federativos 
(para maiores detalhes vide Melo e Azevedo, 1997). 
36 Recentemente há uma tendência à extinção desta forma de cobrança (em cascata). No Brasil, isso se 
refletiu com a mudança da base de cálculo do PIS/COFINS para haver a não-cumulatividade na maior 
parte dos produtos.  
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individual, seguido do INSS e do Imposto de Renda (Amaral e Olenike, 2003). Em 

2004, o ICMS continuou sendo o tributo de maior arrecadação individual, seguido do 

Imposto de Renda e do INSS (Confaz, 2005). 

 

Tabela 2: Tributação Média sobre o Faturamento em 2002 

Energia Elétrica 37,63 % 

Comunicações 35,84 % 

Indústrias 34,76 % 

Combustíveis 31,63 % 

Transportes 29,29 % 

Comércio 23,40 % 

Demais Serviços 23,36 % 

Instituições Financeiras 16,85 % 

Administração de Bens 14,53 % 

Agropecuária e Extrativista 14,07 % 

Fonte: Amaral e Olenike (2003). 

 

Apesar de haver inúmeros assuntos a serem debatidos sobre cada item da Tabela 2, o 

trabalho aqui desenvolvido visa enfocar a tributação no setor combustíveis, que, 

segundo a tabela citada, possuiu uma tributação média sobre o faturamento acima de 

31,6% em 2002. 

 

 

 46



IV.1 Histórico da Tributação dos Combustíveis no Brasil 

 

O preço internacional do petróleo foi historicamente determinado por uma série de 

fatores políticos, econômicos e conjunturais. Esses fatores foram influenciados pelas 

oscilações do preço do petróleo e, assim, a indústria petrolífera foi se desenvolvendo. 

Com o crescimento do setor e a valorização do produto, aumentou o interesse dos 

estados produtores, consumidores e das companhias pela renda extraordinária gerada na 

indústria. Um dos principais instrumentos utilizados pelos estados para a captura do 

lucro extraordinário foi o tributo37, majorado ora sobre a produção, ora sobre o 

consumo, variando de acordo com a política internacional, com o poder de mercado das 

empresas, com a necessidade de cada estado e em função também das oscilações de 

preço. 

 

Assim, para facilitar a visualização, a Figura 11 esboça as modificações da estrutura 

tributária dos combustíveis desde o início das atividades envolvendo combustíveis até o 

período de análise desta dissertação. 
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Figura 11: Modificações na Estrutura Tributária dos Combustíveis ao Longo do Tempo 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

                                                 
37 Ressalta-se que outro instrumento de grande importância para a captura do lucro extraordinário, a 
Participação Governamental, não se confunde com tributo por não possuir as características de tal 
mecanismo arrecadatório (essas características foram explicitadas no capítulo II). A Participação 
Governamental está associada às rendas diferenciais do petróleo. 
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Em 1912 teve início a distribuição de derivados de petróleo no Brasil, realizadas, neste 

período inicial, em latas e tambores, focada, sobretudo, em querosene iluminante e em 

lubrificantes (Leite, 1997). Não obstante, o marco legal era descentralizado e fundado 

em atos ou autorizações administrativas de concessão (Brasil, 1940). 

 

O Decreto-lei nº 395/38, de 29 de abril de 1938, estabeleceu como de utilidade pública 

as atividades relacionadas ao abastecimento nacional de petróleo e seus derivados, e, 

segundo Calabi et al (1983), nacionalizou a indústria de refino de petróleo, importado 

ou de produção interna, tornando essa atividade restrita ao capital nacional constituído 

exclusivamente por brasileiros natos (às empresas já instaladas no país, foi dado o prazo 

de seis meses para se adaptarem à nova legislação). O mesmo decreto definiu, ainda, 

que caberia à União autorizar, regular e controlar todas as etapas da cadeia produtiva do 

setor, bem como toda infraestrutura de movimentação e armazenamento de petróleo e 

seus derivados, e instituiu o Conselho Nacional do Petróleo – CNP38 para exercer essas 

funções (Schechtman et al, 2001). 

 

Entretanto, a definição de uma política de preços pelo CNP, uma de suas funções 

principais, estava comprometida devido a uma brecha na Constituição vigente no 

período (Silveira, 2002). Era facultado aos estados e municípios majorar ou criar 

tributos que incidissem sobre o petróleo e seus subprodutos. Desta maneira, diversos 

governos estaduais e municipais criavam e alteravam os impostos e taxas sem 

comunicar ao CNP. 

 

A Lei Constitucional nº 4/40, de 20 de setembro de 1940, alterando o artigo 20 da 

Constituição Federal de 1937, determinou que caberia à União a competência de tributar 

a produção, comércio, distribuição, consumo e importação de combustíveis. Assim, a 

tributação sobre os combustíveis se modificou com a promulgação do Decreto-lei nº 

2.615/40, que estabeleceu o Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes- IUCL 

(importados e produzidos no país). Dessa forma, por cerca de cinqüenta anos o Brasil 

centrou sua tributação sobre setores estratégicos nos impostos únicos (Dutra e Cechi, 

1998). 

 

                                                 
38 Inicialmente subordinado à Presidência da República, depois incorporado ao Ministério de Minas e 
Energia (Lei nº 3.782/60, de 22 de julho de 1960). 
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Segundo Simão (2001), em 1940, incidiam a contribuição social e três tributos indiretos 

e específicos sobre os combustíveis: o Imposto de Importação, denominado selo, o 

Imposto de Consumo, que incidia apenas sobre os derivados produzidos no país, e o 

Imposto Único Sobre Combustíveis Líquidos (IUCL), que foi criado pelo Decreto-lei nº 

2.615/40. Este, além de criar o imposto, vedou aos estados e municípios de cobrar, sob 

qualquer denominação, impostos e taxas que, direta ou indiretamente, incidissem sobre 

a produção e o comércio, a distribuição e o consumo de combustíveis líquidos.  

 

O imposto sobre o consumo era denominado Imposto sobre Vendas e Consignações 

(IVC), e possuía natureza mercantil, pois onde a venda originava um fato gerador, 

incidindo em todas as fases da circulação de mercadorias (do produtor ao consumidor). 

Assim, este imposto possuía incidência em cascata. 

 

Dois anos após a criação da Petrobras (pela Lei nº 2.004/53), a carga tributária incidente 

no setor e na estrutura de preço dos combustíveis automotivos sofreu importantes 

alterações (Simão, 2001): i) criou-se o Fundo Geral de Fretes, com o objetivo de 

assegurar um preço único para os combustíveis ao longo da costa brasileira; ii) Houve a 

transformação da incidência do Imposto Único em ad valorem, onde o tributo passou a 

incidir apenas sobre o valor agregado aos derivados no país. Durante oito anos, a contar 

de 1956, a composição dos preços dos combustíveis sofreu poucas alterações, porém, a 

partir do Golpe de 1964 (que instaurou a ditadura militar no Brasil) foram 

implementadas novas reformas no sistema tributário nacional e na estrutura de preços 

dos combustíveis automotivos (Oliveira, 1987). 

 

Segundo Schechtman et al (2001), por intermédio da Lei nº 4.452/64, alterou-se 

novamente a base de cálculo do IUCL. As alíquotas passaram a incidir sobre o preço ex-

refinaria39, exclusive o imposto único que o integrava, e não mais sobre o custo CIF40 

dos derivados importados. Além disso, ao preço ex-refinaria foram acrescentadas outras 

parcelas adicionais – denominadas alíneas, e o montante assim obtido constituía o preço 

                                                 
39 O preço unitário ex-refinaria dos derivados de petróleo tabelados e produzidos no país era fixado 
periodicamente pelo CNP, mediante a multiplicação de coeficientes (para maiores detalhes vide Brasil, 
1964) pela média do custo CIF em moeda nacional, por unidade de volume, de petróleo bruto importado 
no trimestre anterior. 
40 O custo CIF inclui os custos de acesso ao mercado, entre eles, o frete. 
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de faturamento do derivado. Essas parcelas, fixadas pelo CNP, incidiam sobre os preços 

dos derivados e do álcool carburante e destinavam-se a:  

• alínea a: ressarcimento dos fretes de cabotagem e despesas conexas; 

• alínea b: ressarcimento da eventual diferença entre os preços do álcool anidro e 

da gasolina “A”; 

• alínea c: ressarcimento das diferenças entre os custos de importação dos 

derivados de petróleo e os correspondentes preços de faturamento vigentes; 

• alínea d: despesas de fiscalização, administração, atividades técnicas e 

científicas a cargo do CNP – 0,2% do preço ex-refinaria dos derivados; 

• alínea e: uma parcela adicional ao preço do combustível de baixo ponto de 

fluidez, correspondente a 5% do preço ex-refinaria; 

• alínea f: ressarcimento relativo a variações no frete de transporte do petróleo 

bruto, não incorporado ao valor CIF médio da matéria-prima, quando tais 

variações aferissem a margem de lucro das refinarias, reduzindo-a a valores 

inferiores aos assegurados pelo CNP; 

• alínea g: parcela para atribuir aos Estados produtores o equivalente a 6% do 

valor do petróleo bruto de produção nacional on shore, para serem aplicados, em 

no mínimo 80%, na construção e pavimentação de estradas de rodagem; 

• alínea h: outras parcelas aditivas que viessem a se tornar necessárias, nos termos 

da legislação vigente e nos limites de competência do CNP. 

 

Através da Emenda Constitucional nº 18/65, o IVC foi substituído pelo ICM (Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias) e, modificando sua principal característica, a 

tributação passa a incidir sobre o valor agregado. 

 

Em 21 de novembro de 1966, com o Decreto-lei nº 61/66, a base de cálculo do IUCL 

retorna ao custo CIF do petróleo bruto, expresso em moeda nacional. Entretanto as 

alterações na legislação tributária do setor petróleo não cessaram neste ponto, em 13 de 

maio de 1980, com promulgação do Decreto-lei nº 1.785/80, novas alterações na 

legislação referente, entre outras, ao IUCL e aos valores das parcelas que compunham 

os preços dos derivados. Segundo Brasil (1980), a base de cálculo do IUCL deixou de 

ser ad valorem e com base no custo CIF do petróleo importado, passando a ser 

específica (com correções efetuadas pelo CNP). 
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Com o crescimento do setor a partir da década de 1960, o sistema tributário precisou de 

profundas modificações para se adequar ao mercado em forte expansão, mas o que se 

verificou foram várias adaptações feitas por seguidos governos à antiga estrutura de 

preços e de tributos existentes, à medida que os sinais e os choques exteriores surgiam. 

Com isso, foram somadas numerosas emendas ao antigo arcabouço, o que o induziu a 

um detalhamento e a uma diversidade de propósitos, que aumentou a complexidade do 

sistema, reduzindo a sua transparência e eficiência.  

 

Em 1970, foram criados o PIS e o PASEP (Programa de Integração Social e Programa 

de Formação do Patrimônio de Servidor Público) pelas Leis Complementares n.os 7 e 8 

respectivamente. Estes encargos tinham como finalidade principal internalizar vários 

custos sociais, com a receita gerada através da incidência sobre o faturamento das 

empresas e sobre a loteria esportiva. Da mesma maneira que a contribuição social, o PIS 

e o PASEP, unificados em 1975, também foram regulamentados para incidir de forma 

múltipla e acumulativa sobre o faturamento das empresas (Simão, 2001). Com a 

inclusão do PIS/PASEP no sistema tributário, aumentou-se o efeito cascata da 

tributação sobre os combustíveis automotivos. 

 

A partir de meados de 1982, foi acrescentado ao preço ex-refinaria dos derivados as 

parcelas relativas às contribuições sociais, Fundo de Investimento Social – FINSOCIAL 

e Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – 

PIS/PASEP, correspondentes 0,50% e 0,65% da receita bruta da Petrobras, 

respectivamente (Silveira, 2001). Essa estrutura de preço dos derivados vigorou até a 

instituição da Emenda Constitucional nº 23/83, de 1º de dezembro de 1983, denominada 

Emenda Passos Porto, onde se estabeleceu que 60% do total dos recursos provenientes 

do IUCL e das alíneas seriam repassados gradativamente aos estados e municípios (com 

essa emenda, o Fundo Especial de Reajuste de estrutura de preços de combustíveis e 

lubrificantes – FER41 - ficaria inviabilizado, uma vez que, para uma previsão de 

dispêndio com as despesas da alínea a de aproximadamente US$ 1,0 bilhão/ano, seria 

necessário arrecadar US$ 2,5 bilhões/ano) (Schechtman et al, 2001).  

 

                                                 
41 Os recursos provenientes desse fundo eram utilizados, preponderantemente, para cobrir as diferenças 
entre o dólar-petróleo e a taxa de câmbio oficial, e para subsidiar o preço final do álcool hidratado. 
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Com o objetivo de contornar esse obstáculo e evitar a transferência aos estados e 

municípios de grande parte do montante arrecadado com as alíneas, o governo federal 

extinguiu essas parcelas, substituindo-as por uma alíquota de 15%, a título de Imposto 

sobre Operações Financeiras – IOF (a Emenda Passos Porto não previa o repasse desse 

imposto) sobre os contratos de câmbio relativos à importação de petróleo (Schechtman 

et al, 2001). Entretanto, em 1984 a alíquota do IOF sobre as importações de petróleo 

fora zerada. Em substituição a esse imposto instituíram-se novas parcelas geradoras de 

recursos financeiros na composição de preço dos derivados: Frete de Uniformização de 

Preços – FUP42 e Frete de Uniformização de Preços de Álcool - FUPA43, criadas, 

respectivamente, pela Resolução CNP nº 16/84, de 27 de novembro de 1984, e pela 

Resolução CNP nº 18/84, de 11 de dezembro de 1984. 

 

O funcionamento deste mecanismo de controle e subsídios tinha por base um fundo de 

ressarcimento do governo para a Petrobras, a chamada “conta petróleo”, na qual 

lançava-se a débito as receitas obtidas com a FUP e a parcela de contribuição, e a 

crédito as despesas com os demais itens. Em função dos sucessivos planos de controle 

inflacionário e da progressiva recuperação dos preços internacionais, a conta passou a 

apresentar saldos negativos (Werneck, 1988). 

 

Para otimizar a tributação sobre a produção e circulação, o legislador constituinte de 

1988 incluiu todos os produtos até então sujeitos à incidência de impostos únicos (entre 

eles o IUCL) no campo de incidência do ICM (Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias), uma vez que o último foi constituído de forma a ter características de 

tributação não cumulativa, ou seja, sem incidências em cascata. 

 

A Constituição de 1988 extinguiu o IUCL e instituiu (no artigo 155) o Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em substituição ao Imposto sobre 

Circulação e Serviços (ICM), com duas diferenças básicas, o tributo passou a incidir 

sobre os combustíveis e lubrificantes, e sobre as importações (Brasil, 1988). Assim, os 

estados adquiriram o poder de editar leis com competência de tributar as operações de 
                                                 
42 Destinado ao pagamento de custos não cobertos pelas demais parcelas, como, por exemplo, a diferença 
cambial entre o dólar petróleo e a taxa de câmbio oficial. Além disso, compensava a insuficiência da 
receita obtida pela FUPA. O FUP foi extinto pela Portaria MF/MME nº 3/98, de 28 de junho de 1998. 
43 Destinava-se a cobrir os diferenciais de preço e custo de aquisição e transporte de álcool carburante. 
Essa parcela era contabilizada na Conta Álcool e foi extinta pela Portaria MME nº 114/96, de 29 de 
março de 1996. 
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comercialização de combustíveis, utilizando o ICMS, bem como fixar alíquotas no 

âmbito de seus territórios. 

 

Ao facultar aos estados o direito de tributar as importações e a comercialização de 

energia, a Constituição permitiu que estas Unidades Federativas influenciassem a 

política energética e o mercado de combustíveis automotivos. Mas na maioria dos 

países tais políticas são inteiramente coordenadas pelo poder central, segundo a teoria 

econômica, em decorrência das importantes externalidades envolvidas com as 

estratégias de comércio internacional e de energia. 

 

Desta forma, promoveu-se uma reforma da administração da política energética, através 

da qual o país perdeu grande parte do mecanismo tributário e a viabilidade econômica 

de qualquer projeto de investimento no setor passou a ter que considerar a carga 

tributária imposta pelos diferentes estados (responsáveis por regular o ICMS). 

 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 156, instituiu, também, o Imposto sobre 

Vendas a Varejo de Combustíveis – IVVC44, de competência municipal e incidência 

não excludente em relação ao ICMS. O imposto vigorou de 1° de março de 1989, com o 

início do novo Sistema Tributário Nacional, até 31 de dezembro de 1995, quando a 

Emenda Constitucional nº 3/93, de 17 de março de 1993, estabeleceu que, à exceção do 

ICMS e dos Impostos de Importação e Exportação, nenhum outro tributo45 poderia 

incidir sobre operações relativas a derivados de petróleo e combustíveis, passando essa 

decisão a vigorar a partir de 01 de janeiro de 1996 (Brasil, 1988). 

 

Em alguns países industrializados, o aumento da imposição tributária sobre a 

comercialização dos combustíveis, durante as décadas de 1970 e 1980, objetivou a 

redução do crescimento do consumo e a viabilização de outras fontes energéticas, 

forçando, assim, a redução na dependência por petróleo e nos impactos deles 

decorrentes (Simão, 2001). Porém, se, num primeiro momento, a prática de aumentar a 

participação do tributo no preço final dos combustíveis teve um fim parafiscal, a 

                                                 
44 Não incidia sobre o óleo diesel. 
45 Inicialmente pensou-se que as contribuições sociais estariam abrangidas pela restrição imposta pela 
regra constitucional. No entanto, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a limitação não abrangia essas 
contribuições. Posteriormente, com a Emenda Constitucional nº 33/01, o texto constitucional fora 
modificado (a palavra “tributo” fora alterada para “imposto”). 
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continuação desta prática, após a queda do preço do petróleo, propiciou a transferência 

de renda dos países produtores para os consumidores. 

 

A partir dos anos 90, verificou-se, no Brasil, um gradual processo de desregulamentação 

do mercado de combustíveis, no sentido de reduzir o papel do Estado como operador e 

proprietário de ativos no setor produtivo e ceder lugar ao Estado regulador, responsável 

por assegurar a liberdade dos agentes privados em busca de eficiência, progresso e 

qualidade do serviço, além de proteger os consumidores contra abusos de poder de 

mercado. Este processo foi motivado pela insatisfação com o Estado na operação dos 

setores econômicos, combinado à necessidade de novos investimentos e o 

questionamento quanto à eficiência do monopólio (em alguns casos, como a geração 

elétrica, questionou-se também a própria existência de estrutura de monopólio). É 

importante destacar que a política de controle dos preços de combustíveis (anterior à 

desregulamentação) buscava alcançar múltiplos objetivos, sendo estes de caráter 

econômico, tributário, energético e social. 

 

Em 1995, foi outorgada a Emenda Constitucional nº 9/95, responsável pela quebra do 

monopólio até então existente no setor de petróleo e gás. Além disso, os combustíveis 

tiveram acrescido o valor dos fretes na sua formação do preço e, um ano mais tarde 

(1996), deu-se a liberalização dos preços da gasolina e do álcool etílico hidratado a 

partir da refinaria (Sindicom, 2005). 

 

A liberalização dos preços na indústria de petróleo nacional foi um processo gradual, 

iniciado nos primeiros anos da década de 90. Todos os preços e margens ao longo da 

cadeia de produção e distribuição de derivados eram controlados pelo governo através 

do Departamento Nacional de Combustíveis – DNC (Silva, 2003). Com a edição da Lei 

9.478/97, “Lei do petróleo”, foram definidas as etapas necessárias à total abertura do 

setor, para o que a liberalização de preços passava a ser uma condição sine qua non. A 

desregulamentação passava pela eliminação dos subsídios cruzados presentes na 

estrutura de formação de preços de derivados. A despeito da eliminação dos controles 

formais de preços de combustíveis e da completa abertura às importações ocorrida em 

2002, a referida lei garantiu ao governo, o controle acionário da Petrobras (Kunh et al, 

2004). Pela presença dominante da empresa na oferta de combustíveis e de sua atuação 

progressiva, isto abriu espaço para a utilização da política de preços da empresa como 
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um instrumento discricionário de amortecimento das variações nos preços 

internacionais. 

 

Em 1998, a Portaria MF/MME nº 3/98 substituiu, ainda, a FUP por uma nova parcela, a 

Parcela de Preço Específica – PPE, cujo valor para cada derivado seria atualizado no 

primeiro dia de cada mês. Depois de contabilizados os subsídios cruzados e os 

ressarcimentos relacionados às despesas com transporte e distribuição dos combustíveis, 

inexistiam repasses dos recursos obtidos com a arrecadação da PPE para a União ou 

para outros organismos governamentais. Quando da ocorrência de superávit, tais 

recursos eram destinados à liquidação do débito com a Petrobras, mais especificamente 

no resgate dos títulos do Tesouro Nacional (Schechtman et al, 2001). 

 

Assim, a diferença entre o preço de faturamento da refinaria e o preço de realização já 

adicionado das contribuições PIS e COFINS passou a constituir a Parcela de Preço 

Específica (PPE). A PPE, a princípio, teria a mesma função da FUP, abatendo a dívida 

da União com a Petrobras. Além disso, se constituía num mecanismo de amortecimento 

das variações, tanto do preço internacional quanto do câmbio. 

 

Contudo a presença dos subsídios cruzados entre os combustíveis provocava distorções 

no mercado e tornava a importação de determinados produtos (como, por exemplo,o 

GLP) muitas vezes inviável, reduzindo a competitividade do produto importado. Por 

outro lado, mantida a situação de subsídio via PPE, a liberação da importação da 

gasolina poderia acarretar problemas para o parque de refino nacional, uma vez que seus 

preços internos eram onerados pela cobrança para subsidiar outros derivados, reduzindo 

assim, a competitividade dos preços da gasolina nacional frente aos preços da gasolina 

vigentes no mercado internacional.  

 

Terminado o período de transição para a liberalização dos preços dos combustíveis 

(1997-2001), a importação deixou de ser monopólio da Petrobrás, gerando uma 

problemática: a Constituição Federal de 1988 não permitia cobrar a “PPE” das demais 

empresas. Daí o surgimento da Emenda Constitucional 33/01 que delegou à União a 

competência impositiva das contribuições sociais (PIS/COFINS) e contribuições de 

intervenção no domínio econômico (CIDE) com a nova redação do artigo 149 da CF/88. 

Dessa forma os agentes econômicos dos mercados interno e externo obtiveram isonomia 
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tributária referentes a essas contribuições. O novo artigo 149 da CF/88 permitiu, 

também, que a União institua outras contribuições, não sendo vedado que referidas 

contribuições sejam cumulativas. 

 

Em 2001 houve a liberalização do preço de alguns derivados, no entanto, com a Emenda 

Constitucional nº 33/01, houve, também, uma reformulação na tributação dos 

combustíveis no Brasil. A partir dessa mudança constitucional foi publicada a Lei 

Federal nº 10.336/01, alterada pela Lei nº 10.636/02 (que alterou os limites máximos 

das alíquotas e a destinação dos recursos) e pela Lei nº 10.866/04 (que tratou da 

repartição da CIDE com estados e municípios).  

 

Tal processo culminou com a liberação de preços, margens e fretes em toda cadeia 

produtiva e a criação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) 

em substituição da Parcela de Preço Específica (PPE). 

 

Durante o período de transição para a liberação dos preços, que vigorou desde a 

publicação da referida lei até 31/12/2001, os preços dos combustíveis eram definidos 

por portarias interministeriais, em atos conjuntos dos ministérios da Fazenda e de Minas 

e Energia. Desde janeiro de 2002, passou a vigorar no Brasil o regime de liberdade de 

preços em toda a cadeia de produção e comercialização de combustíveis. Desta forma, o 

mercado de combustíveis funciona, atualmente, sem as intervenções diretas do governo, 

que marcaram o período de transição. 

 

 

IV.2 Estrutura Tributária Atual dos Combustíveis Automotivos 

 

Os tributos atualmente incidentes sobre as operações envolvendo combustíveis 

automotivos são: i) Imposto sobre Importações (II), quando aplicável; ii) Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS); iii) Contribuição 

para o Programa de Integração Social do Trabalhador e de Formação do Patrimônio do 

Servidor Público (PIS/PASEP); iv) Contribuição Social para o Financiamento da 

Seguridade Social (COFINS); v) Contribuição Provisória sobre Movimentações 
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Financeiras (CPMF)46 e; vi) Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico 

(CIDE).  

 

O Imposto de importação é um tributo de competência federal cuja base de cálculo é o 

preço CIF de importação47. Já o ICMS é de competência estadual cujas alíquotas, que 

podem ser diferentes, são estabelecidas no âmbito do Conselho Nacional de Política 

Fazendária - CONFAZ48. O ICMS incide sobre as atividades de refino, distribuição e 

revenda. Há, ainda, duas contribuições sociais incidentes sobre os combustíveis 

automotivos: o PIS e a COFINS.  

 

Dos tributos mencionados, o ICMS é o único Imposto sobre Valor Agregado (IVA) ou 

Value-Added Tax (VAT), como é conhecido internacionalmente. Já o PIS e a COFINS 

incidem sobre a gasolina e o diesel apenas uma única vez na cadeia, porém, o mesmo 

não é verdade para o álcool hidratado.  

 

O PIS/COFINS do álcool incide quando da ocorrência de seus fatos geradores, ao longo 

da cadeia de produção e comercialização (com exceção do revendedor, que ficou 

isento), sem qualquer dedução do montante de imposto já pago nas operações anteriores 

(em cascata). 

 

A partir de 2002, surge a CIDE (contribuição que também incide uma única vez ao 

longo da cadeia) em substituição à política de subsídios cruzados praticados pela 

Parcela de Preço Específica (PPE), que não se tratava diretamente de um tributo, mas 

economicamente se confundia com o mesmo, pois era uma receita gerada no processo 

de formação dos preços dos derivados. Na verdade, como era instrumento para a prática 

de subsídios cruzados, a PPE tinha valor positivo para alguns derivados, como no caso 

da gasolina, e negativo em outros, como no caso do GLP. Assim, caso as importações 

fossem liberalizadas, haveria, por exemplo, uma grande desvantagem de preços da 

gasolina doméstica frente à importada. Ademais, a PPE tinha como base jurídica uma 

portaria interministerial que poderia ser facilmente contestada pelos agentes entrantes 
                                                 
46 Como será visto, a CPMF possui o fato gerador sobre a movimentação bancária (não sobre 
combustíveis), mas note que esta contribuição pode afetar as transações ao longo da cadeia de produção e 
comercialização de combustíveis. 
47 Alíquota zero para petróleo e derivados (Schechtman et al, 2001). 
48 Constituído pelos Ministros da Fazenda e do Planejamento e os Secretários da Fazenda dos Estados e 
do Distrito Federal. 
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no mercado, uma vez que não era prevista na Constituição49. A Emenda Constitucional 

nº 33/01, regulamentada pela Lei Complementar nº 10.336/01, extinguia a PPE e 

instituiu a CIDE. 

 

O amortecimento das variações de preços internacionais é um objetivo público legítimo 

face os impactos negativos sobre o bem estar dos consumidores. No caso brasileiro e de 

países em desenvolvimento com regime de taxa de câmbio flutuante, de um modo geral, 

o problema não está restrito à volatilidade de preços no mercado internacional, mas 

soma-se à variação do câmbio, o que potencializa os seus efeitos. A partir das 

experiências internacionais, podem-se propor mecanismos adaptáveis à realidade 

brasileira e compatíveis com os objetivos preconizados pelas reformas. Para tanto, já 

existe um instrumento presente na estrutura de preços de combustíveis automotivos e 

revestido da legalidade necessária para o fim desejado: a CIDE. Sua definição consta no 

próprio nome: a CIDE é uma contribuição, não um imposto. Pelo código Tributário 

Nacional, uma contribuição seria um tipo de tributo específico, cuja arrecadação seria 

alocada a um fundo pré-determinado, associado a um objetivo específico, como por 

exemplo, as contribuições sindicais e sociais50. Por esse motivo é possível e desejável a 

utilização da CIDE como mecanismo de amortecimento de preços de combustíveis 

(Silva, 2003). 

 

Dentre todos os tributos listados, a CPMF se destaca por não possuir um fato gerador 

atuante diretamente sobre o combustível, mas incidente sobre a movimentação 

financeira (ocorrida no sistema bancário) decorrente ao longo de sua cadeia de 

comercialização e distribuição. Assim, não há, necessariamente, a ocorrência do fato 

gerador, dificultando a contabilização deste tributo. 

 

IV.2.1 Descrição dos Tributos Incidentes Sobre os Combustíveis Automotivos 

 

A seguir, serão discutidos os tributos incidentes sobre combustíveis automotivos: 

 
                                                 
49 O artigo 155, § 3º da Constituição Federal explicita que “à exceção dos impostos de que tratam o inciso 
II do caput deste artigo e o art. 153, I e II, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas 
a energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)”. Esta Emenda alterou, neste parágrafo, 
apenas a palavra “imposto” (que anteriormente era tributo, portanto mais vasto). 
50 Este tipo de contribuição foi definido no capítulo II da tese. 
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Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Contribuição ao 

Programa de Integração Social (PIS): São contribuintes do PIS e da COFINS as pessoas 

jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas nos termos da lei pela 

legislação do imposto de renda, inclusive as empresas públicas, as sociedades de 

economia mista e suas subsidiárias (Brasil, 1998). 

 

A COFINS incide sobre o faturamento mensal, ou seja, sobre a totalidade das receitas 

auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e a 

classificação contábil adotada para essas receitas, observadas as exclusões admitidas em 

lei específica (Brasil, 1998).  

 

A alíquota geral da COFINS não cumulativa é de 7,6%51. Entretanto há alíquotas 

específicas para determinados segmentos e produtos, bem como particularidades para a 

formação da base de cálculo.  

 

As Contribuições para o PIS são destinadas à promoção da integração do empregado na 

vida e no desenvolvimento das empresas e a formação do patrimônio do servidor 

público, nos termos das Leis Complementares nº 7 e nº 8, de 1970. Há duas 

modalidades dessa contribuição, uma incidente sobre a folha de salários que não afeta 

diretamente a cadeia de combustíveis automotivos, e outra que incide sobre o 

Faturamento. Neste último, a base de cálculo é o faturamento mensal, que corresponde à 

receita bruta ou a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevante 

o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para essas 

receitas, observadas as exclusões admitidas em lei específica. 

 

A partir de 1º de janeiro de 2003, de acordo com a Lei nº 10.637/02, foi instituída a não-

cumulatividade na cobrança das Contribuições para o PIS sobre o faturamento, cuja 

alíquota é de 1,65%. Entretanto o princípio da não-cumulatividade não se aplica em 

alguns casos, dentre os quais deve-se observar as receitas decorrentes da venda dos 

produtos de que tratam as Leis nº 9.990/00, nº 10.147/00 (alterada pela Lei nº 10.548, de 

13 de novembro de 2002) e nº 10.485/02, ou quaisquer outras submetidas à incidência 

monofásica da contribuição. 

                                                 
51 Artigo 2º da Lei 10.833/03. 
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As receitas de venda de álcool para fins carburantes, entre outras, são considerados de 

incidência cumulativa, apenas por não estarem alcançadas pela incidência não-

cumulativa estabelecida pelas Leis nº 10.637/02 e nº 10.833/03, embora tenham 

características próprias de incidência (Brasil, 1998). 

 

A contribuição para o PIS e a COFINS incidente sobre álcool (para fins carburantes) é 

calculado aplicando-se alíquota diferenciada concentrada sobre a receita bruta auferida 

com as vendas deste produto, efetuadas pelos produtores, importadores e distribuidores 

de álcool e reduzindo-se a zero as alíquotas aplicadas sobre a receita auferida com as 

vendas efetuadas pelo comerciante varejista.  

 

A Lei nº 9.990/00, de 21 de julho de 2000, extinguiu a substituição tributária52 para o 

PIS e COFINS da gasolina A, diesel e GLP, estabeleceu o recolhimento dessas 

contribuições, de uma única vez, na refinaria, sobre o preço de faturamento desses 

combustíveis, incluindo o ICMS da atividade de refino, e desonerou do recolhimento as 

demais etapas da cadeia de comercialização (Brasil, 2000). 

 

Ressalta-se que PIS e COFINS podem ter suas alíquotas específicas ou ad valorem. O 

Decreto nº 5.059/04 estabeleceu os coeficientes de redução das referidas contribuições 

de acordo com a Lei nº 10.865/04, fixando a alíquota específica de alguns produtos, 

gerando um incentivo aos agentes econômicos a adotarem esta opção (Brasil, 2004a). 

Dentre os produtos mencionados no referido Decreto estão a gasolina e o diesel, objetos 

de estudo desta dissertação. 

 

Apesar de o fato gerador ser a receita bruta auferida, atualmente, o diesel e a gasolina 

são tributados pela PIS e COFINS por unidade demandada (sob uma alíquota 

específica). Isso se deve a possibilidade de um agente optar por regime de apuração e 

pagamento da contribuição para o PIS e a COFINS no qual os valores das contribuições 

são calculados por unidade de metro cúbico do produto. 

 

                                                 
52 Regime de tributação que estipula um dos agentes da cadeia como responsável pelo recolhimento dos 
tributos, sendo explicado mais detalhadamente, na seção IV.3. 
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Imposto de Importação (II): Esta é uma das mais antigas formas de tributo no Brasil, 

oriunda do período colonial, sendo, nesta época, o mais importante. Este imposto é 

exigido (fato gerador) quando há entrada de produtos estrangeiros em território 

nacional, sendo calculado e cobrado conforme a discriminação das mercadorias na tarifa 

das alfândegas, mediante critério ad valorem ou específico.  

 

O Imposto de importação, de competência da União, é tido como imposto regulatório do 

comércio exterior. A aplicação do imposto de importação é geralmente atributo do 

poder central, em razão da sua importância também como instrumento de política 

macroeconômica. No caso do produto importado possuir similares nacionais, o efeito 

direto do imposto de importação, na economia, é o aumento do preço do concorrente 

nacional, o que gera uma transferência de renda dos consumidores para os produtores 

locais.  

 

Desde a edição da Decisão nº 22 do Conselho do Mercado Comum fora adotada a Tarifa 

Externa Comum (TEC), onde estão fixadas, de comum acordo entre os participantes do 

Mercosul, as alíquotas vigentes para o comércio extra bloco. Nesse sentido, o nível do 

imposto de importação deixa ser um indicador estritamente brasileiro, e prenuncia a 

possibilidade de políticas macroeconômicas comerciais integradas. 

 

A base de cálculo para imposição do tributo é o valor aduaneiro da mercadoria, com os 

ajustes previstos no Acordo de Valoração Aduaneira, da Organização Mundial de 

Aduanas (OMA) (Brasil, 1966). 

 

Segundo Schechtman et al (2001), o Imposto sobre Importações é um imposto 

indireto53, incidente sobre os preços CIF dos produtos importados, porém, com alíquota 

zero, nas importações de petróleo e derivados provenientes de países do Mercosul, e de 

gás natural, independente de sua origem. As alíquotas do Imposto sobre Importações 

que vêm sendo recentemente praticadas para o petróleo e derivados importados são: 

• de agosto de 1997 a julho de 1998 (inclusive): 11%. 

• de agosto de 1998 a dezembro de 1998 (inclusive): 12%. 

• em 1999: 9,0%. 

                                                 
53 Impostos indiretos são aqueles em que ocorre o fenômeno da repercussão, ou seja, o contribuinte de 
direito, designado pela lei, transfere para o contribuinte de fato, consumidor final, a carga tributária. 
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• em 2000: 6,0%. 

• a partir de janeiro de 2001: 0%. 

 

Assim, no mercado de combustíveis automotivos, o II teve sua alíquota reduzida a zero 

em janeiro de 2001 (o que vigora até os dias atuais) como forma de equalizar os preços 

nacionais e internacionais para abrir o mercado.  

 

Imposto de Exportação (IE): Útil na política cambial, este imposto tem por finalidade 

disciplinar os efeitos monetários decorrentes da variação de preços no exterior e 

preservar as receitas com a exportação, bem como a formação de reservas monetárias. O 

fato gerador é a saída de produtos nacionais para o exterior, podendo ser cobrado 

mediante critérios específico ou ad valorem (Cristóvão e Watanable, 2002).  

 

Caído em desuso em razão das orientações modernas relativas à aplicação dos tributos, 

a exportação de produtos brasileiros, ou nacionalizados, não é mais sujeita à aplicação 

do Imposto de Exportação previsto na Constituição Federal, artigo 153, inciso II (Brasil, 

1998).  

 

Contribuição de Intervenção sobre Domínio Econômico (CIDE): A Emenda 

Constitucional nº 33/01, de 11 de dezembro de 2001, introduziu uma modificação 

estrutural do sistema tributário, mais especificamente no setor de combustíveis 

automotivos (Brasil, 2001): a inserção da Contribuição de Intervenção do Domínio 

Econômico (CIDE), sendo devida pelo benefício especial recebido pelo contribuinte, em 

virtude da prestação de serviço público indivisível.  

 

A Lei nº 10.336/01, de 19 de dezembro de 2001, instituiu a contribuição que incide 

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

derivados, e álcool etílico combustível. A base de cálculo da CIDE é a unidade de 

medida estipulada na lei para os produtos importados e comercializados no mercado 

interno e as alíquotas específicas estão determinadas no artigo 5º da Lei nº 10.336/01, 

sendo que essas podem ser reduzidas ou restabelecidas pelo Poder Executivo. A CIDE 

pode ter alíquotas específicas, tendo por base a unidade de medida, ou ad valorem, com 

base no faturamento ou receita bruta da operação. Na prática, as alíquotas utilizadas 
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atualmente pelos agentes, principalmente devido às reduções já citadas, são as 

específicas.  

 

São contribuintes da CIDE: o produtor, o formulador e o importador, pessoa física ou 

jurídica, que realizar operações de importação e de comercialização no mercado interno 

de: 

• gasolinas e suas correntes;  

• diesel e suas correntes;  

• querosene de aviação e outros querosenes;  

• óleos combustíveis (fuel-oil);  

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

• álcool etílico combustível.  

 

Inicialmente, o contribuinte poderia deduzir o valor da CIDE, pago na importação ou na 

comercialização no mercado interno, dos valores da Contribuição para o PIS e a 

COFINS devidos na comercialização no mercado interno, conforme limites 

estabelecidos no art. 8º da Lei nº 10.336/01, sendo que esses limites também poderiam 

ser reduzidos ou restabelecidos pelo Poder Executivo. A partir de 1º de janeiro de 2003, 

as alíquotas específicas e os limites de dedução mencionados foram reduzidos por meio 

do Decreto nº 4.565/03.  

 

Para determinados combustíveis (como o álcool) a dedução autorizada era integral 

(enquanto a gasolina, por exemplo, poderia compensar apenas uma parcela). A partir de 

maio de 2004, a alíquota da CIDE, de alguns combustíveis, foi reduzida a zero pelo 

Decreto nº 5.060/04 (apenas a gasolina e o diesel tiveram diminuição de suas alíquotas 

para um valor diferente de zero). O mesmo ato normativo, em seu artigo 2º reduziu para 

zero o limite de dedução do PIS e da COFINS com a CIDE (para todos os 

combustíveis), acabando com grande parte da problemática de cálculo que envolvia esse 

sistema de tributação. 

 

A Emenda Constitucional nº 33/01 também estabeleceu os destinos dos recursos 

arrecadados pela CIDE, sendo eles: i) subsídio a preços ou transporte de álcool 

combustível, gás natural e seus derivados, e derivados de petróleo; ii) financiamento de 
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projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás; iii) o 

financiamento de programas de infra-estrutura e transportes. 

 

Cabe notar que, segundo Silva (2003), já foi promulgada a lei para regular as 

destinações de recursos previstas pelos itens II – recursos destinados ao Ministério de 

Meio Ambiente para investimento em projetos ambientais relacionados à indústria de 

petróleo – e III – a criação do Fundo Nacional de Infra-estrutura (FINIT). Com relação 

ao item I, a Lei nº 10.453/02 define a destinação dos recursos da CIDE à concessão de 

subsídios à compra de GLP por famílias de baixa renda, programa conhecida como 

“auxílio gás” (atualmente incorporado pelo programa de “bolsa família”), bem como 

subsídios aos produtores de álcool combustível. 

 

Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos 

e Direitos de Natureza Financeira (CPMF): No debate sobre a reforma tributária ao 

longo dos anos 1990, uma das propostas foi a da introdução de um imposto único sobre 

transações que substituísse todos os demais existentes. Essa idéia esteve na origem da 

proposta de taxar as operações bancárias com um imposto específico, que veio a ser o 

CPMF, aprovado anos depois (Giambiagi e Além, 2000). 

 

A CPMF incide sobre a movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos 

de qualquer natureza financeira, sendo essa considerada qualquer operação liquidada ou 

lançamento, realizado pelas entidades financeiras, que represente circulação escritural 

ou física de moeda e de que resulte transferência da titularidade dos mesmos valores, 

créditos e direitos. 

 

Esta contribuição foi instituída pela Lei nº 9.311/96, de 26 de outubro de 1996, com 

alíquota de 0,2%, por um prazo de 13 meses a contar de 23 de janeiro de 1997. A Lei nº 

9.539/97, de 12 de dezembro de 1997, prorrogou a vigência da CPMF por mais 24 

meses, a contar de 23 de janeiro de 1997. Posteriormente, essa contribuição foi 

prorrogada até 31 de dezembro de 2007, com uma alíquota prevista de 0,38%. 

 

Segundo Silveira (2002), a CPMF, atualmente com alíquota de 0,38%, recai sobre toda 

e qualquer movimentação financeira efetuada, incidindo, portanto, sobre todos os 
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pagamentos efetuados na aquisição de bens e serviços ao longo da cadeia do petróleo e 

seus derivados. 

 

Por possuir um fato gerador sobre a movimentação financeira, este é um tributo que 

pode incidir indiretamente na cadeia dos combustíveis. Há, em grande medida, a 

possibilidade dos agentes econômicos envolvidos não utilizarem o sistema bancário – o 

que acarreta a não ocorrência do fato gerador e, conseqüentemente, do recolhimento da 

contribuição. Desta forma, fica impedida a completa contabilidade deste tributo no setor 

de combustíveis. Por essa razão, somado ao fato de possuir uma alíquota pequena cujo 

fato gerador não se aplica diretamente sobre os combustíveis, este trabalho não 

contabilizará o valor da CPMF entre os tributos incidentes sobre os combustíveis. 

 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS): O ICMS é um imposto 

indireto e não-cumulativo54, cujos fatos geradores para a incidência são: i) circulação de 

mercadorias dentro de um mesmo estado ou entre estados; ii) prestação de serviço de 

comunicação, urbanos, interurbanos e internacionais e, iii) prestação de serviços de 

transporte intermunicipal ou interestadual. 

 

O ICMS é o equivalente ao internacionalmente conhecido VAT (Vallue Added Tax) ou 

IVA (Imposto sobre Valor Agregado), que teve rápida disseminação após ser aplicado 

na França nos anos 50 (Eurostat, 2005). O IVA é uma forma consistente de tributo, 

capaz de arrecadar um volume significativo de recursos a um baixo custo. 

 

Segundo Hossain (2003), o IVA é a forma mais moderna de imposto sobre venda. Isto 

deve-se à sua incidência em todas as etapas de produção e de comercialização, 

possibilitando a dedução do imposto pago na etapa precedente para fins de apuração do 

débito final, sendo transparente e reduzindo sensivelmente a sonegação. Além dessas 

vantagens, o IVA não onera a produção, porque incide sobre a compra, é abrangente e 

não cumulativo, por isso, pode substituir vários tipos de tributos que são cumulativos. 

Quando isto ocorre, simplifica o sistema tributário e proporciona a harmonização fiscal, 

fatores importantes para a integração ao comércio internacional. 

 

                                                 
54 Compensando a parcela paga nas etapas anteriores da cadeia produtiva. 
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No Brasil, o IVA, além do propósito arrecadatório, possui finalidades de redistribuição 

de renda e de desenvolvimento regional. Para tais finalidades, o sistema adotado é o de 

diferenciação de alíquotas, conforme será visto no capítulo V. 

 

Além de restringir as políticas centrais de administrar as falhas no mercado de energia e 

nas importações via política tributária, a Constituição de 1988 estabeleceu uma forma 

bastante complexa para a incidência do ICMS. O tributo foi instituído para incidir sobre 

o valor agregado na comercialização de um determinado bem ou serviço, mas o ICMS é 

base de cálculo para a sua própria incidência, este artifício tornou o imposto pouco 

transparente uma vez que a alíquota nominal não corresponde à alíquota paga pelo 

contribuinte. A diferença entre a metodologia de cálculo do VAT, cujo a alíquota 

nominal corresponde a alíquota real, e do ICMS pode ser melhor entendida com o 

auxílio da Tabela 3, que contém a simulação da incidência dos dois impostos na 

comercialização de um produto, tendo como parâmetros de cálculo alíquotas nominais e 

valores agregados iguais. 

 

Tabela 3: Simulação da Incidência do VAT e do ICMS 

 VAT ICMS 

Valor Agregado (VA) 100 100 

Alíquota Nominal (a%) 20% 20% 

Cálculo do Tributo T = (VA) x (a%) T = [(VA)/(1-a%)] – (VA) 

Valor do Tributo 20 25 

Alíquota Real 20% 25% 

Valor com Tributo 120 125 

Fonte: Simão (2001). 

 

De acordo com a constituição Federal de 1988, os estados possuem o poder de editar as 

leis relativas à cobrança de ICMS, assim como as alíquotas devidas em seu território. As 

alíquotas de ICMS podem diferir conforme o estado e podem ser seletivas, variando 

segundo o tipo de produto. Além disso, são classificadas em internas (para a 

comercialização dentro do estado) ou interestaduais. As alíquotas internas não podem 

ser inferiores às interestaduais, salvo por deliberação dos estados, mediante a elaboração 

de convênios. Os convênios são elaborados no âmbito do Conselho Nacional de Política 

Fazendária – CONFAZ, composto pelos Ministros da Fazenda e do Planejamento e os 

Secretários da Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Confaz, 2005). Ao Senado 
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Federal cabe estabelecer as alíquotas máximas aplicáveis nas operações interestaduais, 

conforme disposto na Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988). 

 

Nas operações de importação, o tributo arrecadado cabe ao Estado onde está localizado 

o estabelecimento importador. O ICMS incide sobre o valor CIF do produto acrescido 

do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Nas 

importações de petróleo, derivados e gás natural, porém, não há incidência do IPI uma 

vez que não se tratam de produtos industrializados. Normalmente o ICMS é pago no 

momento do desembaraço aduaneiro55 do produto no país. O valor arrecadado é 

computado como crédito no resto da cadeia. Nas operações de exportação não ocorre a 

incidência do ICMS sobre petróleo e derivados (Brasil, 1988). 

 

Sobre as operações interestaduais de comercialização de petróleo e seus derivados 

combustíveis e lubrificantes não há incidência de ICMS, conforme disposto na 

Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988), em seu artigo nº 155, § 2º, inciso X, alínea 

b. Essa imunidade de cobrança, prevista na Constituição, não visa reduzir a carga 

tributária nesses tipos de operações, mas garantir a integralidade do ICMS ao estado 

consumidor dos derivados. A decisão do Supremo Tribunal Federal considerou que a 

não incidência do imposto refere-se ao estado de origem. Logo, atravessando a 

fronteira, o ICMS é devido ao estado de destino. Dessa forma, o ICMS total relativo à 

operação de venda de gasolina, diesel e GLP da refinaria às distribuidoras, recolhido 

pela refinaria, consiste de duas parcelas: uma denominada ICMS da refinaria, calculada 

sobre o preço de faturamento do combustível ex-refinaria mais o custo arbitrado de 

transferência até as bases das distribuidoras e os encargos financeiros; e outra 

denominada ICMS de substituição tributária, relativo às atividades de distribuição e 

revenda, calculada por meio de regime de substituição tributária (Silveira, 2002). 

 

A base de cálculo deste imposto é o preço máximo ou único de venda a consumidor, 

incluído o ICMS (Brasil, 1966). Em alguns casos, como o imposto incidente sobre as 

vendas de gasolina, diesel e GLP, utiliza-se o regime de substituição tributária a fim de 

reduzir a sonegação fiscal. Segundo Confaz (2005), a substituição tributária é a 

modalidade de tributação em que a lei permite que um determinado contribuinte seja o 

                                                 
55 Desembaraço aduaneiro é a última etapa do despacho aduaneiro de importação e se caracteriza pela 
colocação, por parte da autoridade aduaneira, da mercadoria à disposição do importador. 
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responsável pelo recolhimento do ICMS devido por outros contribuintes, relativamente 

às operações antecedentes, operações subseqüentes, ou operações antecedentes e 

subseqüentes (integral). Nesse caso, a base de cálculo do ICMS é o valor sobre o qual o 

contribuinte substituto aplicará a alíquota respectiva incidente uma única vez, sobre a 

operação anterior, posterior, ou ambas. Em geral, o preço de venda do contribuinte 

substituído libera todas as demais operações, que ficam dispensadas do pagamento deste 

imposto. 

 

 

IV.3 Substituição Tributária 

 

A substituição possui o intuito de reduzir os responsáveis pelo pagamento do imposto, 

reduzindo a sonegação (uma vez que os contribuintes escolhidos para figurar como 

responsáveis, geralmente, possuem estrutura organizacional complexa, com registros 

comerciais e fiscais). Existem dois agentes passivos na substituição tributária. O 

contribuinte é o que realiza o fato gerador (ato que determina a incidência do imposto) e 

o responsável assume, em virtude de determinação legal, a responsabilidade pela 

obrigação tributária (Silva e Silveira, 2005).  

 

A substituição pode ser progressiva (“para frente”) ou regressiva (“para trás”). Na 

regressiva, o imposto é ressarcido quando se abate o imposto do preço a ser pago ao 

fornecedor do produto tributado (tomando-se por base o valor da operação). Esse não é 

o método adotado nas operações com derivados de petróleo ou álcool. 

 

A substituição tributária “para frente” permite atribuir a responsabilidade pelo imposto 

devido por contribuintes que estejam nas fases seguintes da cadeia de circulação de 

mercadorias, para os contribuintes que estejam no início dessa cadeia. Dessa forma, a 

exigência do tributo se dá antes da ocorrência do fato gerador, sendo devolvido o valor 

(em créditos) àqueles que não executarem a ação determinante da incidência do 

imposto. 

 

A Lei Complementar nº 87/96 não limitou a aplicação da substituição tributária, mas 

prescreveu salvaguarda para os casos em que não ocorra o fato gerador presumido 

(Brasil, 1996). Assim, havendo diferenças entre a base de cálculo presumida e a base 
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efetiva, deverá haver um mecanismo de ressarcimento do quantum pago a mais. 

Segundo Feijó (2003), o Supremo Tribunal Federal entende que não é admitida a 

restituição do imposto se a operação for realizada com valor inferior ou superior ao 

anteriormente estabelecido. Apenas cabendo a restituição na hipótese de não ocorrer o 

fato gerador presumido. Cabe ressaltar que o reembolso mencionado não possui 

natureza tributária, sendo um mecanismo de direito privado para restituir o valor pago e 

equilibrar a equação financeira da substituição. Conforme já mencionado, não há 

responsabilidade tributária supletiva do substituído para com o substituto. A ação para 

reembolso é incomum, pois o valor do tributo é embutido no preço da mercadoria, o que 

permite ao substituto recuperar a quantia relativa ao tributo tão logo o bem saia do seu 

estabelecimento. 

 

As operações com combustíveis são tributadas de forma progressiva, tendo inúmeros 

contribuintes substituídos (facilitando a fiscalização). Sua prática impede a sonegação, 

sem prejudicar o funcionamento do mercado (visto que o imposto incide sobre o valor 

agregado). 

 

A substituição tributária dos combustíveis ocorre na modalidade relativa às operações 

subseqüentes, sendo, na maioria dos casos, a refinaria a responsável pelo recolhimento e 

retenção do imposto relativo às operações posteriores. O encargo gerado pela 

antecipação do ICMS era transferido sucessivamente, ao longo da cadeia, até chegar ao 

consumidor. 

 

No Brasil são adotadas duas metodologias de cálculo para o ICMS sobre a gasolina, 

álcool hidratado e diesel. Uma delas baseia-se numa estimativa de preço médio 

ponderado ao consumidor final (PMPF). Nesse sistema, adotado por vinte estados e pelo 

distrito federal (para gasolina e diesel), elaboram-se pesquisas quinzenais para 

determinar o valor que será usado como base de cálculo do imposto (Esses valores são 

publicados no Diário Oficial da União pelo CONFAZ). Na inexistência de um preço 

base de venda, calcula-se o ICMS com base em uma margem de lucro presumido ou 

margem de valor agregado (MVA) definida nos convênios ICMS, no âmbito do 

CONFAZ. Essa última metodologia é adotada, atualmente, em seis estados (BA, CE, 
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PR, RN, RS e SP) para gasolina e diesel e quatro estados para o álcool hidratado (PR, 

RN, RS e SP)56. 

 

Como os preços de venda dos combustíveis estão liberados, o ICMS de substituição 

tributária (distribuição e revenda) recolhido pela refinaria pode ser calculado com base 

em uma margem de valor agregado estabelecida no Convênio ICMS 37/00 ou através da 

utilização de uma fórmula, definida no Convênio ICMS nº 139/01, a qual utiliza um 

preço de referência57 (preço pauta, referido anteriormente por PMPF), definido pelos 

estados, porém sujeitos à aprovação do CONFAZ (Confaz, 2005). 

 

 

                                                 
56 Os Estados da Bahia e do Ceará adotam o PMPF para o cálculo dos tributos do álcool hidratado. 
57 Essa modalidade não existia anteriormente a dezembro de 2001. Para a definição dos preços de 
referência, além da pesquisa realizada pelo Estado, poderá, a critério desse Estado, ser utilizado 
levantamento de preços efetuado por instituto de pesquisa idôneo, sob a responsabilidade da ANP ou 
outro órgão governamental. 
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Capítulo V – Estrutura tributária Brasileira 

 

Os tributos sobre os combustíveis automotivos perfazem, em particular no Brasil, uma 

parcela significativa do preço final ao consumidor58. Ademais, como a carga tributária 

não é a mesma sobre todos os combustíveis automotivos, isto afeta decisivamente a 

competitividade entre eles. Se, no passado, este fato já interferia nas escolhas dos 

consumidores e na perspectiva de mercado dos combustíveis automotivos, com o 

advento dos veículos bi-combustíveis e dos flexfuel (multi-combustíveis), a carga 

tributária torna-se um elemento fundamental na definição da competitividade inter-

combustíveis, não apenas no momento da aquisição do veículo, mas permanentemente 

durante o seu uso. 

 

Como o escopo deste trabalho é analisar os tributos incidentes no mercado de 

combustíveis automotivos, os combustíveis analisados foram, respectivamente, o diesel, 

o GNV, a gasolina C59 e o álcool hidratado. 

 

O anexo I apresenta a metodologia de cálculo para obtenção do percentual de tributos 

no preço final dos combustíveis automotivos. Neste capítulo, apenas os resultados de 

aplicação desta metodologia serão analisados. O anexo II complementa esses cálculos, 

fornecendo quadros e tabelas com os resultados em diferentes períodos analisados. 

 

Como já referido nos capítulos anteriores, o transporte rodoviário de carga e o 

transporte rodoviário coletivo são, a princípio, movidos a diesel. O óleo diesel, por 

possuir características de um produto que afeta diretamente a população mais pobre60, 

tem uma incidência de tributos relativamente baixa. Ainda assim, o diesel possui uma 

tributação, como se observa no Quadro 1, em torno de 27,2% de seu preço final. 

 

                                                 
58 Para ilustra melhor este ponto de vista, vide Rietvelt e Woudenberg (2004). 
59 Gasolina constituída de uma mistura de gasolina A e álcool etílico anidro combustível. A proporção 
obrigatória de álcool na mistura é fixada por portaria do Ministério de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, condicionada à aprovação do Conselho Interministerial do Açúcar e do Álcool - CIMA, 
podendo variar de 20 a 25% (conforme determinou o artigo 9º da Lei nº 8.723/93, alterado pela Medida 
Provisória nº 114/03) (ANP, 2006). Desde 2004, o percentual é de 25% (ANP, 2005). 
60 Por ser o grande responsável pela movimentação da economia (transporte de carga), o aumento do óleo 
diesel tende a inflacionar toda a economia, prejudicando mais aqueles menos providos de renda, ou que 
possuem maior propensão marginal a consumir. 
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Quadro 1: Percentual de Tributos Incidentes Sobre o Diesel em 2005 

Junho Julho Agosto
AC 28,41% 28,55% 28,58%
AL 30,28% 30,30% 30,28%
AM 29,72% 29,71% 29,71%
AP 29,52% 29,54% 29,54%
BA* 32,03% 32,09% 32,13%
CE* 31,21% 31,21% 31,25%
DF 24,93% 24,62% 24,54%
ES 29,57% 29,72% 29,70%
GO 31,65% 31,74% 31,74%
MA 30,10% 30,06% 30,17%
MT 28,77% 28,80% 28,85%
MS 29,62% 29,65% 29,62%
MG 25,61% 25,63% 25,61%
PA 29,64% 29,66% 29,55%
PB 30,53% 30,62% 30,66%
PE 30,10% 29,49% 30,12%
PI 30,51% 30,69% 30,23%
PR* 25,46% 25,56% 25,46%
RJ 26,41% 26,47% 26,49%
RN* 30,52% 30,65% 30,68%
RO 28,71% 28,72% 28,79%
RR 26,84% 27,74% 27,77%
RS* 24,22% 24,26% 24,31%
SC 24,86% 24,86% 24,85%
SE 30,17% 30,22% 30,15%
SP* 25,55% 25,55% 25,55%
TO 30,16% 30,18% 30,14%
Brasil** 27,16% 27,22% 27,19%

ESTADOS Percentual de Tributos

 
* Estados que calculam a tributação por Margem de Valor Agregado (MVA). 

** Valores calculados através de média ponderada pelo consumo (ANP, 2005). 

Fonte: Elaboração Própria a partir de ANP (2005) e Confaz (2005). 

 

O diesel é, atualmente, o gargalo do refino nacional, representando um consumo maior 

do que a produção (ANP, 2005). Assim, surge a necessidade de criação de um substituto 

a este combustível, para que parte desta demanda seja deslocada e este gargalo possa ser 

amenizado. Ressalta-se que, este combustível, atualmente, não possui competição inter-

energética, embora possua a inter-modal61. 

 

O segmento automotivo tornou-se, também, um dos principais meios de expansão do 

uso do gás natural, e a expansão brasileira no segmento do GNV vem ocorrendo através 

da frota de veículos leves, competindo, principalmente, com a gasolina. Entretanto, 

                                                 
61 A concorrência se dá através da escolha da via de transporte (por exemplo, energia elétrica para o 
metrô, em substituição ao transporte rodoviário coletivo). 
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ressalta-se que houve uma recente mudança nessa tendência devido, principalmente, a 

estratégia de investimentos adotada pela Petrobras62.  

 

O Estado de São Paulo opera, também, com mecanismos incentivadores ao GNV: a 

alíquota de 12% (a menor, junto com outros estados) de ICMS (Confaz, 2005) e o IPVA 

com desconto de 25% (São Paulo, 1989).  

 

O GNV possui, no Estado do Rio de Janeiro, além da baixa alíquota de ICMS (também 

12%) frente a média nacional, um grande incentivo: a Lei nº 3.335, de 29 de dezembro 

de 1999, estabelece cotas reduzidas (desconto de 75%, saindo de 4% para 1% do valor 

estimado do veículo) do IPVA, para os veículos que utilizem como combustível o gás 

natural (Rio de Janeiro, 1999).  

 

É importante destacar que um fator impactante na oferta deste combustível, e 

conseqüente desenvolvimento do mercado, é o alto investimento, para um revendedor, 

na aquisição de um compressor, chegando a quatrocentos mil reais (FGV, 2002). Essas 

dificuldades foram amenizadas no Município do Rio de Janeiro através do Decreto nº 

19.392/01 (Rio de Janeiro, 2001), instituindo o programa de conservação de energia 

para a cidade e estabelecendo, como condição para os novos postos de abastecimento, a 

oferta de GNV (enquanto os postos antigos são incentivados a ter abastecimento com 

este combustível). 

 

Assim, os entes da federação, incluindo os municípios, devem estimular interações em 

suas políticas energéticas, maximizando os resultados e, conseqüentemente, os ganhos 

da sociedade. 

 

O gás natural com destinação automotiva possui ao longo de sua cadeia os seguintes 

agentes: i) os produtores; ii) os transportadores; iii) os carregadores;                             

iv) os distribuidores (representados pelas concessionárias); v) os revendedores varejistas 

(postos); e vi) os consumidores finais. 

 

                                                 
62 Para maiores informações, vide Souza (2005). 

 73



O Quadro 2 especifica a tributação de cinco Estados, dos quais três (PR, RJ e SC) 

possuíam (no período analisado), como substituto tributário, a concessionária 

distribuidora. Os Estados da Bahia e do Sergipe, ao contrário, possuíam (até agosto) o 

produtor como responsável. A partir de setembro esta regra foi modificada em Sergipe, 

ficando o recolhimento do ICMS_ST (substituição tributária) a cargo da distribuidora (o 

Quadro 26, que consta no anexo, mostra os valores de setembro, para este estado). 

 

Quadro 2: Percentual de Tributos Incidentes Sobre o GNV em 2005 

Junho Julho Agosto
BA 22,35% 21,73% 21,73%
PR 20,87% 20,45% 20,42%
RJ 19,65% 19,65% 20,31%
SC 26,07% 25,75% 25,67%
SE 25,54% 25,59% 25,66%
Brasil** 20,62% 20,52% 21,03%

ESTADOS Percentual de Tributos

 
** Valores calculados através de média ponderada pelo consumo (IBP, 2006). 

Fonte: Elaboração Própria a partir de ANP (2005), Brasil (1998), Confaz (2005), IBP (2006) e Secretaria 

da Fazenda do Estado de Sergipe (2005). 

 

Vale lembrar que, em 1991, foram inaugurados os primeiros postos de abastecimento de 

veículos leves movidos a gás natural (Sindicom, 2005). A evolução do mercado para 

este combustível alternativo deu-se de maneira surpreendente, conforme observa-se na 

Figura 12.  
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Figura 12: Evolução Anual da Frota de Veículos Movidos a GNV 

* Os dados são referentes até novembro de 2005 

Fonte: IBP (2006). 

 

O número de conversões de veículos aumenta a cada ano, e o Brasil já se enquadra entre 

os maiores consumidores deste combustível, conforme a Figura 4.  

 

Tabela 4: Números do GNV pelo Mundo 

País Veículos Postos de Abastecimento 

Argentina 1.459.236 1.400 

Brasil 1.035.348 1.176 

Paquistão 870.000 828 

Itália 382.000 509 

Índia 204.000 198 

Nota: Os dados da Índia são referentes a abril de 2004, enquanto os dados da Itália, do Paquistão, do 

Brasil e da Argentina são datados de, respectivamente, maio, janeiro, novembro e dezembro de 2005. 

Fonte: IANGV (2006). 

 

Grande parte deste desempenho foi, sem dúvida, devido à diferenciação tributária entre 

este e os demais combustíveis automotivos (o GNV possui algumas renúncias fiscais 

que os outros não possuem). 

 

A diferença do percentual dos tributos no preço final do gás pode ser explicada, em 

grande medida, pela cobrança de uma pequena alíquota de ICMS (equivalente a 12%), 

determinada pelos estados signatários do convênio ICMS nº 148/94 e suas seqüências 

(Confaz, 2005). Dessa forma, observa-se que o GNV possui cerca de 21,0% de seu 

preço final formado por tributos. 
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Assim, a entrada do GNV no mercado de combustíveis automotivos desloca os 

energéticos concorrentes devido à atratividade de um custo operacional (com 

combustível) menor para o veículo, ou seja, a estrutura de preços relativos favorável ao 

GNV (às custas de menores tributos) incentiva a frota de gás no país ao influenciar o 

tempo de retorno do investimento na conversão do veículo. Atualmente, o custo médio 

de conversão para GNV de um veículo leve é R$ 2.000,00 (Gasbrasil, 2006) e, se a 

performance63 considerada for 12,7 km/L para a gasolina e 13,8 km/m3 para o GNV, o 

retorno do investimento dar-se-á em cerca de vinte e um mil quilômetros (conforme 

cálculos abaixo). 

 

ΔC = (Peg x Pg) - (Pegn x Pgn) 

RI = I/ΔC 

 

Sendo: 

Pg = Preço da gasolina C (em agosto de 2005); 

Peg = Performance do veículo movido a gasolina; 

Pgn = Preço do GNV (em agosto de 2005); 

Pegn = Performance do veículo movido a GNV; 

ΔC = Diferença de custo por quilômetro rodado para o consumidor; 

I = Investimento na aquisição e instalação do kit gás; 

RI = Quilometragem a ser percorrida para recuperar valor64 do investimento do kit gás. 

 

ΔC = (Peg x Pg) - (Pegn x Pgn) 

ΔC = (12,7 km/L x R$ 2,239/L) - (13,8 km/m3 x R$ 1,120/m3) 

ΔC = (R$ 0,176 – R$ 0,081)/km 

ΔC = R$ 0,095/km 

RI = I/ΔC 

RI = R$ 2.000,00/ R$ 0,095/km 

RI = 21,022 x 103 km 
                                                 
63 Valores observados em Schaeffer et al (2004). A quatro rodas divulgou, em 03/02/06, os números de 
performance dos veículos flexíveis (Celta, Palio e Gol), sendo a média das diferenças em torno de 25% 
favorável a gasolina. Por exemplo, o Celta, em perímetro urbano, tem a seguinte performance: 9,9 km/L 
de gasolina e 7,5 km/L de álcool (Quatro Rodas, 2006). 
64 Não foram contabilizadas as possíveis rentabilidades que o recurso teria se empregado em outros 
investimentos (custo de oportunidade). 
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Desta maneira, as medidas65 de incentivo para a expansão do mercado de GNV 

enfatizaram a configuração da oferta e da demanda e a manutenção de um diferencial de 

preços atraente para o GNV (com diferencial tributário). Atualmente, a estrutura de 

preços adequada gera o desenvolvimento da demanda e da oferta, incentivadas pelos 

mecanismos de mercado.  

 

Ressalta-se que o plano nacional de gás natural - PLANGAS - teve início em 1987 com 

o objetivo de substituir ou deslocar o consumo de diesel (neste período o Brasil 

importava cerca de 52% do petróleo refinado, tendo como gargalo o diesel - 

combustível que alimenta grande parte do transporte rodoviário brasileiro) (ANP, 2003). 

Diante deste cenário, foram realizados experimentos em 150 ônibus nas cidades de São 

Paulo e Rio de Janeiro, entretanto, devido a problemas administrativos e econômicos, 

este programa não atingiu os objetivos iniciais (FGV, 2002). Os principais fatores para 

tal insucesso foram: i) a escassez de postos de abastecimento; ii) baixa autonomia e 

elevado tempo para reabastecimento do gás; iii) limitação de revenda dos veículos 

usados; iv) diferença entre custo do quilômetro rodado dos combustíveis automotivos 

não ser significativa. 

 

Assim, o mercado onde, inicialmente, o GNV atuaria (em concorrência com o diesel) 

não se desenvolveu muito (devido, principalmente, ao pequeno diferencial de preço por 

quilômetro rodado – o que é afetado pela tributação). Ao invés disto, a expansão do 

mercado do GNV veio através da substituição da gasolina C, onde havia elevado 

diferencial tributário.  

 

De forma geral, a gasolina é mais tributada que o diesel devido às circunstâncias 

explicitadas nos capítulos II e III (como para atender a serviços essenciais e distribuir 

renda). Dessa forma, o Quadro 3 mostra que os tributos incidentes sobre a gasolina C 

perfaz cerca de 46,9% do preço final ao consumidor. 

 

                                                 
65 As medidas adotadas pelo governo (que serão mostradas a seguir), aliadas ao desenvolvimento de uma 
base sustentável de fornecedores de equipamentos e serviços de conversão de veículos, ensejaram o 
rápido desenvolvimento desse mercado, especialmente, no Rio de Janeiro. 
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Quadro 3: Percentual de Tributos Incidentes Sobre a Gasolina C em 2005 

Junho Julho Agosto
AC 41,90% 42,43% 43,12%
AL 43,40% 43,45% 43,47%
AM 41,76% 41,80% 41,76%
AP 42,33% 42,37% 42,38%
BA* 47,57% 48,72% 51,78%
CE* 49,17% 47,05% 48,81%
DF 43,30% 43,19% 42,47%
ES 44,27% 45,22% 42,82%
GO 47,58% 45,43% 45,50%
MA 45,14% 44,19% 43,97%
MT 41,07% 41,08% 41,10%
MS 43,22% 43,47% 42,92%
MG 47,44% 46,77% 46,40%
PA 49,22% 49,35% 49,24%
PB 42,78% 44,27% 44,91%
PE 44,09% 44,12% 44,32%
PI 44,26% 42,36% 43,66%
PR* 51,81% 49,09% 48,27%
RJ 50,73% 50,94% 50,88%
RN* 45,95% 47,25% 48,44%
RO 42,13% 42,61% 42,22%
RR 40,10% 41,74% 41,72%
RS* 49,21% 48,99% 48,80%
SC 42,96% 43,38% 43,30%
SE 45,54% 45,62% 45,70%
SP* 47,30% 47,72% 47,63%
TO 42,28% 42,31% 42,23%
Brasil** 47,15% 46,96% 46,93%

ESTADOS Percentual de Tributos

 
* Estados que calculam a tributação por Margem de Valor Agregado (MVA). 

** Valores calculados através de média ponderada pelo consumo (ANP, 2005). 

Fonte: Elaboração Própria a partir de ANP (2005) e Confaz (2005). 

 

Para o mercado brasileiro de combustíveis automotivos, deve-se ter em mente a 

tributação sobre o consumo de cada classe social (Maistro e Barros, 2002), por exemplo, 

a gasolina é consumida por um nicho da população que é capaz de pagar algo a mais 

(por possuir ou utilizar um meio de locomoção particular) que outros que não a 

consomem – tendo, por isso, adquirido status de bem superior.  

 

A Figura 13 ilustra a mobilidade urbana por diferenciação da renda (medida em salários 

mínimos), identificando que quanto maior a classe social, menor o uso (percentual) do 

transporte coletivo e maior o do individual. 
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Figura 13: Mobilidade Urbana por Renda Familiar na Região Metropolitana de São Paulo em 1997 

* o índice de mobilidade mede a variação dos diferentes tipos de deslocamento, por nível de renda, tendo 

como base as pessoas com renda de até 1 salário mínimo. O índice de mobilidade total é dado pela 

relação de passageiro por quilômetro de uma classe de renda, dividido pela relação passageiro por 

quilômetro da classe de renda de até 1 salário mínimo ( )./().( 1 kmPasskmPassIM ateCR ××= ).  

O índice de mobilidade (IM) de uma classe de renda (CR) é o somatório do índice de mobilidade por tipo 

de transporte (j), . ∑
=

=
n

j
jCRCR IMIM
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Fonte: Gomide (2003). 

 

A crescente entrada de frotas de automóveis leves movidos a gasolina e/ou álcool 

(flexfuel), a critério do consumidor, trouxe novas perspectivas para o setor sucro-

alcooleiro - deslocando o consumo deste combustível e, com isso, dificultando análises 

estáticas da elasticidade preço da demanda66 (onde o mercado estudado deve ser 

dividido, conforme exposto no capítulo III, em cativo – com elasticidade preço da 

demanda igual a zero – e competitivo – com elasticidade infinita). 

 

Ressalta-se que, historicamente, segundo Simão (2001), além do apoio creditício ao 

plantio da cana-de-açúcar e às destilarias de álcool, houve (ao longo do 

desenvolvimento da indústria sucro-alcooleira) a utilização de instrumentos fiscais e 

parafiscais para tornar o preço do álcool competitivo: i) redução do Imposto sobre 

Produtos Industrializados (IPI) para veículos a álcool; ii) diminuição das alíquotas da 

Taxa Rodoviária Única (TRU), posteriormente substituída pelo Imposto sobre Veículos 

Automotores (IPVA); iii) isenção do Imposto Único sobre Combustíveis Líquidos 

(IUCL) para a venda de álcool carburante; e iv) fixação de uma relação constante de 

65% entre o preço de venda do álcool hidratado e a gasolina automotiva. 
                                                 
66 Para maiores informações, vide Negri (1998). 

 79



 

Quadro 4: Percentual de Tributos Incidentes Sobre o Álcool Hidratado em 2005 

Junho Julho Agosto
AC 33,92% 32,54% 31,84%
AL 36,89% 35,81% 35,59%
AM 34,39% 33,98% 33,48%
AP 33,69% 33,23% 33,48%
BA 36,48% 36,28% 34,18%
CE 34,74% 34,58% 34,83%
DF 35,10% 32,53% 31,86%
ES 37,49% 36,99% 35,09%
GO 45,42% 40,60% 42,13%
MA 34,68% 34,83% 35,39%
MT 34,43% 33,41% 33,56%
MS 37,60% 37,61% 37,72%
MG 39,85% 38,23% 37,64%
PA 39,07% 39,24% 40,25%
PB 34,12% 34,59% 34,84%
PE 35,33% 35,33% 34,91%
PI 35,29% 34,93% 34,76%
PR* 33,33% 30,65% 30,62%
RJ 38,22% 36,24% 35,59%
RN* 31,88% 33,96% 33,74%
RO 34,08% 34,19% 34,00%
RR 33,73% 33,60% 33,89%
RS* 35,86% 38,57% 38,49%
SC 37,56% 37,64% 37,55%
SE 36,92% 37,06% 36,86%
SP* 20,65% 20,96% 20,52%
TO 36,20% 36,25% 36,55%
Brasil** 28,23% 28,11% 27,75%

ESTADOS Percentual de Tributos

 
* Estados que calculam a tributação por Margem de Valor Agregado (MVA).  

** Valores calculados através de média ponderada pelo consumo (ANP, 2005). 

Fonte: Elaboração Própria a partir de ANP (2005), CEPEA (2005) e Confaz (2005). 

 

Segundo o Quadro 4, os tributos (incidentes sobre o álcool hidratado) representam em 

torno de 27,8% do preço final (na bomba). No entanto, deve-se ressaltar o outlier67: o 

Estado de São Paulo, com cerca de 20,5% de tributos quando comparando o preço ao 

consumidor (os demais possuem uma média em torno de 34,0%). Este diferencial de 

tributos deve-se às renúncias fiscais que o estado supracitado realizou em favor de suas 

unidades produtivas e comerciais. 

 

                                                 
67 Expressão estatística que se refere a algo que está muito longe da moda, ou seja, um outlier é uma 
observação distante dos demais dados. 
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Devido, principalmente, à sua característica de produtor de cana-de-açúcar, São Paulo 

privilegia a utilização do combustível que gera muitas receitas para o estado (álcool). O 

álcool hidratado possui, neste estado, a menor alíquota de ICMS do Brasil (12%). Além 

disso, há uma redução de 25% do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores - IPVA (mecanismo indireto de estímulo ao consumo deste combustível). 

 

V.1 Considerações sobre a Tributação no Mercado Brasileiro de Combustíveis 

Automotivos 

 

Apesar de a participação do comércio de combustíveis no PIB do petróleo estar 

diminuindo relativamente (pois está crescendo abaixo da média dos demais segmentos 

do setor petróleo), este ainda é um segmento de extrema relevância para o setor e para o 

Brasil, uma vez que este é o elo que “move” o país (Aragão, 2005). 

 

O mercado de combustíveis automotivos envolve agentes que investem pesado 

(montadoras de veículos, produtores e distribuidores de combustíveis e consumidores) 

e, por isso, não admitem soluções conjunturais. 

 

Há no setor suficiente concorrência: sendo numerosas distribuidoras (apesar de 

possuírem tamanhos desiguais) e, segundo ANP (2003), em 2002, havia 29.804 postos 

revendedores funcionando no Brasil (que podem operar com a bandeira de sua escolha). 

Assim, os consumidores têm um leque de alternativas para garantir que se estabeleça 

um preço racional no mercado. 

 

A adoção de uma política tributária adequada otimiza as escolhas dos consumidores no 

longo prazo, acarretando benefícios econômicos e sociais (sendo mais fácil o 

planejamento e, com este, maior o ganho) e contribui na redução do risco de 

investimento dentro dos segmentos de refino, distribuição e revenda na indústria de 

petróleo brasileira. 

 

A competição entre combustíveis automotivos é essencial para reduzir os preços e 

aumentar as opções do consumidor. Todavia, deve-se levar em consideração aspectos 

sócio-econômicos e tecnológicos como a mudança de hábito de consumo da população, 

o poder aquisitivo e a renovação da frota de veículos leves. 
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Em um mercado livre, como é hoje o de combustíveis automotivos, os tributos são 

decisivos na formação de preços, ao contrário do que ocorria no passado (como visto no 

capítulo IV), quando por meio dos preços o governo induzia o consumo de um produto. 

 

As implicações de reduzir os tributos da gasolina e do diesel são claras. Quando a 

receita de impostos do governo diminuir, os setores produtores serão favoravelmente 

impactados em termos de aumento na demanda, e os setores consumidores 

experimentarão uma expansão cumulativa no consumo dos bens e dos serviços. Além 

disso, o bem-estar do consumidor, medido como a utilidade, aumentará acima da perda 

na receita do governo (conforme observado no capítulo III). Entretanto, deve-se 

ressaltar que a receita do governo pode gerar maiores benefícios sociais e, 

conseqüentemente, a renúncia desta receita deve acarretar perda de bem estar da 

sociedade. 

 

Além disso, com impostos mais elevados incidindo sobre os combustíveis automotivos, 

conduzir-se-á a um deslocamento do tráfego do veículo privado ao transporte público 

(Storchmann, 2001). Isto reduzirá o congestionamento e melhorará o meio ambiente.  

 

Para as considerações sobre o mercado de combustíveis automotivos serem completas, 

necessita-se de uma discussão elencando os seguintes aspectos: i) comparação 

internacional (e a diferença do nível tributário no Brasil); ii) federalismo e 

descentralização (comparando a dispersão por estado e discutindo suas vantagens e 

desvantagens); iii) impacto da diferenciação dos tributos estaduais (analisando o 

impacto de uma política fiscal diferenciada na economia do estado); iv) trade off entre 

incentivo e arrecadação (avaliando o impacto da diferença tributária entre combustíveis 

automotivos para a arrecadação do Estado); e v) finalidade dos tributos (observando as 

funções do Estado, discutidas no capítulo II). 

 

Todavia, para obter maiores parâmetros para discussão sobre a tributação dos 

combustíveis automotivos no Brasil, faz-se necessária a inserção da experiência 

internacional, sendo, esta discussão, desenvolvida na subseção V.1.168. 

                                                 
68 O anexo III detalha esta experiência, mas os principais resultados serão expostos no texto da subseção 
V.1.1. 
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V.1.1 Comparação Internacional 

 

A tributação dos combustíveis é importante fonte de receitas na maioria dos países. 

Entretanto, há uma elevada variação de nível de taxação de derivados nesses países, o 

que é, em grande medida, explicado pela teoria econômica. 

 

Segundo Dutra e Cechi (1998), a evolução da carga tributária dos combustíveis em todo 

o mundo (incluindo a diversidade e o peso) revelam a natureza dos tributos. As 

intenções vão muito além dos objetivos meramente fiscais, uma vez que praticamente 

todos os novos tributos visam compensar custos que são manifestadamente sociais. 

Apesar de não estarem explícitos previamente nos preços de mercado, estes custos são 

bastante tangíveis, significativos e estão relacionados à utilização dos derivados de 

petróleo.  

 

Conforme já explicitado anteriormente, o tributo possui uma finalidade arrecadadora. 

No entanto, essa não é a única função dele, havendo (em larga escala) uma 

extrafiscalidade ou parafiscalidade do tributo. 

 

Em alguns países, a parcela parafiscal do tributo é depositada em um fundo especial que 

não é considerado parte da receita governamental. A maioria dessas parcelas possui a 

finalidade de estabilização do preço ou possui o propósito de retenção de estoques de 

segurança. A estabilização de preços dos combustíveis deve gerar subsídios cruzados 

intertemporais e redução do impacto de rápidas flutuações do preço internacional. A 

retenção de estoques serve, principalmente, para conter a interrupção repentina na oferta 

de combustíveis. 

 

Em muitos países, a tributação incidente sobre os combustíveis automotivos dá-se de 

forma específica (sobre unidade do produto). Este tipo de tributação facilita a 

administração, evitando dificuldades associadas com a determinação de um valor de 

referência apropriado. Além disso, a receita governamental oriunda deste mercado tende 

a ser mais estável quando a tributação é específica, uma vez que a opção sobre o valor 

(ad valorem) capta as variações dos preços internacionais (bastante elásticos). No 

entanto, a escolha do tipo de tributação dependerá do objetivo a que esta se propõe. A 
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maior parte dos países desenvolvidos escolhe ambas as formas: o imposto sobre valor 

agregado (ad valorem) e o excise (que incide sobre a unidade do bem). 

 

Segundo Simão (2001), a análise das experiências internacionais e a teoria econômica 

indicam que uma boa opção de tributação para incidir na indústria petrolífera nacional a 

jusante é a substituição de todos os tributos federais por apenas dois. O primeiro seria o 

IVA, que manteria o funcionamento idêntico ao VAT europeu e seria distribuído numa 

dada proporção, para os estados e municípios onde ocorresse a geração do tributo. Em 

segundo, o imposto especial específico, que incidiria sobre o produtor pelo alto 

potencial tributário, por motivos parafiscais ou pela concentração da produção da 

mercadoria ou serviço. Este imposto não agregaria valor às transações comerciais, o que 

impediria o uso do tributo para aumentar a base de incidência do IVA, e seria de 

competência dos estados e municípios com a alíquota máxima estabelecida pelo 

Congresso Nacional. Dessa forma, acabariam as distorções decorrentes do sistema de 

incidência do ICMS e os efeitos cascata da tributação na indústria, dando transparência 

ao sistema sem eliminar a autonomia dos estados e municípios.  

 

Com a aplicação do IVA sobre o consumo geral, o estado que tivesse melhores índices 

econômicos e sociais e, por conseqüência, o maior consumo per capta teria também a 

maior geração de receita per capta. Esta relação seria um incentivo aos governantes para 

fomentarem o desenvolvimento econômico pelo lado do consumo, que segundo a teoria 

econômica, varia com a distribuição de renda. Ressalve-se que não é pretensão do 

trabalho apresentar a solução do problema tributário, mas destacar que esta solução 

deve estar de acordo com a teoria econômica, respeitar as particularidades locais, 

manter a autonomia federativa e ao mesmo tempo ter o compromisso com o 

desenvolvimento social e econômico nacional. 

 

Nos EUA, os tributos federais e estaduais esclarecem aproximadamente 36,2%69 do 

preço da gasolina na bomba de abastecimento, segundo o Quadro 5.  

 

Enquanto isso, a Europa adota outro ideal, o de tributar bastante a gasolina (mais de 

61,8%), permitindo a redução de outros tributos ou o aumento dos serviços públicos. 

                                                 
69 Esse valor é estimado, considerando a média ponderada da tributação estadual norte-americana 
(19,47%) e a tributação efetiva da federação, nos meses analisados na tabela.  
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Ressalta-se que esta opção abre espaço para a substituição dos combustíveis 

automotivos, uma vez que encarece os combustíveis fósseis convencionais. 

 

Quadro 5: Comparativo da Tributação da Gasolina (2005) 

Localidade Junho Julho Agosto
Bélgica 64,62% 64,00% 61,79%
França 66,60% 65,40% 63,91%
Itália 62,48% 61,94% 60,83%
Holanda 64,22% 62,96% 62,40%
Reino Unido 69,20% 67,82% 66,42%
Europa1 64,20% 62,97% 61,81%
EUA 20,40% 19,20% 17,70%  

1 Constam 25 países da União Europa (entre eles, Bélgica, Chipre, República Tcheca, Dinamarca, 

Alemanha, Espanha, Estônia, França, Hungria, Irlanda, Itália, Latvia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, 

Holanda, Polônia, Portugal, Slovaquia, Slovenia, Suomi, Reino Unido), onde a média dos tributos é 

ponderada pela quantidade consumida ao longo do ano. 
2 Constam apenas os tributos federais. Segundo o U. S. Department of Transportation (2005), os tributos 

estaduais corresponderam, em dezembro de 2004, uma média (ponderada) de, aproximadamente, 19,47% 

do preço final da gasolina (Para maiores informações, vide Tabela 5). 

Nota (1): os dados do DOE são fornecidos em galão e foram convertidos em 3,78541178 litros. 

Nota (2): foi utilizada a média mensal da taxa de câmbio para cada mês analisado. 

Fonte: Elaboração Própria a partir de U. S. Department of Transportation (2005), European Commission 

(2005), DOE (2005) e Bacen (2005).  

 

Na Europa, em geral, os países caminham para uma dieselização da frota de veículos 

leves, que impulsionará a demanda por diesel, assumindo que os países continuem com 

a política de tributar mais a gasolina que o diesel. Note ainda que o veículo movido a 

diesel é mais eficiente do que o movido a gasolina (possuindo uma performance, 

medida em km/l, maior), o que faz com que o preço final (e também a tributação) do 

diesel por quilômetro rodado seja ainda menor. 

 

É importante destacar que essa tributação elevada permite, por exemplo, a inserção de 

outros combustíveis automotivos alternativos, como o biodiesel europeu, uma vez que 

estes combustíveis ainda não concorrem com os derivados de petróleo via custo de 

produção. 
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Quadro 6: Comparativo da Tributação do Diesel (2005) 

Localidade Junho Julho Agosto
Bélgica 52,48% 52,67% 50,53%
França 56,14% 55,88% 54,75%
Itália 53,51% 53,15% 52,33%
Holanda 52,19% 52,23% 50,67%
Reino Unido 67,07% 65,52% 64,30%
Europa1 54,66% 54,06% 53,06%
EUA 21,90% 21,10% 20,00%  

1 Constam 25 países da União Europa (entre eles, Bélgica, Chipre, República Tcheca, Dinamarca, 

Alemanha, Espanha, Estônia, França, Hungria, Irlanda, Itália, Latvia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, 

Holanda, Polônia, Portugal, Slovaquia, Slovenia, Suomi, Reino Unido), onde a média dos tributos é 

ponderada pela quantidade consumida ao longo do ano.  
2 Constam apenas os tributos federais. Segundo o U. S. Department of Transportation (2005), os tributos 

estaduais corresponderam, em dezembro de 2004, uma média (ponderada) de, aproximadamente, 19,85% 

do preço final do diesel (Para maiores informações, vide Tabela 5). 

Nota (1): os dados do DOE são fornecidos em galão e foram convertidos em 3,78541178 litros. 

Nota (2): foi utilizada a média mensal da taxa de câmbio para cada mês analisado. 

Fonte: Elaboração Própria a partir de U. S. Department of Transportation (2005), European Commission 

(2005), DOE (2005) e Bacen (2005).  

 

Observa-se, no Quadro 5 e no Quadro 6, que o Reino Unido, entre os países 

pesquisados, é o país com maior carga tributária sobre os combustíveis automotivos 

analisados, tendo entre 64,3 e 69,2% do preço final ao consumidor oriundo de tributos.  

 

Os norte americanos adotam outra política para o mercado de combustíveis 

automotivos, a de taxar um pouco mais o diesel que a gasolina (devido, principalmente, 

ao maior peso deste produto frente à opinião pública). A tributação norte-americana é, 

em termos representativos do valor final do combustível, inferior à européia. 

 

Notam-se, então, dois níveis distintos de tributação: o norte-americano, que taxa menos 

os combustíveis automotivos, e o europeu, que possui um elevado percentual de tributos 

(incidentes sobre o os combustíveis automotivos). 
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V.1.1.1 Comparação com Estados Brasileiros 

 

A comparação dos dados internacionais com os nacionais deve ser feita sob a mesma 

base. Tanto na Europa quanto nos EUA, o percentual de tributos fora extraído da 

gasolina padrão, a do tipo A, segundo a nomenclatura brasileira. Porém, o cálculo 

elaborado no anexo I se referia à gasolina do tipo C. Desta forma, a tabela abaixo 

mostra a tributação da gasolina do tipo A, sem a mistura com o álcool anidro, nos 

estados brasileiros que calculam sua tributação por MVA70.  

 

Ressalta-se que a tributação brasileira mencionada nesta subseção refere-se à estimativa 

de preço da gasolina A e do diesel, originada do cálculo por MVA. Anteriormente, a 

metodologia utilizada permitiu o cálculo da tributação efetiva71. Assim, a diferença 

entre os percentuais de tributação deve-se à adaptação metodológica para fins 

comparativos, não sendo os valores desta subseção os percentuais efetivos de tributação 

no Brasil, mas uma estimativa (é importante observar que a estimativa do percentual 

tributário da gasolina C é inferior ao da gasolina A, como pode ser observado na Tabela 

15, do anexo I, e na e Tabela 19, que constam no anexo II deste trabalho).  

 

Quadro 7: Tributação da Gasolina A em Estados Brasileiros 

BA CE PR RN RS SP
jul/04 45,68% 44,87% 43,35% 43,36% ND 44,28%

ago/04 45,67% 44,86% 43,34% 43,35% ND 44,29%
set/04 45,69% 44,88% 43,37% 43,37% ND 44,29%
out/04 45,25% 44,46% 43,84% 42,94% ND 43,92%
nov/04 44,49% 43,73% 43,13% 42,18% ND 43,15%
dez/04 44,49% 43,73% 43,16% 42,19% ND 43,16%
jan/05 44,46% 43,70% 43,24% 42,16% ND 43,14%
fev/05 44,46% 43,70% 43,23% 42,15% ND 43,14%

mar/05 44,51% 43,75% 43,27% 42,21% ND 43,12%
abr/05 44,45% 44,10% 43,18% 42,57% 44,29% 43,13%
mai/05 44,46% 44,10% 43,19% 42,57% 44,30% 43,13%
jun/05 44,52% 44,16% 43,19% 42,63% 44,31% 43,15%
jul/05 44,46% 44,11% 43,20% 42,58% 44,31% 43,13%

ago/05 43,06% 42,73% 43,21% 41,17% 44,32% 43,14%  
ND: Não Disponíveis por falta de dados. 

Fonte: Elaboração Própria a partir de ANP (2005) e Confaz (2005). 

 
                                                 
70 Lembrando que os Estados que utilizam a Margem de Valor Agregado (MVA) são Bahia, Ceará, 
Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo. 
71 Valor médio arrecadado com o tributo, dividido pelo preço médio ao consumidor final em cada mês, 
obtido no site da ANP (ANP, 2005). 
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Quadro 8: Tributação do Diesel em Estados Brasileiros 

BA CE PR RN RS SP
jul/04 31,22% 31,49% 25,86% 26,49% ND 26,27%

ago/04 31,17% 31,45% 25,91% 26,45% ND 26,27%
set/04 31,18% 31,45% 25,86% 26,45% ND 26,26%
out/04 30,64% 30,90% 25,81% 25,90% ND 25,57%
nov/04 29,49% 29,73% 24,86% 24,73% ND 24,61%
dez/04 29,49% 29,73% 24,80% 24,73% ND 24,63%
jan/05 29,52% 29,76% 25,31% 24,76% ND 24,62%
fev/05 29,50% 29,75% 24,94% 24,75% ND 24,63%

mar/05 29,50% 29,74% 24,92% 24,74% ND 24,62%
abr/05 29,49% 30,05% 24,92% 25,05% 24,39% 24,65%
mai/05 29,20% 29,75% 24,66% 24,75% 24,14% 24,34%
jun/05 29,23% 29,78% 24,65% 24,78% 24,14% 24,34%
jul/05 29,22% 29,77% 24,67% 24,77% 24,15% 24,34%

ago/05 29,23% 29,77% 24,68% 24,77% 24,16% 24,34%  
ND: Não Disponíveis por falta de dados. 

Fonte: Elaboração Própria a partir de ANP (2005) e Confaz (2005). 

 

Observa-se, ainda, que a tributação internacional72 é vasta e ora privilegia o consumo da 

gasolina (EUA), ora o diesel (Europa). Na verdade, os EUA tributam ambos os 

combustíveis de forma similar (com percentuais próximos), o que favorece o consumo 

de gasolina (carro de passeio, individual). A Europa possui um diferencial médio de 7 a 

8% de tributos favorável ao diesel e, conforme já mencionado, se esta análise 

englobasse o custo por quilômetro rodado (ou a eficiência dos motores) esta diferença 

seria ainda maior. Já o Brasil privilegia o diesel da mesma forma que a Europa (através 

de diferencial tributário), mas com intensidade diferente (a diferença percentual chega a 

20%). 

 

Observa-se que essas diferenças percentuais fazem sentido quando analisados os 

objetivos de política energética. Segundo Coimbra (1974), o Brasil, desde a década de 

60, privilegiou as rodovias para o transporte de carga, o que reflete em uma economia 

muito dependente do diesel (combustível utilizado no processo). Dessa forma, o preço 

do diesel pode se tornar um multiplicador inflacionário da economia brasileira. Em 

contrapartida, o papel da rodovia no acesso de bens ao mercado europeu é menos 

essencial que para o brasileiro. Além disso, na Europa, o diesel é utilizado em larga 

escala nos veículos leves, o que não é permitido no Brasil73. 

                                                 
72 As referências são os países da União Européia e os Estados Unidos. 
73 O diesel fica limitado, no mercado de veículos leves, a utilitários, veículos de carga e caminhonetes, 
não podendo ser amplamente utilizado (Brasil, 1993). 
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Ao comparar os dados internacionais com os nacionais74, observa-se que o diesel 

brasileiro é tributado em níveis inferiores ao norte-americano e bem abaixo do que é 

feito na Europa (cerca de 50% da tributação média européia). Enquanto isso, no Brasil, 

a gasolina tipo A possui uma incidência de tributos entre o nível Europeu e o norte-

americano. Todavia, o nível tributário está mais próximo dos Estados Unidos, cerca de 

43%. 

 

Outra coincidência com os norte-americanos é o regime de governo, o federalismo. 

Federação significa aliança, pacto, união, tendo origem latina, exprimindo a associação 

institucional e indissolúvel de estados - os estados-membros - que, sem perderem sua 

autonomia, constituíram um novo estado - o Estado Federal - detentor do poder supremo 

- a soberania - formado a partir da renúncia de cada um daqueles deste mesmo poder. 

Autonomia e soberania não se confundem no Estado Federal. A primeira decorre da 

própria atribuição de competências, inclusive tributária, disciplinada na Constituição 

Federal e tem como titular os estados-membros. A segunda é o próprio poder supremo 

responsável pela auto-organização política interna e pelo reconhecimento do Direito 

Internacional e tem como único titular o Estado Federal. Portanto, pode-se dizer que o 

princípio federativo signifique unidade, homogeneidade ou mesmo harmonia de 

interesses de mais de um ente político num mesmo domínio territorial em prol de 

interesse único, nacional. Ressalta-se, ainda, que a distribuição de competências é a 

característica básica do Estado Federal cuja origem se encontra na história dos Estados 

Unidos da América, que se consolidou com a Constituição Americana de 1787 (Souza, 

1999).  

 

Assim, o federalismo norte-americano permite a cobrança de alíquotas diferentes nos 

estados, o que reflete (no mercado de combustíveis automotivos) numa tributação nos 

moldes da Tabela 5. 

 

                                                 
74 Utilizando-se os seguintes Estados como base nacional: Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Rio 
Grande do Sul e São Paulo. 
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Tabela 5: Tributação dos Estados Norte-Americanos em Dezembro de 2004 

Estados Gasolina Diesel
Alabama 16,00% 19,00%
Alaska 8,00% 8,00%
Arizona 18,00% 26,00%
Arkansas 21,70% 22,70%
California 18,00% 18,00%
Colorado 22,00% 20,50%
Connecticut 25,00% 26,00%
Delaware 23,00% 22,00%
District of Columbia 20,00% 20,00%
Florida 14,30% 14,30%
Georgia 7,50% 7,50%
Hawaii 16,00% 16,00%
Idaho 25,00% 25,00%
Illinois 19,00% 21,50%
Indiana 18,00% 16,00%
Iowa 20,50% 22,50%
Kansas 24,00% 26,00%
Kentucky 17,40% 14,40%
Louisiana 20,00% 20,00%
Maine 25,00% 26,00%
Maryland 24,00% 24,00%
Massachusetts 21,00% 21,00%
Michigan 19,00% 15,00%
Minnesota 20,00% 20,00%
Mississippi 18,40% 18,40%
Missouri 17,00% 17,00%
Montana 28,00% 28,00%
Nebraska 24,80% 24,80%
Nevada 24,00% 27,00%
New Hampshire 18,00% 18,00%
New Jersey 10,50% 13,50%
New Mexico 18,88% 22,88%
New York 22,65% 20,85%
North Carolina 24,60% 24,60%
North Dakota 21,00% 21,00%
Ohio 24,00% 24,00%
Oklahoma 16,00% 13,00%
Oregon 24,00% 24,00%
Pennsylvania 26,20% 31,20%
Rhode Island 30,00% 30,00%
South Carolina 16,00% 16,00%
South Dakota 22,00% 22,00%
Tennessee 20,00% 17,00%
Texas 20,00% 20,00%
Utah 24,00% 24,00%
Vermont 20,00% 26,00%
Virginia 17,50% 16,00%
Washington 28,00% 28,00%
West Virginia 25,00% 25,00%
Wisconsin 29,00% 29,00%
Wyoming 14,00% 14,00%
Puerto Rico 16,00% 8,00%
Média Ponderada 19,47% 19,85%  
Fonte: U. S. Department of Transportation (2005). 
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Nos Estados Unidos, inexiste uma uniformidade na alíquota do imposto geral sobre 

venda por se tratar de um país com forma de governo federativa, onde cada esfera de 

decisão determina o próprio sistema de tributos. Assim, tributação sobre o consumo é 

quase totalmente feita pelos estados, por meio de um imposto sobre vendas cobrado 

exclusivamente no consumo final (monofásico, portanto, não cumulativo). 

 

A estrutura tributária americana é, aparentemente, mais democrática que a européia por 

distribuir o poder de tributar entre as esferas de governo, impondo maior complexidade 

ao sistema e, por conseqüência, maior custo de fiscalização e administração. Além 

disso, o sistema de tributo descentralizado pode prejudicar as relações fiscais entre as 

unidades de governo e, por mais perfeito que o seja, é muito difícil limitar os benefícios 

às fronteiras das unidades, bem como mantê-los uniforme dentro de uma mesma 

jurisdição. Além disso, diferenças significativas das imposições entre localidades 

podem ocasionar distorções econômicas regionais e viabilizar mecanismos geradores de 

evasão e elisão fiscal. Portanto, a coordenação entre os vários governos (e os 

respectivos sistemas tributários) é uma das principais responsáveis pela eficiência global 

da estrutura fiscal americana. 

 

Desta forma, o federalismo modifica a forma de tributar, fornecendo autonomia aos 

entes federativos, gerando vantagens e desvantagens em relação a um governo que 

tributa de forma centralizada, como será detalhado na próxima subseção, podendo ser 

aprofundadas no anexo IV. 

 

V.1.2 Federalismo e Descentralização 

 

Segundo Resende (1999), no âmbito tributário, o princípio democrático proporciona ao 

Estado tratar o contribuinte com liberdade e igualdade, e o princípio da legalidade 

assegura que a relação tributária seja reconhecida como relação jurídica se 

desenvolvendo segundo normas pré-estabelecidas e que devem ser constantemente 

observadas. O princípio republicano é o responsável pela abolição dos privilégios (a 

expressão maior da isonomia) e pela destinação pública da receita tributária, enquanto o 

princípio federativo significa unidade, homogeneidade, harmonia de interesses de todos 

os entes políticos que formam a federação (Resende, 1999). 
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No federalismo, o poder de tributar encontra grandes dificuldades para se estruturar 

devido às contínuas interferências de cada unidade integrante da federação, no sentido 

de obter maior volume de receitas. Uma das maneiras de se resolver tal problema é 

partilhar as competências tributárias ou impositivas entre essas unidades. Isso não quer 

dizer que tais unidades devam agir desordenadamente, e sim, harmonicamente. A 

estrutura tributária resultante deve conciliar competências e interesses individuais. Essa 

interdependência tem levado à formação de blocos regionais que praticamente 

consagraram uma tendência mundial de descentralização fiscal principalmente em 

países de grande extensão territorial.  

 

Entretanto, descentralizar o poder de tributar não significa, necessariamente, distribuir 

competência impositiva. Dessa forma, pode-se ter um sistema tributário descentralizado 

num Estado Federal sem que as unidades detenham o poder de tributar, total ou 

parcialmente. Isso não acarreta em perda de autonomia, nem contraria o pacto 

federativo desde que assegurada receita para cada unidade. 

 

Uma das preocupações importantes no desenho de sistemas tributários em regimes 

federativos é assegurar o necessário equilíbrio entre a repartição de competências 

impositivas e a autonomia financeira dos entes federados. No modelo ideal, as três 

principais bases tributárias conhecidas – renda, consumo e propriedade - seriam 

repartidas de acordo com o princípio de mobilidade dessas bases e de modo a 

estabelecer uma relação mais estreita entre o contribuinte e o poder público75 

encarregado da sua administração. Assim, a propriedade imobiliária ficaria no campo 

das competências municipais, enquanto o consumo deveria ser objeto de tributação 

pelos governos estaduais ou provinciais. Ao governo nacional seria reservada a 

competência para impor tributos sobre a renda originada em qualquer parte do país.  

 

Na realidade, cada federação adota a solução mais compatível com suas especificidades, 

não sendo possível falar da existência de um padrão. Se as desigualdades regionais são 

grandes, o equilíbrio entre a repartição de competências e a autonomia federativa 

depende de um eficiente sistema de transferências compensatórias, capaz de equilibrar 

os interesses dos estados mais desenvolvidos, que preferem mais autonomia para 

                                                 
75 Para maiores informações, vide Galbraith (1988). 
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tributar, e os dos estados mais atrasados, que necessitam complementar suas fracas 

possibilidades de arrecadação com transferências promovidas pelo poder central. 

 

De qualquer modo, a busca do equilíbrio federativo implica maior diversidade de 

opções tributárias, quase sempre centradas na existência de múltiplas incidências 

indiretas sobre o consumo de mercadorias e serviços. Tributos cumulativos convivem 

com formas mais modernas de tributação do consumo (a exemplo do imposto sobre o 

valor agregado), gerando distorções e ineficiências que prejudicam o contribuinte e a 

competitividade da economia. Em conseqüência, fica mais difícil conciliar as 

necessidades próprias de uma federação com os princípios clássicos de eficiência e 

eqüidade na tributação.  

 

A estruturação do poder de tributar do Estado ocorre através da implantação do seu 

sistema tributário. Este, por sua vez, está obrigado a seguir os princípios esculpidos no 

seu ordenamento jurídico maior - a Constituição. Num Estado de Direito, um sistema 

tributário legítimo e eficaz é aquele que consegue conciliar os princípios jurídicos 

(garantia da segurança das relações entre Estado e cidadão) com seus objetivos 

econômicos, arrecadar melhor e mais em benefício deste próprio cidadão. Não raras 

vezes é difícil atingir essa conciliação, porque a interferência política leva a disfunções 

no sistema que, geralmente, envolvem a atribuição de competências para tributar, 

arrecadação e repartição de receitas tributárias (Souza, 1999).  

 

A necessidade de fortalecimento das esferas subnacionais frente ao governo federal 

surgiu como uma alternativa ao Estado autoritário do passado, altamente centralizador 

de poder político e de recursos fiscais. O movimento de descentralização, definido como 

uma participação crescente das esferas subnacionais de governo na geração ou alocação 

de recursos públicos e na execução de despesas públicas, variam de um país para outro, 

dependendo das estruturas institucionais, políticas e econômicas.  

 

A federação reforça a descentralização, que por sua vez amplia os espaços da 

democracia. Também é certo, que a descentralização, ao mesmo tempo em que lubrifica 

o funcionamento dos regimes democráticos, suscita algumas preocupações importantes, 

como, por exemplo, as relativas à redução das desigualdades sociais e à sustentação do 

equilíbrio macroeconômico. 
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Há diferentes razões que justificam um processo de descentralização fiscal. Elas podem 

ser classificadas em econômicas, culturais, políticas e institucionais e geográficas. 

Tendo em vistas esses elementos, é importante ressaltar que não existe um modelo 

único ideal de descentralização, já que sua evolução depende de características 

específicas de cada país (Giambiagi e Além, 2000). 

 

O processo de descentralização busca, entre outros aspectos, uma alocação mais 

eficiente dos recursos. Para o setor público, descentralizar é determinar qual a esfera de 

governo capaz de administrar mais eficientemente determinado tributo, convertendo-o 

em maior benefício à sociedade.  

 

A descentralização gera maior autonomia aos governos subnacionais, levando a uma 

maior participação política da população, desconcentrando o poder político e 

fortalecendo a governabilidade e as instituições democráticas. Assim, a descentralização 

governamental atua como uma “mão invisível” no setor público, alocando os recursos 

de forma economicamente mais eficiente. Por outro lado, a arrecadação centralizada 

permite economias de escala e melhor coordenação do setor público, o que é de suma 

importância para a execução dos objetivos nacionais. 

 

Segundo Souza (1999), descentralizar o poder de tributar não significa, 

necessariamente, distribuir competência impositiva. Assim, pode-se ter um sistema 

tributário descentralizado numa federação, sem que as unidades detenham o poder de 

tributar, total ou parcialmente. E mais, isso não faz com que percam sua autonomia, 

nem contraria o pacto federativo desde que assegurada receita para cada unidade. 

 

Segundo Giambiagi e Além (2000), quanto maior for a área do território nacional, 

maiores tendem a ser os ganhos de eficiência com a descentralização. Isto porque, em 

um país de grandes dimensões, certamente é mais fácil para os governos subnacionais, 

do que para o governo central, atenderem às demandas de certo tipo de bens e serviços 

públicos por parte da população local. 
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Do ponto de vista distributivo, a descentralização favorece estados e municípios com 

forte base econômica, que são capazes de fornecer mais benefícios à instalação de uma 

indústria, aumentando as desigualdades entre as unidades federativas.  

 

Dessa forma, a competência tributária é vista como a garantia da independência política 

das unidades que compõem a federação, sendo o princípio da competência, o 

complemento do princípio federativo. Assim, um sistema tributário deve conter as 

autonomias política e financeira dos entes da federação em favor do interesse nacional, 

ficando afastada qualquer possibilidade de iniciativas que comprometam aquele 

interesse maior, sob pena de se contrariar a própria finalidade da federação constituída. 

Todavia, como já mencionado, essa “independência” costuma transformar-se em um 

mecanismo de barganha dos estados com potenciais investidores, estimulando as 

“guerras fiscais”. 

 

No Brasil, cada ente federado age sem levar em consideração os efeitos de seus atos nos 

demais estados e sem submetê-los à apreciação do Conselho Nacional de Política 

Fazendária - CONFAZ, órgão harmonizador da política tributária dos estados. O 

CONFAZ, órgão criado em 1975, tem como principal atribuição promover ações 

necessárias à elaboração de políticas e harmonização de procedimentos e normas 

inerentes ao exercício da competência tributária dos estados e do distrito federal 

(Confaz, 2005). 

 

No caso brasileiro, há uma necessidade de harmonizar o federalismo fiscal, para que as 

três esferas de governo (União, estados e municípios) tenham capacidade de cobrar 

tributos aos cidadãos. A ausência de sintonia entre os vários entes federativos pode 

gerar um sistema tributário desorganizado, induzindo uma competição tributária 

excessiva (Lemgruber, 1999), levando a uma redução da base de tributação dos estados 

e dos municípios, o que diminui a fonte de financiamento dos bens ofertados pelo setor 

público. 

 

Observa-se, então, que a política tributária tem sido utilizada pelos estados como 

substituta de políticas industriais e de desenvolvimento regional, o que deve ser 

ressaltado como um erro de planejamento estratégico. Dessa forma, ocorrem erros de 

sinalização econômica tais como divergências entre objetivos macroeconômicos 
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nacionais e estaduais, divergências entre estratégias de desenvolvimento de curto e 

longo prazo, além de impactar decisivamente na formação de preços de mercado. 

 

As exigências da harmonização fiscal reduzem progressivamente o grau de liberdade 

para a concessão unilateral de vantagens fiscais, que constituem forte incentivo ao 

deslocamento de plantas industriais para regiões menos desenvolvidas, como também a 

sustentação de situações artificiais torna-se inviável em um mundo cada vez mais 

competitivo. Assim, incentivos fiscais tendem a transformar-se em subsídios, que 

retiram do governo recursos essenciais para o pleno exercício de suas responsabilidade 

sociais, enquanto elevam os lucros daqueles que deles se beneficiam. 

 

A competição tributária é instrumento legal para se alcançar o desenvolvimento 

econômico regional, embora não seja possível estabelecer desenvolvimento econômico 

sustentável baseado em uma política de conflito federativo interno (Neto, 1996). O 

federalismo, conforme já visto, possui inúmeras vantagens, no entanto, permite que 

interesses regionais prevaleçam sobre os nacionais, prejudicando o desenvolvimento do 

país. Dessa forma, o pacto federativo, per se, gera autonomia estadual, levando à 

competição tributária interna e à falta de transparência e simplicidade do sistema 

tributário. 

 

Alguns estados procuram aumentar as alíquotas internas (a exemplo da gasolina no Rio 

de Janeiro), o que leva a que o principal prejudicado seja o consumidor local, que paga 

o imposto. Esta medida no médio prazo tem um impacto negativo na economia do 

estado, porque motiva os consumidores a comprarem nas Unidades Federativas 

vizinhas, desmotiva as empresas afetadas a permanecerem na região e viabiliza práticas 

desleais que aumentam as elisões fiscais. Um exemplo interessante é sobre o QAV, que 

não é objeto deste estudo, mas ilustra bem este ponto: o Rio de Janeiro (com o ICMS 

elevado sobre esse combustível) incentiva as empresas de táxi aéreo a abastecerem em 

outros estados, como São Paulo. 

 

Cria-se, dessa forma, importantes distorções econômicas no mercado, aumentando a 

diferença entre as alíquotas dos estados, o que torna o imposto sobre valor agregado 

ineficiente. Além disso, reduzem-se as receitas do imposto, ampliam-se as elisões 

fiscais e, por conseqüência, aumentam-se os custos sociais. Um exemplo de elisão 
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fiscal, resultante da diferença de alíquotas entre estados vizinhos, é a compra fictícia por 

estabelecimentos localizados nos estados de menor alíquota. Neste caso, o comerciante 

simula a compra por um estabelecimento localizado no estado com menor alíquota, faz 

circular a nota fiscal e parte da carga, repassa a alíquota interestadual do ICMS para o 

estado de origem, passa adiante a diferença entre a alíquota interna e a interestadual 

para o estado de destino e o restante da carga é comercializada no estado de origem da 

mercadoria sem a incidência do ICMS.  

 

Outro exemplo de fraude pode ocorrer na comercialização de combustíveis entre os 

estados, neste caso não há a incidência do imposto e a fraude se caracteriza na venda 

fictícia de combustíveis entre distribuidoras e revendedoras localizadas em estados 

diferentes. Este tipo de fraude é bastante nociva ao sistema fiscal e de difícil detecção 

devido ao complexo sistema de distribuição e revenda dos combustíveis. 

 

Portanto, caso a política econômica federal não coincida com a política seletiva estadual 

em relação ao setor combustível (os interesses fiscais dos estados poderão não ser os 

mesmos de uma política nacional para o setor), surgirá um conflito de interesse de nível 

nacional neste mercado complexo. 

 

As perdas de receitas resultantes das assimetrias intrínsecas à estrutura de incidência do 

ICMS muitas vezes é a justificativa dos estados, que se consideram prejudicados pelo 

sistema fiscal, para concederem isenções e aumentarem as alíquotas do ICMS. Assim, 

os estados tentam atrair as indústrias através da competição tributária, isto porque a 

arrecadação do ICMS76 de um estado está vinculada ao pagamento do imposto por 

todos que consomem as mercadorias e serviços nele produzidos (à exceção da energia 

elétrica, do gás natural, do petróleo e dos derivados). Nesta disputa, os estados mais 

pobres oferecem cada vez mais incentivos para compensar a falta de infra-estrutura e a 

distância dos mercados consumidores, na tentativa de reduzir também estas diferenças 

regionais e conseguir atrair os investimentos. O resultado é a geração de uma “guerra 

fiscal” entre as unidades da federação, o que contribui para a deterioração do ICMS 

(Simão, 2001). 

 

                                                 
76 Para verificar os números referentes a 2003, 2004 e 2005, vide no anexo V, a Tabela 26, a Tabela 27 e a 
Tabela 28, respectivamente. 
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Gerou-se, assim, uma co-dependência, onde o setor necessita dos estados para elaborar 

suas estratégias de investimentos e, em contrapartida, os estados passaram a depender 

do ICMS dos combustíveis. Portanto, alterar a sistemática de tributação deste setor, que 

representa alicerce da arrecadação da maioria do estados brasileiros, é um projeto de 

extrema complexidade. 

 

Segundo Souza (1999), não há mais espaço, no cenário mundial atual, para estados que 

tenham suas economias voltadas para si mesmos. A necessidade do estreitamento de 

relações comerciais e financeiras entre os estados visando à alocação de mão-de-obra, à 

captação de recursos e à arrecadação de receitas, transformou-se na principal bandeira e 

desafio dos países. 

 

A complexidade da estrutura de formação do preço e compensações inerentes a ela são 

de difícil assimilação e de pouca transparência, o que vai de encontro à teoria tributária. 

Toda a complexidade é o resultado de um arranjo fiscal elaborado de acordo com as 

necessidades imediatas de seguidas políticas econômicas, que acrescentaram ao longo 

das últimas três décadas instrumentos de compensação sem uma preocupação com as 

distorções resultantes no futuro. Com o crescimento dos custos sociais novos 

instrumentos foram acrescentados e outros excluídos, tornando a estrutura interna de 

preço dos combustíveis muito diferente da estrutura internacional. Em suma, a 

uniformização das regras fiscais e da estrutura de formação dos preços são 

imprescindíveis para o bom funcionamento do mercado globalizado. 

 

Há uma tendência centralizadora, refletida na unificação do ICMS, que o torne federal – 

com respeito à autonomia das unidades da federação. De qualquer forma, a garantia da 

autonomia dos poderes locais não deve prejudicar o objetivo nacional de uma integração 

mais competitiva em nível internacional. Em outras palavras, é essencial que se concilie 

a necessidade de hamornização tributária com a preservação da autonomia da federação 

e o exercício de responsabilidade fiscal (Giambiagi e Além, 2000). 

 

Sem a unificação da legislação do ICMS, permanecerão existindo 27 legislações sobre o 

tributo (Regulamentos do ICMS) que, além de atentar contra o princípio da 

simplicidade, contribui para o acirramento da “guerra fiscal” entre as unidades 

federativas. Como exemplo disso, a Tabela 6 mostra as diferentes alíquotas de ICMS 
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(incidentes sobre os combustíveis automotivos) nos estados brasileiros e no Distrito 

Federal. 

 

Tabela 6: Alíquotas Nominais de ICMS Incidentes sobre os Combustíveis Automotivos em 2005 

Gasolina Álcool A Diesel Álcool H GNV
AC 25% 25% 17% 25% -
AL 27% 27% 17% 27% 17%
AM 25% 25% 17% 25% -
AP 25% 25% 17% 25% -
BA 27% 27% 17% 27% 12%
CE 27% 25% 17% 25% 17%
DF 25% 25% 12% 25% -
ES 25% 25% 17% 25% 17%
GO 26% 26% 18% 26% -
MA 25% 25% 17% 25% -
MT 25% 25% 17% 25% -
MS 25% 25% 17% 25% 17%
MG 25% 25% 12% 25% 18%
PA 30% 30% 17% 30% -
PB 25% 25% 17% 25% 17%
PE 27% 25% 17% 25% 17%
PI 25% 25% 17% 25% 12%
PR 26% 26% 12% 18% 12%
RJ 31% 24% 13% 24% 12%
RN 25% 25% 17% 25% 12%
RO 25% 25% 17% 25% -
RR 25% 25% 17% 25% -
RS 29% 29% 12% 29% 18%
SC 25% 25% 12% 25% 12%
SE 27% 27% 17% 27% 17%
SP 25% 25% 12% 12% 12%
TO 25% 25% 17% 25% -

AlíquotaEstado

 
Fonte: Elaboração Própria a partir de Schechtman et al (2001) e CONFAZ (2005). 

 

Nos últimos anos, as receitas de ICMS têm apresentado tendência de crescimento, 

devida, entre outros fatores, ao esforço de arrecadação dos governos estaduais, que têm 

buscado fontes próprias de recursos, via modernização da arrecadação. O anexo V 

detalha melhor este esforço77.  

 

                                                 
77 Essas informações constam na   
Tabela 26, Tabela 27 e Tabela 28. 
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Tabela 7: Participação Relativa do ICMS por Setores em 2004 

A) Setor Primário 1,37% 

B) Setor Secundário 27,85% 

C) Setor Terciário 38,16% 

D) Petróleo, Combustíveis e Lubrificantes 18,66% 

Total R$ 137,94 bilhões   

Fonte: Confaz (2005). 

 

A Tabela 7 mostra que quase a quinta parte do valor arrecadado, em 2004, com o ICMS 

adveio do setor petróleo, combustíveis e lubrificantes. Observa-se, então, a crescente 

importância do setor de combustíveis na arrecadação dos Estados brasileiros. 

 

Assim, o Brasil é o único país no mundo em que o maior tributo arrecadado na 

economia (ICMS) é um imposto sobre valor adicionado regido por leis subnacionais. A 

harmonização internacional pressupõe a hamornização dos sistemas tributários 

domésticos e as regras constitucionais a esse respeito são falhas, propiciando sonegação 

e “guerras fiscais” entre Estados, nocivas às suas finanças públicas e ao país. O ICMS, 

muitas vezes, torna-se o instrumento de localização industrial. Distorções alocativas 

graves têm sido introduzidas pela oferta ilimitada de benefícios fiscais que resultam em 

um aumento no custo social da produção e na redução do seu custo privado (Giambiagi 

e Além, 2000). 

 

Portanto, ressalta-se a crescente importância que os Estados têm na política energética 

do país, com elevado grau de autonomia, sendo capazes de gerar incentivos para 

determinados campos da energia, sendo o caso de São Paulo com o álcool um exemplo 

elucidativo a ser retratado mais adiante. 
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V.1.3 Impacto da Diferenciação dos Tributos Estaduais 

 

Segundo Moraes (2005), o planejamento do crescimento do setor transporte, bem como 

da demanda por combustíveis automotivos, tornou-se imperativo como forma de 

estratégia econômica, ambiental e social. Através do conhecimento pormenorizado no 

setor, e dos principais fatores que nele incidem, podem-se desenvolver políticas que 

permitam a maior redução da demanda de energia e emissão de gases poluentes, com 

menores impactos ao bem estar da sociedade. 

 

Conforme mencionado na subseção V.1.1, o conjunto dos tributos sobre combustíveis 

representa, em muitos países, o principal componente do preço ao consumidor. Estes 

impostos tendem a ser simples para que os governos coletem os recursos necessários 

para a construção, operações e manutenção de redes de estrada e sirvam possivelmente 

como uma fonte para despesas públicas gerais. Além disso, fornece um incentivo para 

os agentes econômicos comprarem carros mais eficientes, reduzindo a milhagem e os 

efeitos ambientais relacionados ao consumo de combustível. 

 

Ciente de que a produção e o consumo do combustível automotivos tende a impor 

numerosos custos à sociedade (econômicos, sociais e ambientais), observa-se que os 

deslocamentos tributários supracitados podem fornecer benefícios econômicos, 

ambientais e sociais significativos. Assim, comparar-se-á a tributação dos combustíveis 

automotivos em dois momentos distintos (2003 e 2005) para observar as mudanças de 

patamares tributários nos estados brasileiros. 

 

V.1.3.1 Análise Temporal da Tributação (2003 e 2005) 

 

Como vimos no capítulo IV, entre 2003 e 2005, algumas mudanças foram 

implementadas no sistema tributário que incide sobre os combustíveis automotivos. 

Entre elas, o PIS e a COFINS não são mais deduzidos da CIDE, que, por sua vez, teve 

seu valor reduzido. 
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Quatro estados foram escolhidos para representar a tributação no Brasil em 2003, entre 

eles o Rio de Janeiro e São Paulo, ambos com elevada representatividade no consumo 

nacional de combustíveis78. 

 

Quadro 9: Tributação da Gasolina C em 2003 

Junho Julho Agosto Média
BA*** 49,68% 50,97% 51,26% 50,64%
RJ 54,01% 52,92% 53,09% 53,34%
RN*** 49,52% 50,02% 50,77% 50,10%
SP*** 51,27% 52,68% 52,94% 52,30%

ESTADOS Percentual de Tributos

 
*** Estados que calculam a tributação por Margem de Valor Agregado (MVA). 

Fonte: Elaboração Própria a partir de ANP (2005) e Confaz (2005). 

 

Segundo o Quadro 9, a gasolina vendida nos postos revendedores possuía (em 2003) 

mais da metade de seu valor final originado de tributos. A sociedade sabe que esse 

combustível é sobretaxado, no entanto não possui mecanismos que observem a 

intensidade desta tributação. Assim, devem-se criar tais mecanismos, capazes de 

discriminar (para os consumidores) os tributos do preço da bomba, permitindo um 

melhor controle da eficácia da aplicação dos tributos79. 

 

Quadro 10: Tributação da Gasolina C em 2005 

Junho Julho Agosto Média
BA*** 47,57% 51,78% 48,72% 49,35%
RJ 50,73% 50,88% 50,94% 50,85%
RN*** 45,95% 48,44% 47,25% 47,21%
SP*** 47,30% 47,63% 47,72% 47,55%

ESTADOS Percentual de Tributos

 
*** Estados que calculam a tributação por Margem de Valor Agregado (MVA). 

Fonte: Elaboração Própria a partir de ANP (2005) e Confaz (2005). 

 

Em 2005, conforme Quadro 10, houve uma modesta redução dos percentuais dos 

tributos sobre a gasolina (cerca de 3,0%). Ainda sobre a gasolina, ressalta-se a redução 

tributária considerável do Estado de São Paulo (cerca de 5,0%).  

 

                                                 
78 Segundo ANP (2005), cerca de 35% das vendas de combustíveis, no mês de agosto de 2005, foram 
nesses estados. 
79 Para maiores informações, vide McManus et al (2005). 
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Esses percentuais tornam-se mais importantes quando comparados aos percentuais de 

tributos de um bem substituto à gasolina, como por exemplo, o álcool hidratado. Entre 

junho e agosto de 2003, o álcool possuía uma tributação média de 34,0%, segundo o 

Quadro 11. 

 

Quadro 11: Tributação do Álcool Hidratado em 2003 

Junho Julho Agosto Média
BA*** 35,65% 32,05% 33,49% 33,73%
RJ 38,74% 36,58% 36,01% 37,11%
RN*** 33,00% 30,04% 31,06% 31,36%
SP*** 36,54% 33,78% 37,43% 35,91%

ESTADOS Percentual de Tributos

 
*** Estados que calculam a tributação por Margem de Valor Agregado (MVA). 

Fonte: Elaboração Própria a partir de ANP (2005) e Confaz (2005). 

 

Nota-se que o álcool possui uma tributação inferior à gasolina, porém isso não pode ser 

confundido com um subsídio, conforme explicitado no capítulo II. Poder-se-ia 

mencionar que o álcool está sendo menos tributado por uma questão estratégica de 

viabilizar a entrada de um concorrente em potencial à gasolina. A diferença percentual 

média dos tributos incidentes sobre os bens supracitados, em 2003, é de 15,5 %. 

 

Quadro 12: Tributação do Álcool Hidratado em 2005 

Junho Julho Agosto Média
BA 36,48% 34,18% 36,28% 35,65%
RJ 38,22% 35,59% 36,24% 36,68%
RN*** 31,88% 33,74% 33,96% 33,19%
SP*** 20,65% 20,52% 20,96% 20,71%

ESTADOS Percentual de Tributos

 
*** Estados que calculam a tributação por Margem de Valor Agregado (MVA). 

Fonte: Elaboração Própria a partir de ANP (2005) e Confaz (2005). 

 

Os Estados da Bahia e do Rio Grande do Norte aumentaram a tributação do álcool entre 

2003 e 2005, enquanto o Rio de Janeiro reduziu cerca de 0,5% (refletindo, 

provavelmente, a redução de 1,0% da alíquota nominal do ICMS – de 25,0% para 

24,0%). Destaca-se que São Paulo, devido, principalmente, a uma ação de política 

energética, reduziu drasticamente seu percentual de tributos sobre o álcool (cerca de 

15,2%). 

 

 103



Em janeiro de 2004, passou a vigorar a alíquota de 12,0% de ICMS sobre o álcool, em 

São Paulo, o que reduziu consideravelmente o preço final do produto, incitando o 

aumento de seu consumo (bem como reduzindo o incentivo a práticas ilegais de 

sonegação). 

 

Entre 2003 e 2005, o sistema tributário incidente sobre os combustíveis automotivos 

modificou-se bastante, mas, conforme o Quadro 9, Quadro 10, Quadro 11 e Quadro 12, 

o nível de tributação não mudou muito (exceto para o álcool em São Paulo). Todavia, 

essas mudanças de percentuais alteraram as escolhas dos consumidores, que, entre 

outros fatores, modificaram seu consumo conforme o Quadro 13. 

 

Quadro 13: Comparativo de Venda Média Mensal 

Álcool H Gasolina C Álcool H Gasolina C Álcool H Gasolina C
BA 4.155,9 73.809,9 4.993,5 81.499,8 20,2% 10,4%
RJ 8.181,5 147.049,6 13.995,6 143.672,4 71,1% -2,3%
RN 1.500,8 18.222,7 2.052,4 21.273,9 36,8% 16,7%
SP 119.343,4 559.116,5 190.343,3 571.491,7 59,5% 2,2%

Estados Variação
Venda Média Mensal (m³)*

2003 2005

 
* Os Valores de 2005 são em função da média mensal até outubro/2005. 

Fonte: ANP (2005). 

 

Os preços do álcool hidratado nas unidades produtoras variam de acordo com os 

períodos de safra e entressafra da cana-de-açúcar, o volume de estoque existente e o 

comportamento da demanda. Em relação à produção de cana de açúcar, a instabilidade 

climática registrada na Região Centro-Sul no primeiro semestre de 2004 provocou uma 

redução de 12% em relação ao mesmo período do ano anterior (ANP, 2004). Outros 

fatores que influenciaram a elevação do preço do álcool hidratado foi o aumento das 

exportações80 desse produto e a crescente comercialização de automóveis flexfuel81. 

Dessa forma, o preço do álcool hidratado (que cresceu, em São Paulo, 56%82 de 

fevereiro a julho) apresentou um comportamento atípico para essa época do ano, pois a 

demanda por esse combustível aumentou e a disponibilidade nacional se reduziu pelos 

fatores citados. 

                                                 
80 Segundo Secex (2006), a exportação do álcool, em 2005, ficou em torno de 2,5 bilhões de litros (contra 
2,1 bilhões de litros em 2004). 
81 Conforme indicado no capítulo II, esses veículos representaram cerca de 60% das vendas dos veículos 
no ano de 2005 (Anfavea, 2006). 
82 Para maiores informações vide CEPEA (2005). 
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V.1.3.2 Impacto da Mudança de Tributos 

 

Através desses dados podem-se gerar modelos simplificados que mostram a escolha do 

consumidor, conforme observado no capítulo III deste trabalho. Um exemplo ilustrativo 

é a análise do impacto dos tributos nas escolhas do consumidor no Estado de São Paulo. 

 

A Figura 14, Figura 15 e Figura 16 ilustram este impacto: com a redução do ICMS do 

álcool, em 2004, houve uma redução do preço que resultou no incremento da demanda. 

O ponto A representa a escolha ótima no instante inicial. Com a mudança do nível 

tributário do álcool, surgem dois efeitos, explicados no capítulo III. No primeiro 

instante, há um efeito substituição, onde a modificação dos patamares de concorrência 

entre o álcool e a gasolina gera uma alteração da inclinação da reta orçamentária. 

Posteriormente, o mesmo fato gera um efeito renda (uma vez que, em uma cesta de bens 

formada por álcool e gasolina, a redução de preço de um desses bens reflete ao 

consumidor como aumento da renda – medida como somatório do poder aquisitivo dos 

consumidores destes combustíveis). Assim, a escolha ótima do consumidor passa para o 

ponto B. 
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A B

119,34 

 

Figura 14: 1º Passo da Modificação nos Preços Relativos do Álcool e da Gasolina entre 2003 e 2005  

Fonte: Elaboração Própria a partir de Varian (2000). 

 

Segundo o Quadro 9 e o Quadro 10, houve uma redução tributária na gasolina em 

menor intensidade que a redução do álcool, mas que também deve ser inserida no 

modelo, conforme mostra a Figura 15. Nota-se, utilizando os mesmos mecanismos 

referido acima (efeitos renda e substituição), a mudança da escolha ótima do 

consumidor para o ponto C. 
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Figura 15: 2º Passo da Modificação nos Preços Relativos do Álcool e da Gasolina entre 2003 e 2005  

Fonte: Elaboração Própria a partir de Varian (2000). 

 

Ao longo desses dois anos houve um incremento na renda, gerando um deslocamento 

paralelo da reta orçamentária, até o ponto ótimo D (destacado na Figura 16), que 

expressa a situação atual no mercado de combustíveis automotivos (sintetizados a 

gasolina e álcool). 
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Figura 16: 3º Passo da Modificação nos Preços Relativos do Álcool e da Gasolina entre 2003 e 2005  

Fonte: Elaboração Própria a partir de Varian (2000). 

 

A Figura 16 mostra, também, o ponto inicial, permitindo uma comparação da evolução 

do consumo destes combustíveis, ao longo de dois anos, com as mudanças tributárias 

sugeridas. 

 

Porém, podem-se observar estas mudanças pela ótica do estado que as implementa, 

observando os impactos locais. Dado que a dotação orçamentária é uma função dos 

preços desses bens multiplicados pelas respectivas quantidades, tem-se que: 

 

Y = Cg x Pg + Ca x Pa 

Onde:  Y = renda em agosto de 2003; 

Cg = consumo da gasolina C; 

Ca = consumo de álcool hidratado; 

Pg = preço final da gasolina C; 

Pa = preço final de álcool hidratado. 

 

Colocando os valores de São Paulo, em 2003, tem-se: 

 

Y = 559,12 l x 106 x R$ 1,90/l + 119,34 l x 106 x R$ 0,960/l 
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Y = (R$ 1062,328 + R$ 114,566) x 106

Y = R$ 1176,894 x 106

Y = R$ 1.176,894 x 106

 

Se o preço do bem é uma função de duas variáveis (custo83 e tributos), pode-se 

desagregar esta expressão da seguinte maneira:  

 

Y = Cg x (Ug + Tg) Pg + Ca x (Ua + Ta) Pa 

Onde: Ug = Participação do custo no preço 

final da gasolina C; 

Ua = Participação do custo no preço 

final custo do álcool hidratado; 

Tg = Participação dos tributos no 

preço final da gasolina C; 

Ta = Participação dos tributos no 

preço final do álcool hidratado; 

U +T = 1; 

As demais variáveis são definidas 

acima. 

 

Assim, podem-se estimar os impactos de políticas tributárias sobre as escolhas dos 

consumidores. Dada a mesma renda encontrada acima, se o Estado de São Paulo reduz o 

ICMS desses bens, ocorre um aparente aumento da renda que, segundo o modelo, deve 

ser gasta entre álcool e gasolina (aumentando o consumo). O exemplo a ser 

desenvolvido é a redução do ICMS sobre o álcool hidratado no início de 200484. 

 

Y’ = Cg x Pg + Ca x Pa [1 – (0,25 – 0,12)] 

Y’ = 559,12 L x 106 x R$ 1,90/L + 119,34 L x 106 x R$ 0,960/L * (0,87) 

Y’ = (R$ 1062,328 + R$ 99,672) x 106

Y’ = R$ 1.162,001 x 106

 
                                                 
83 Inclui-se neste item o custo de oportunidade, que remunera o capital investido, as margens, fretes, os 
custos de produção e comercialização, etc. 
84 A alíquota de ICMS era de 25% para o álcool e passou para 12% (em janeiro de 2004) no Estado de 
São Paulo. 
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Tem-se, então, (ceteris Paribus) que o aparente aumento da renda foi de Y – Y’ = R$ 

14,893 x 106. Conforme mencionado anteriormente, este valor é reinserido no consumo 

destes bens através de, por exemplo, um aumento do número de viagens dos agentes 

consumidores de álcool ou gasolina.  

 

Ao repetir os cálculos com os valores atuais do mercado de combustíveis automotivos 

de São Paulo, ter-se-ia: 

Onde:  Ya = renda em agosto de 2005. 

 

Ya = 571,49 L x 106 x R$ 2,145/L + 190,34 L x 106 x R$ 1,05/L 

Ya = (R$ 1.225,846 + R$ 199,666) x 106

Ya = R$ 1.425,512 x 106

 

Nota-se, então, que após dois anos houve um incremento de cerca de 250 milhões de 

Reais, ou aproximadamente 21%, envolvendo o mercado de gasolina e álcool de São 

Paulo. Como mostrado na Figura 14, este aumento deveu-se, em grande medida, às 

reduções tributárias ocorridas no período (especialmente a do ICMS do álcool).  

 

Para efeitos comparativos, o mesmo cálculo para o Estado do Rio de Janeiro fica assim 

(as variáveis utilizadas no modelo são as mesmas referidas acima, ressalvando-se que 

neste momento referem-se ao Estado do Rio de Janeiro): 

 

Ya – Y = [(R$ 2,03/L x 147,05 L + R$ 1,25/L x 8,18 L) – (R$ 2,23/L x 143,67 L +          

R$ 1,42/L x 13,99 L)] x 106

Ya – Y = R$ 30,807 x 106

 

A diferença entre a receita deste mercado em 2003 e 2005 ficou em 30 milhões de Reais 

no Rio de Janeiro, ou seja, cerca de 10% de acréscimo. A diferença entre este percentual 

e o de São Paulo deve-se, principalmente, às diferentes políticas adotadas, onde um dos 

estados dá prioridade tributária ao Álcool, enquanto o outro busca incentivar o 

desenvolvimento prioritário do GNV85 como substituto da gasolina. Observa-se que 

esta política de redução tributária do Estado de São Paulo é claramente uma opção por 

                                                 
85 Ressalva-se que os valores se referem ao álcool hidratado e à gasolina C, não entrando o GNV (opção 
incentivada pelo Estado do Rio de Janeiro). 
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desenvolver um determinado energético (o álcool), sendo, essencialmente, uma política 

energética (segundo os números acima, bem sucedida). 

 

Dessa forma pode-se observar na prática o efeito de uma mudança de política tributária 

de um ente federativo86. Há, ainda, no caso do álcool uma especificidade: como o ICMS 

é retido na origem (e não no destino) a redução deste imposto se reflete nos demais 

Estados, principalmente nos vizinhos. O Rio de Janeiro, conforme os números do 

Quadro 13, foi o estado mais afetado com a redução desse tributo em São Paulo. 

Observa-se um incremento de mais de 70% no consumo de álcool hidratado no Rio de 

Janeiro, colaborando para a redução do consumo de gasolina no período analisado, 

comprometendo tanto a receita de ICMS do álcool quanto a da gasolina (que teve 

redução de consumo). 

 

Nota-se, assim, que os incentivos geraram perdas significativas na arrecadação, 

estabelecendo um trade off com que os estados e a União, cada vez mais, se depararão. 

Este trade off se dá entre incentivos tributários e arrecadação, afetada pela tributação 

diferenciada. Seus impactos serão analisados na próxima subseção. 

 

V.1.4 Trade off (Incentivo x Arrecadação) 

 

Conforme indicado no capítulo II, a tributação possui, em sua essência, a finalidade de 

arrecadar para sustentar um conjunto de ações que o Estado elabora ou coordena, de 

forma a melhorar o bem estar da sociedade. Todavia, há mecanismos que permitem uma 

certa maleabilidade desta cobrança, as chamadas renúncias fiscais, que permitem que os 

governos incentivem determinados segmentos, abdicando de uma parcela de sua receita. 

 

O capítulo III discutiu o benefício, para o consumidor, de uma redução tributária dos 

combustíveis automotivos, abordando aspectos de substituição inter-energética e 

elevação de bem estar do consumidor.  

 

                                                 
86 Esses exemplos ressaltam a importância da atuação conjunta dos governos estaduais e federal, de forma 
a garantir o estabelecimento de um sistema tributário que permita o desenvolvimento e a sustentação do 
setor, dentro de um limite consistente com a expansão do mercado. 
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Nota-se, no entanto, que, a opção de incentivar um combustível alternativo (como o 

álcool hidratado) afeta o Estado, pois está deslocando arrecadação que teria com outro 

combustível (como a gasolina), impactando as políticas públicas. Assim, a sociedade 

terá, Ceteris Paribus, uma redução de serviços prestados devido à diminuição de uma 

das principais receitas do governo. No limite, ou o governo deverá arrecadar mais ou 

reduzir seus gastos sem comprometer seus serviços (gastar de forma mais eficiente87). 

 

Em termos práticos, a substituição de gasolina C por álcool hidratado (com a tributação 

nos níveis atuais) gera perdas de receitas para o Estado. A CIDE, por exemplo, seria 

reduzida, acarretando, em tese (segundo a definição desta contribuição), a redução de 

recursos para investimentos em expansão da malha rodoviária (o financiamento de 

programas de infra-estrutura e transportes), o que, possivelmente, diminuirá a expansão 

futura do consumo dos combustíveis automotivos.  

 

As perdas na arrecadação da CIDE afetam também o subsídio a preços ou transporte de 

álcool combustível, gás natural e seus derivados, e derivados de petróleo (como o 

“auxílio gás”, referido no capítulo IV), além de reduzir o financiamento de projetos 

ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás. Interessante que a 

discussão sobre estoque regulador de álcool no Brasil tem envolvido o uso de CIDE 

para este fim. 

 

Este impacto, como visto na subseção V.1.3.2, é direto e indireto (gera efeitos 

substituição e renda). A redução do preço do bem (via tributação) gera uma substituição 

de seus concorrentes (aumento da demanda deste bem). Considerando que os 

concorrentes (ou, no caso do álcool, a gasolina) possuam maior tributação, a 

substituição gerará uma perda equivalente à diferença tributária (sendo necessário 

normalizar a eficiência dos motores Otto, operando com combustíveis de diferente 

octanagem). 

 

                                                 
87 Foge ao escopo da tese a análise deste assunto, embora se ressalte a sua importância. 
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Assim, para diferentes cenários de preços de petróleo, uma política energética favorável 

ao álcool hidratado poderia fazer a tributação variar88 para tornar esse combustível 

competitivo (na margem) com a gasolina.  

 

Neste sentido, a CIDE aparece como o melhor tributo, dentre os analisados, para 

realizar a simulação devido à finalidade da receita ser pré-definida89 (Brasil, 2002), e da 

possibilidade de contabilização de um valor mínimo de renúncia fiscal. Além disso, os 

demais tributos dependem do preço internacional futuro do petróleo e / ou de políticas 

tributárias dos estados da federação. Assim, na tese, buscou-se observar a política 

energética através da analise de um trade off específico e objetivo entre gasto em 

infraestrutura e renúncia fiscal. Uma análise mais abrangente do valor total de renúncia 

envolveria cenários de preço futuro de petróleo, que fogem ao escopo desta tese. 

 

Far-se-ão duas simulações. A primeira para identificar o valor da CIDE90 que manteria 

o álcool hidratado competitivo com a gasolina (na margem), sem ser nula. 

Considerando-se os patamares de preço de agosto de 2005, tem-se que: 

 

Cmkma = Cmkmg 

(Pa + C’)/Pea = Pg / Peg 

 

Sendo: 

Cmkma = Custo médio por quilômetro rodado com álcool hidratado; 

Cmkmg = Custo médio por quilômetro rodado com gasolina C; 

Pa = Preço do álcool hidratado; 

Pea = Performance do veículo movido a álcool hidratado; 

Pg = Preço da gasolina C; 

Peg = Performance do veículo movido a gasolina; 

C’ = Valor fictício para a CIDE do álcool, deixando-o competitivo na margem. 

                                                 
88 A competitividade é função da parcela do preço sem tributos no preço final (chamada, na subseção 
1.3.2, de custo) e dos tributos. O custo da gasolina é função do preço do petróleo, enquanto o do álcool 
varia com o preço da cana-de-açúcar. 
89 Conforme dito anteriormente, a CIDE possui seus gastos pré-determinados em: i) subsídio a preços ou 
transporte de álcool combustível, gás natural e seus derivados, e derivados de petróleo; ii) financiamento 
de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás; iii) o financiamento de 
programas de infra-estrutura e transportes. 
90 Modificou-se apenas o valor da CIDE, considerando que os demais tributos não se alteraram (portanto 
continua diferente para a gasolina e para o álcool hidratado). 
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O custo por quilometro rodado91, em agosto de 2005, foi maior para a gasolina, 

conforme Tabela 8. 

 

Tabela 8: Custo Médio por Quilômetro Rodado (R$/km) 

Período Gasolina C Álcool Hidratado 

Agosto (2005) 0,176299213 0,124705882 

Fonte: Elaboração Própria a partir de ANP (2005) e Schaeffer et al (2004). 

 

Desta forma, cálculo da CIDE seria: 

 

Cmkma = Cmkmg 

(Pa + C’)/Pea = Pg / Peg 

R$ 1,272/L + C’ = R$ 2,239/L x (10,2/12,7) 

C’ = R$ (1,798 - 1,272)/L 

C’ = R$ 0,526/L = R$ 526/m3

 

Como calculado acima, o valor da CIDE para o álcool hidratado, competitivo na 

margem com a gasolina C (a preços de agosto de 2005), seria R$ 526/m3. 

 

Nota-se que este tipo de arrecadação varia conforme o preço do petróleo (servindo 

como colchão). Neste caso, a receita torna-se muito variável, afetando o planejamento 

dos gastos governamentais estipulados pela CIDE. Por outro lado, a vantagem deste tipo 

de arrecadação seria que o Estado apropriar-se-ia do custo de oportunidade do álcool 

hidratado (relativamente à gasolina).  

 

Um segundo cálculo interessante a ser desenvolvido posteriormente é a perda de 

arrecadação da CIDE caso a frota de veículos flex fuel em agosto de 2005 deixe de 

consumir gasolina C, para fazê-lo com o álcool hidratado. O primeiro passo para 

calcular a perda de CIDE é estimar o consumo destes combustíveis através das 

seguintes fórmulas (utilizando a Tabela 9): 

 

                                                 
91 Utilizaram-se, para o cálculo, os preços dos combustíveis (ANP, 2005) e a performance média dos 
motores que utilizam álcool e gasolina (Schaeffer et al, 2004). 
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Qt (ano) = Ff (ano) x Cm (ano) 

∑Qt = Qt (2003) + Qt (2004) + Qt (2005) 

Cog = ∑Qt / Peg 

Coa = ∑Qt / Pea 

 

Sendo: 

Ff (ano) = Frota de veículos flexíveis do ano referido (vide Anfavea, 2005 e Anfavea, 

2006);  

Cm (ano) = Caminho médio percorrido por um veículo (em km) no ano referido (vide 

Schaeffer et al, 2004); 

Qt = Quilometragem total percorrida pelos veículos flexíveis, no ano referido; 

∑Qt = Somatório da quilometragem total percorrida pelos veículos flexíveis nos anos 

analisados; 

Peg = Performance do veículo com a gasolina; 

Pea = Performance do veículo com o álcool; 

Cog = Consumo total dos veículos flexíveis em agosto de 2005 (supondo preferência 

pela gasolina).  

Coa = Consumo total dos veículos flexíveis em agosto de 2005 (supondo preferência 

pelo álcool).  

 

Tabela 9: Estimativa da Quilometragem Percorrida pelos Veículos Flex Fuel em Agosto de 2005 

2003 39.095 1.417 55.384.583
2004 239.669 1.583 379.475.917
2005* 492.445 1.833 902.815.833
Total 771.209 - 1.337.676.333

Ano Variação 
da Frota

Quilometragem 
Média*

Quilometragem Percorrida 
por Veículo Flex Fuel

 
* Como a referência é agosto de 2005, apenas foram consideradas as vendas até o referido mês. 

Nota: Estimativa de quilometragem média no mês de agosto de 2005, segregada pela idade do veículo. 

Para maiores detalhes vide Schaeffer et al (2004). 

Fonte: Elaboração Própria a partir de Anfavea (2005), Anfavea (2006), Correia (2004) e Schaeffer et al 

(2004). 
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Supondo que a competitividade na margem leve o consumo, neste tipo de veículo, para 

100% de gasolina, tem-se: 

 

Cog = ∑Qt / Peg 

Cog = 1,34 km x 109 / 12,7 km/L 

Cog = 105,51 L x 106

 

Supondo que a competitividade na margem leve o consumo, neste tipo de veículo, para 

100% de álcool92, tem-se: 

 

Coa = ∑Qt / Pea 

Coa = 1,34 km x 109 / 10,2 km/L 

Coa = 131,37 L x 106

 

De posse destes números, pode-se realizar o segundo passo: calcular a perda de 

arrecadação de CIDE. Com a substituição da gasolina pelo álcool, o Estado perdeu de 

arrecadação de CIDE, em agosto de 2005, um valor superior a vinte e dois milhões de 

Reais, conforme o cálculo abaixo. 

 

Perda = Valor da CIDE x Consumo substituído da gasolina 

Perda = R$ 0,21/L x 105,51 L x 106

Perda = R$ 22.157.100,00 

 

Este mesmo cálculo pode ser estendido ao ano de 201593. Para tal, adotaram-se os 

resultados do cenário referencial da Petrobras (Correia, 2004) e do cenário alternativo 

de Schaeffer et al (2004), que indicam um percentual da ordem de 50% da frota total 

sendo representado por modelo flex fuel. 

 

                                                 
92 Há de se ressaltar a hipótese de que não há limitações físicas para suprimento de álcool no país. 
93 Persistindo a performance dos veículos e a tributação atual, sendo a CIDE do álcool igual a zero e da 
gasolina C igual a R$ 0,21/L. 
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Sendo: 

Ff (ano) = Frota de veículos flexíveis do ano referido94 (vide Anfavea, 2005, Anfavea, 

2006 e Correia, 2004); 

Cm (ano) = Caminho médio percorrido por um veículo (em km) no ano referido (vide 

Schaeffer et al, 2004); 

Qt = Quilometragem total percorrida pelos veículos flexíveis, no ano referido; 

∑Qt = Somatório da quilometragem total percorrida pelos veículos flexíveis nos anos 

analisados; 

Peg = Performance do veículo com a gasolina; 

Pea = Performance do veículo com o álcool; 

Cog = Consumo total dos veículos flexíveis em 2015 (supondo preferência pela 

gasolina).  

Coa = Consumo total dos veículos flexíveis em 2015 (supondo preferência pelo álcool).  

 

Tem-se que: 

Qt (ano) = Ff (ano) x Cm (ano) 

∑Qt = Qt (2003) + Qt (2004) + Qt (2005)+ Qt (2006) + Qt (2007) + Qt (2008) +          

Qt (2009) + Qt (2010) + Qt (2011) + Qt (2012) + Qt (2013) + Qt (2014) + Qt (2015)  

∑Qt = 179 km x 109, conforme Tabela 10. 

 

 

                                                 
94 Até o ano de 2005 foi utilizada a base de dados da Anfavea (venda realizada de veículos flexíveis - 
Anfavea, 2005 e Anfavea, 2006), enquanto para os anos subseqüentes foi utilizada a estimativa da 
Petrobras (Petrobras, 2004). 
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Tabela 10: Estimativa da Quilometragem Percorrida pelos Veículos Flex Fuel em 2015 

2003 39.095 10.000 390.950.000
2004 239.669 10.000 2.396.690.000
2005 934.097 10.000 9.340.970.000
2006 787.139 13.000 10.232.807.000
2007 1.000.000 13.000 13.000.000.000
2008 1.000.000 13.000 13.000.000.000
2009 1.000.000 14.000 14.000.000.000
2010 1.000.000 14.000 14.000.000.000
2011 1.000.000 14.000 14.000.000.000
2012 1.500.000 15.000 22.500.000.000
2013 1.500.000 17.000 25.500.000.000
2014 1.000.000 19.000 19.000.000.000
2015 1.000.000 22.000 22.000.000.000
Total 12.000.000 - 179.361.417.000

Quilometragem Percorrida 
por Veículo Flex Fuel

Quilometragem 
Média*

Variação 
da FrotaAno

 
Nota: Estimativa de quilometragem média em 2015, segregada pela idade do veículo. Para maiores 

detalhes vide Schaeffer et al (2004). 

Fonte: Elaboração Própria a partir de Anfavea (2005), Anfavea (2006), Correia (2004) e Schaeffer et al 

(2004). 

 

Cog = ∑Qt / Peg 

Cog = 179 km x 109 / 12,7 km/L 

Cog = 14,09 L x 109

 

Perda = Valor da CIDE x Consumo substituído da gasolina 

Perda = R$ 0,21/L x 14,09 L x 109  

Perda = R$ 2.958.900.000,00 

 

Observa-se que há elevação da perda de arrecadação do Estado, à medida que aumenta a 

frota de veículos que substituem o consumo de gasolina pelo álcool. Desta forma, no 

ano de 2015, estima-se que essa perda se aproxime de 3 bilhões de Reais. Ressalva-se 

que este valor de perda de arrecadação é conservador, dado o que preço menor do álcool 

hidratado pode induzir um maior uso do veículo (conforme explicado no capítulo III). 

Também foi conservadora a manutenção das eficiências dos veículos existentes, o que, 

normalmente, se reduz com o tempo (para maiores informações vide Uria 1996). 
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Apenas para se ter uma ordem de grandeza deste número, de 1996 a 2000 foram 

investidos 7,8 bilhões de Reais no sistema rodoviário nacional (GEIPOT, 2001). 

 

Desta forma, os governantes, ao formularem uma política energética, devem ter em 

mente o trade off entre os incentivos e impacto destes na arrecadação (inclusive de 

outras esferas de governo). A perda da arrecadação por incentivo tributário deverá ser 

compensada de alguma forma se o Estado quiser manter seus objetivos ou finalidades 

com a arrecadação. Assim sendo, após essas discussões, ressurge a necessidade de 

enfatizar alguns pontos mencionados no capítulo II, que explicita o papel do Estado e 

sua necessidade de financiamento. 

 

V.1.5 Finalidade dos Tributos 

 

O tributo, como um mecanismo de arrecadação deve servir a três propósitos básicos: o 

alocativo, o distributivo e o estabilizador, conforme visto no capítulo II. Quanto aos 

tributos incidentes sobre os combustíveis automotivos, eles possuem um caráter mais 

alocativo (quando determina opções de consumo) e distributivo (quando voltado para 

uma redistribuição da renda – proporcionalmente maior para os que detêm mais 

recursos, baseado no padrão médio de consumo). 

 

Assim, a tributação da gasolina, por ser um bem superior, deve ser maior que a de 

outros bens. O álcool hidratado, a partir do momento que torna-se um substituto para a 

gasolina, torna-se um bem com as mesmas características de consumo, sendo passível 

de uma tributação semelhante. No início da formação do mercado foi importante haver 

diferenças tributárias favoráveis ao álcool, o que o colocou temporariamente 

competitivo. No entanto, com os ganhos de produtividade e os avanços das técnicas 

(propiciados, entre outros, pelos incentivos governamentais) o álcool foi ganhando 

competitividade frente à gasolina.  

 

Nota-se que, num mercado incipiente, como o GNV, a redução tributária pode ser uma 

boa solução para torná-lo competitivo no curto prazo, até que haja volume de consumo 

que o torne competitivo per se. Para o diesel, que não concorre diretamente95 com a 

                                                 
95 Conforme já explicitado, o diesel fica limitado, no mercado de veículo leves, a utilitários, veículos de 
carga e caminhonetes, não podendo ser amplamente utilizado (Brasil, 1993). 
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gasolina e com o álcool, a tributação tem outro parâmetro, lembrando que a camada 

mais pobre é afetada pela elevação do preço do diesel (efeito multiplicador), assim 

como as atividades agroindustriais. 

 

Assim, cabe ao Estado, para se auto-financiar e atender a população da melhor maneira 

possível, diferenciar os tributos por faixa de consumo (classe ou nível de renda), 

levando a uma menor tributação de diesel (e, possivelmente de GNV) e uma maior de 

álcool e gasolina. Todavia, esse diferencial tributário deve ser cuidadosamente analisado 

para que a concorrência não comprometa outras funções do Estado, que no caso do 

transporte implica em internalizar externalidades e garantir acesso à mobilidade para 

baixa renda.  
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Capítulo VI – Conclusão 

 

O foco principal desta tese de mestrado consiste na investigação de como está 

estruturado o sistema tributário brasileiro incidente sobre os combustíveis automotivos. 

Este trabalho avalia a competitividade dos combustíveis automotivos, baseado na 

análise da influência da carga tributária sobre o preço final.  

 

Há um grande desafio em saber a demanda futura de combustíveis automotivos, mas 

para tal é necessário entender o funcionamento dos mercados (segregados em cativos e 

livres) e analisar quais devem ser os caminhos a serem tomados com base no objetivo a 

que se quer chegar. A estrutura tributária pode causar fortes impactos nas escolhas dos 

consumidores (os tributos podem tornar-se instrumentos de política energética). Assim, 

otimizar as escolhas no longo prazo pode gerar ganhos aos consumidores deste bem e 

externalidades positivas para os demais.  

 

Conclui-se, com base na microeconomia, que a elevação do nível de tributos dos 

combustíveis automotivos causa uma modificação no equilíbrio do mercado, reduzindo 

a quantidade demandada pelos consumidores, bem como a quantidade ofertada pelos 

produtores (devido às modificações causadas no preço pago e recebido por estes 

agentes). 

 

Destaca-se que os incentivos governamentais servem como ferramentas de estímulo a 

entrada de combustíveis alternativos, onde o consumidor passa a perceber os ganhos 

que podem ser extraídos dessa alternativa (além da concorrência mais direta, e 

conseqüente redução de preços, há aspectos que devem ser relevados como diminuição 

da volatilidade do preço e maior garantia que haverá suprimento de combustíveis), 

reduzindo as incertezas da demanda destes bens e auxiliando o processo de escolha dos 

consumidores. 
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Dessa forma, evidenciam-se os principais desafios dos agentes responsáveis pela 

aplicação de políticas energéticas para o desenvolvimento deste mercado: identificar os 

principais impactos de mudanças da estrutura tributária sobre a competitividade inter-

combustíveis e derivar, assim, implicações de políticas públicas. 

 

É neste contexto que o advento dos veículos flex-fuel e o aumento do número de 

conversões de automóveis a GNV trazem novos elementos à análise deste mercado, 

levando a escolha do consumidor ao momento do abastecimento, acirrando a 

competitividade dos combustíveis automotivos. 

 

Nesta conjuntura surge a importância dos estados da federação na elaboração de política 

energética, que através de alíquotas do ICMS, podem realizar políticas de incentivos a 

determinados combustíveis. O grande problema deste mecanismo é a ocorrência das 

chamadas “guerras fiscais”, onde os estados disputam (através de renúncias fiscais) os 

investimentos, reduzindo a receita governamental (e, conseqüentemente, os gastos 

públicos). Ademais, aponta-se a possibilidade de uma política energética do país não ser 

prioritária para determinados estados. 

 

Contudo, nota-se que, além da redução dos tributos, existem de outros mecanismos 

governamentais incentivadores à demanda por combustíveis específicos (por exemplo, 

uma redução de tributos sobre veículos que funcionam com determinados combustíveis 

ou a criação de uma norma que propicia desenvolvimento de outras fontes energéticas, 

etc). Assim, é essencial a atuação conjunta do governo nas esferas federal, estadual e 

municipal, de forma a garantir o estabelecimento de regras claras e transparentes que 

permitam o desenvolvimento de fontes alternativas e a expansão do mercado de 

combustíveis automotivos. 

 

É importante notar que a política energética tem implicações não só microeconômicas 

ou de eficiência alocativa, mas também se faz necessária para construir políticas 

macroeconômicas. Em alguns países, a elevação da tributação dos combustíveis é 

utilizada como uma medida para aumento de receita do governo. Todavia, a 

concorrência internacional tende a limitar essa prática, desde que não haja barreiras à 

importação destes bens. 
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Ressalta-se que, nos países em desenvolvimento (em geral), a gasolina é 

predominantemente utilizada nos veículos de passeio, que pertencem aos segmentos de 

maior renda da população. Portanto, os governos desses países podem optar por tributar 

mais a gasolina para distribuir a renda. Entretanto há um limite econômico que não deve 

ser ultrapassado, onde o preço da gasolina não pode possuir uma grande diferença para 

o diesel (o que aumentaria o incentivo para a troca de veículo devido ao diferencial de 

preços dos combustíveis), dado que, em certo grau, são bens substitutos. 

 

Em suma, existem diferentes finalidades, sendo que os tributos sobre os combustíveis 

automotivos no Brasil possuem duas principais: a alocativa e a distributiva. Além disso, 

as questões ambientais (externalidades) também podem ser enquadradas entre as 

finalidades de determinados Estados96. Não necessariamente a tributação otimiza essas 

3 finalidades, porém ela deve ser consistente com a definição dos objetivos a que lhes 

associa. 

 

Verificaram-se, então, alguns benefícios indiretos que podem conduzir o Estado a 

fornecer incentivos fiscais a fontes substitutas, por exemplo, à gasolina. Entretanto, 

conforme observado na tese, esses incentivos reduzem a arrecadação do Estado. Na 

simulação elaborada, a perda de CIDE poderia atingir cerca de 3 bilhões de Reais em 

2015, apenas pela renúncia desta contribuição ao principal concorrente da gasolina no 

mercado nacional (especialmente com o advendo dos flex fuel), o álcool hidratado. 

Conclui-se que os incentivos fiscais conflitam com a necessidade de arrecadação do 

Estado para financiar seus projetos e realizar suas funções. 

 

Este estudo avaliou as formas de arrecadação dos tributos incidentes sobre os 

combustíveis automotivos. Recomenda-se, em um próximo trabalho sobre tributação 

dos combustíveis automotivos, seguir um caminho natural, que é analisar a eficiência 

dos tributos segundo a sua aplicação. Assim, avaliar-se-ia a eficácia do uso dos tributos 

arrecadados com combustíveis automotivos no Brasil.  

 

Poder-se-ia, também, ampliar o estudo aqui desenvolvido para o biodiesel, comparando 

os incentivos fiscais fornecidos a este combustível para que este seja competitivo no 

                                                 
96 Para maiores informações, vide EIA (1997), Pascoli et al (2001) e Wing-Tat (2004). 
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mercado brasileiro, deslocando parte do consumo do diesel. Neste sentido, vale notar 

que esta tese se centrou nas políticas tributárias (e nos objetivos destas políticas). Não 

necessariamente os mesmos, como o próprio tradeoff explicitado nesta tese mostrou, 

são compatíveis ou consistentes com os objetivos de política energética para o setor de 

transportes. Estes últimos objetivos incluem metas associadas a rotas tecnológicas, 

emissões de poluentes locais e globais, segurança energética, desenvolvimento 

industrial e regional, que podem ser compatíveis ou não com os objetivos da tributação 

(direcionar os fatores produtivos conforme anseio do Estado, melhorar a distribuição de 

renda, obter um elevado nível de emprego, estabilidade no nível de preços, equilíbrio na 

balança de pagamentos e, ainda, uma taxa aceitável de crescimento econômico), 

conforme visto no capítulo II da dissertação. O aprofundamento deste tipo de análise, 

que envolve até mesmo analisar a questão tributária do biodiesel, é um campo 

interessante para um trabalho futuro. 

 

Aliás, a política energética brasileira para combustíveis também deverá crescentemente 

considerar a exportação de gasolina e álcool para fins carburantes. Caberia aqui, 

também, analisar tributação para esta exportação, a fim de elucidar os limites entre a sua 

competitividade e a capacidade de arrecadação do Estado. 

 

É, outroassim, um campo de estudo interessante analisar políticas tributárias de 

combustíveis automotivos no Brasil, conforme cenários futuros de preços de petróleo. 

 

Finalmente, em termos de sugestões para desenvolvimento de trabalhos futuros, deve-se 

destacar a relevância de uma análise mais precisa sobre a crescente participação dos 

chamados impostos “ecológicos” nos preços dos combustíveis automotivos dos países 

europeus. Nesse sentido, cabe mencionar o mais recente número especial da Energy 

Policy (Dresnera et al, 2006), inteiramente dedicado a esta questão. 
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Anexo I – Metodologia de Cálculo da Tributação dos Combustíveis Automotivos 
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Diesel 

 

O CONFAZ divulga estimativas de preço do diesel (Preço Médio Ponderado a 

consumidor Final – PMPF). Os seis Estados que não divulgam o PMPF, calculam por 

Margem de Valor Agregado (MVA), o que permite chegar a uma estimativa de preço do 

diesel. As fórmulas abaixo foram utilizadas para o cálculo da tributação do diesel: 

 

EPF = %ICMS x MVA x PFat (para os estados que utilizam MVA); 

EPF = PMPF (para os estados que divulgam esses dados no confaz); 

ICMS_N = PFat x %ICMS; 

PFatS = PFat – ICMS_N; 

ICMS_ST = (EPF x %ICMS) – ICMS_N; 

ΣTributos = (%PIS + %COFINS + %ICMS) x EPF; 

%ETributos = ΣTributos / EPF; 

%Tributos = ΣTributos / PF. 

 

Sendo:  

EPF = Estimativa de preço final ou base do cálculo do ICMS cheio (vide Quadro 14); 

%ICMS = Alíquota de ICMS do estado, obtida em Confaz (2005); 

MVA = Margem de Valor Agregado, obtida em Confaz (2005); 

PMPF = Preço Média Ponderado ao Consumidor Final, obtido em Confaz (2005); 

PFat = Preço de faturamento da refinaria, obtido em ANP (2005); 

ICMS_N = ICMS pago pela refinaria (vide “ICMS Produtor”, no Quadro 14); 

PFatS = Preço de Faturamento acima, deduzido o ICMS pago; 

ICMS_ST = Valor de ICMS que o responsável paga antecipadamente, referente aos 

próximos segmentos da cadeia; 

%PIS/COFINS = Alíquota de PIS + Alíquota de COFINS, obtida em Brasil (2004a); 

ΣTributos = Somatório de tributos (ICMS, PIS, COFINS e CIDE) incidentes sobre o 

litro do diesel (vide Tabela 11); 

%ETributos = percentual estimado de tributos incidentes sobre o diesel (vide Tabela 

12); 

%Tributos = percentual efetivo de tributos incidentes sobre o diesel (vide Quadro 1, no 

capítulo V); 

PF = Preço final, obtido em ANP (2005); 
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O Quadro 14 representa os primeiros resultados encontrados para o mês de agosto de 

2005. Os meses de Julho e junho de 2005 também foram calculados, constando, seus 

valores, no Quadro 20 e no Quadro 21do anexo II. 
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Quadro 14: Cálculo do Preço de Faturamento e da Estimativa de Preço Final do Diesel (Agosto/2005) (R$/L) 

ESTADO
Preço do 

faturamento sem 
ICMS*

Alíquota ICMS 
estado

ICMS 
Produtor

Preço do 
faturamento 
com ICMS*

Base do cálculo 
ICMS cheio MVA Substituição tributária 

ICMS

Preço 
Faturamento 

Produtor
AC 1,18724 17% 0,24317  R$     1,4304 
AL 1,15774 17% 0,237127  R$     1,3949 
AM 1,18724 17% 0,24317  R$     1,4304 
AP 1,18724 17% 0,24317  R$     1,4304 
BA*** 1,15774 17% 0,237127  R$     1,3949 1,78319857 27,84% 0,06601629 1,46088
CE*** 1,15774 17% 0,237127  R$     1,3949 1,74107358 24,82% 0,05885504 1,45372
DF 1,24902 12% 0,170321  R$     1,4193 
ES 1,21746 17% 0,249359  R$     1,4668 
GO 1,24902 18% 0,274175  R$     1,5232 
MA 1,15774 17% 0,237127  R$     1,3949 
MT 1,24902 17% 0,255823  R$     1,5048 
MS 1,24902 17% 0,255823  R$     1,5048 
MG 1,21746 12% 0,166017  R$     1,3835 
PA 1,18724 17% 0,24317  R$     1,4304 
PB 1,15774 17% 0,237127  R$     1,3949 
PE 1,15774 17% 0,237127  R$     1,3949 
PI 1,15774 17% 0,237127  R$     1,3949 
PR*** 1,24049 12% 0,169158  R$     1,4096 1,719770227 22,00% 0,0372147 1,44686
RJ 1,21746 13% 0,181919  R$     1,3994 
RN*** 1,15774 17% 0,237127  R$     1,3949 1,706480863 22,34% 0,052974277 1,44784
RO 1,18724 17% 0,24317  R$     1,4304 
RR 1,18724 17% 0,24317  R$     1,4304 
RS*** 1,24049 12% 0,169158  R$     1,4096 1,794763486 27,32% 0,046213891 1,45586
SC 1,24049 12% 0,169158  R$     1,4096 
SE 1,15774 17% 0,237127  R$     1,3949 
SP*** 1,21746 12% 0,166017  R$     1,3835 1,766285434 27,67% 0,045936979 1,42941
TO 1,24902 17% 0,255823  R$     1,5048  

* Valores de agosto divulgados pela ANP. 
*** Estados que calculam via Margem de Valor Agregado do preço do produtor. 

Fonte: Elaboração Própria a partir de ANP (2005) e Confaz (2005). 
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Após esses cálculos, retirou-se o percentual de tributos (calculados com base nas 

legislações Estaduais e na Federal). O PIS/COFINS foi calculado adicionando-se R$ 

148,00/m3 (Brasil, 2004a). A CIDE é R$ 70,00/m3 de diesel (Brasil, 2004b). O ICMS, 

que possui alíquotas diferentes em cada estado, foi calculado através da multiplicação 

da alíquota nominal97 pela estimativa de preço do diesel (seja por PMPF ou por MVA). 

Ainda quanto ao ICMS, a refinaria é a substituta tributária das distribuidoras e dos 

revendedores, ou seja, a refinaria retém a parcela relativa aos dois agentes, mediante 

margens presumidas de valor agregado.  

 

O resultado da soma de impostos e contribuições foi, então, dividido pelo preço ao 

consumidor da ANP, chegando ao percentual efetivo de tributos do diesel, como pode 

ser observado na Tabela 12 para o mês de agosto de 200598. 

 

                                                 
97 Para maiores informações, vide Tabela 6 do capítulo V. 
98 A Tabela 20 e a Tabela 21 referem-se, respectivamente, a julho e junho de 2005. 
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Tabela 11: Somatório de Tributos do Diesel em Agosto de 2005 (R$/L) 

AC 0,3407 0,0700 0,1480 0,5587
AL 0,2862 0,0700 0,1480 0,5042
AM 0,3066 0,0700 0,1480 0,5246
AP 0,2968 0,0700 0,1480 0,5148
BA* 0,3031 0,0700 0,1480 0,5211
CE* 0,2960 0,0700 0,1480 0,5140
DF 0,2021 0,0700 0,1480 0,4201
ES 0,2932 0,0700 0,1480 0,5112
GO 0,3086 0,0700 0,1480 0,5266
MA 0,2810 0,0700 0,1480 0,4990
MT 0,3252 0,0700 0,1480 0,5432
MS 0,3229 0,0700 0,1480 0,5409
MG 0,2003 0,0700 0,1480 0,4183
PA 0,2912 0,0700 0,1480 0,5092
PB 0,2811 0,0700 0,1480 0,4991
PE 0,2736 0,0700 0,1480 0,4916
PI 0,2826 0,0700 0,1480 0,5006
PR* 0,2064 0,0700 0,1480 0,4244
RJ 0,2151 0,0700 0,1480 0,4331
RN* 0,2901 0,0700 0,1480 0,5081
RO 0,3051 0,0700 0,1480 0,5231
RR 0,3485 0,0700 0,1480 0,5665
RS* 0,2154 0,0700 0,1480 0,4334
SC 0,2052 0,0700 0,1480 0,4232
SE 0,2789 0,0700 0,1480 0,4969
SP* 0,2120 0,0700 0,1480 0,4300
TO 0,2911 0,0700 0,1480 0,5091

Estados ICMS CIDE PIS/ 
COFINS 

Total 
Tributos

 
* Estados que calculam a tributação por Margem de Valor Agregado (MVA). 

Fonte: Elaboração Própria a partir de ANP (2005), Brasil (2004a), Brasil (2004b) e Confaz (2005). 

 

Ressalta-se que o cálculo com a CPMF foi retirado, entre outros, por não haver certeza 

sobre a ocorrência de seu fato gerador. No entanto, a estimativa dessa contribuição 

sobre o valor final do diesel é de cerca de 1%. 
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Tabela 12: Percentuais (Estimados e Efetivos) de Tributação do Diesel em Agosto de 2005 (R$/L) 

AC R$ 1,4304 R$ 1,6860 R$ 1,9550 R$ 2,0043 R$ 0,5587 27,88% 28,58%
AL R$ 1,3949 R$ 1,4990 R$ 1,6650 R$ 1,6836 R$ 0,5042 29,95% 30,28%
AM R$ 1,4304 R$ 1,5850 R$ 1,7660 R$ 1,8035 R$ 0,5246 29,09% 29,71%
AP R$ 1,4304 R$ 1,5840 R$ 1,7430 R$ 1,7460 R$ 0,5148 29,49% 29,54%
BA*** R$ 1,3949 R$ 1,4770 R$ 1,6220 R$ 1,7832 R$ 0,5211 29,23% 32,13%
CE*** R$ 1,3949 R$ 1,5140 R$ 1,6450 R$ 1,7411 R$ 0,5140 29,52% 31,25%
DF R$ 1,4193 R$ 1,5370 R$ 1,7120 R$ 1,6840 R$ 0,4201 24,95% 24,54%
ES R$ 1,4668 R$ 1,5730 R$ 1,7210 R$ 1,7248 R$ 0,5112 29,64% 29,70%
GO R$ 1,5232 R$ 1,5090 R$ 1,6590 R$ 1,7145 R$ 0,5266 30,72% 31,74%
MA R$ 1,3949 R$ 1,5040 R$ 1,6540 R$ 1,6530 R$ 0,4990 30,19% 30,17%
MT R$ 1,5048 R$ 1,7210 R$ 1,8830 R$ 1,9129 R$ 0,5432 28,40% 28,85%
MS R$ 1,5048 R$ 1,6790 R$ 1,8260 R$ 1,8992 R$ 0,5409 28,48% 29,62%
MG R$ 1,3835 R$ 1,4790 R$ 1,6330 R$ 1,6688 R$ 0,4183 25,06% 25,61%
PA R$ 1,4304 R$ 1,5380 R$ 1,7230 R$ 1,7129 R$ 0,5092 29,73% 29,55%
PB R$ 1,3949 R$ 1,4820 R$ 1,6280 R$ 1,6536 R$ 0,4991 30,18% 30,66%
PE R$ 1,3949 R$ 1,4900 R$ 1,6320 R$ 1,6093 R$ 0,4916 30,55% 30,12%
PI R$ 1,3949 R$ 1,5260 R$ 1,6560 R$ 1,6622 R$ 0,5006 30,12% 30,23%
PR*** R$ 1,4096 R$ 1,5120 R$ 1,6670 R$ 1,7198 R$ 0,4244 24,68% 25,46%
RJ R$ 1,3994 R$ 1,4750 R$ 1,6350 R$ 1,6544 R$ 0,4331 26,18% 26,49%
RN*** R$ 1,3949 R$ 1,4970 R$ 1,6560 R$ 1,7065 R$ 0,5081 29,77% 30,68%
RO R$ 1,4304 R$ 1,6090 R$ 1,8170 R$ 1,7945 R$ 0,5231 29,15% 28,79%
RR R$ 1,4304 R$ 1,7070 R$ 2,0400 R$ 2,0500 R$ 0,5665 27,63% 27,77%
RS*** R$ 1,4096 R$ 1,5560 R$ 1,7830 R$ 1,7948 R$ 0,4334 24,15% 24,31%
SC R$ 1,4096 R$ 1,5210 R$ 1,7030 R$ 1,7100 R$ 0,4232 24,75% 24,85%
SE R$ 1,3949 R$ 1,5220 R$ 1,6480 R$ 1,6403 R$ 0,4969 30,29% 30,15%
SP*** R$ 1,3835 R$ 1,4990 R$ 1,6830 R$ 1,7663 R$ 0,4300 24,34% 25,55%
TO R$ 1,5048 R$ 1,4700 R$ 1,6890 R$ 1,7125 R$ 0,5091 29,73% 30,14%

Estados Estimativa do Preço do 
Diesel*Preço ANP****Preço de Realização 

do Produtor****
Preço de Faturamento 

do Distribuidor****
Percentual Efetivo 
de Tributos (ANP)

Estimativa do 
Percentual dos TributosValor dos Tributos 

 
* Valores do Ato CONTEPE nº 36/05, aplicação a partir de 1º de agosto (Confaz, 2005). 

*** Estados que calculam via Margem de Valor Agregado do preço do produtor. 

**** Valores de agosto divulgados pela ANP (ANP, 2005). 

Fonte: Elaboração Própria a partir de ANP (2005) e Confaz (2005). 
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Gás Natural Veicular 

 

O cálculo dos tributos do GNV é feito mediante MVA, onde o substituto tributário 

responsável pelo recolhimento é a concessionária ou o produtor, dependendo da localidade. 

As fórmulas abaixo também podem ser utilizadas tanto pelos estados em que os produtores 

recolhem o ICMS, quanto pelos estados onde a concessionária fica responsável pelo 

recolhimento: 

 

EPF = %ICMS x MVA x PFat;  

ICMS_N = PFat x %ICMS; 

PFatS = PFat – ICMS_N; 

ICMS_ST = (EPF x %ICMS) – ICMS_N; 

ΣTributos = (%PIS + %COFINS + %ICMS) x EPF; 

%Tributos = ΣTributos / PF. 

 

Sendo:  

EPF = Estimativa de preço final ou base do cálculo do ICMS cheio (vide Quadro 15); 

%ICMS = Alíquota de ICMS99 do estado, obtida em Confaz (2005); 

MVA = Margem de Valor Agregado, obtida em Confaz (2005); 

PFat = Preço de faturamento do produtor ou da concessionária (dependendo da 

responsabilidade da substituição tributária), obtidos em ANP (2005) e SEFAZ-SE (2005); 

ICMS_N = ICMS pago pela concessionária ou produtor (vide Quadro 15); 

PFatS = Preço de faturamento acima, deduzido o ICMS pago. 

ICMS_ST = Valor de ICMS que o responsável paga antecipadamente, referente aos 

próximos segmentos da cadeia (vide “Substituição Tributária ICMS”, no Quadro 15); 

%PIS/COFINS = Alíquota de PIS, adicionada da alíquota de COFINS (obtidas em Brasil, 

1998); 

ΣTributos = Somatório de tributos (ICMS, PIS e COFINS) incidentes sobre o m3 do GNV 

(vide Tabela 13); 

                                                 
99 Para maiores informações, vide Tabela 6 do capítulo V. 
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%Tributos = percentual efetivo dos tributos incidentes sobre o GNV (vide Quadro 2, no 

capítulo V); 

PF = Preço final, obtido em ANP (2005); 

 

O Quadro 15100 representa o início do cálculo para o mês de agosto de 2005. 

 

Quadro 15: Cálculo da Estimativa de Preço Final do GNV em Agosto de 2005 (R$/m3) 

Estados
Preço do 

faturamento 
sem ICMS

Alíquota 
ICMS 

Estado

Base do 
cálculo 
ICMS 
cheio

MVA
Substituição 

tributária 
ICMS

Preço 
Faturamento 

ICMS da 
Concessionária 
ou do Produtor

Estimativa 
de Preço 

Final

Preço 
Final 
(ANP)

BA 0,3960 12% 1,2518 178,18% 0,0962 0,4500 0,0540 1,2518 1,2240
PR 0,8008 12% 1,1830 30,00% 0,0328 0,9100 0,1092 1,1830 1,2310
RJ 0,5746 12% 0,9795 50,00% 0,0392 0,6530 0,0784 0,9795 1,0250
SC 0,7736 17% 1,2116 30,00% 0,0475 0,9320 0,1584 1,2116 1,2390
SE 0,3121 17% 1,1732 212,01% 0,1355 0,3760 0,0639 1,1732 1,2000  
Nota: Os cálculos foram elaborados em função da distribuidora ser a substituta tributária, exceto para a Bahia 

e Sergipe101, onde o substituta tributária era, neste período, o produtor. 

Fonte: Elaboração Própria a partir de ANP (2005), Confaz (2005) e SEFAZ-SE (2005). 

 

Após a estimativa de preço do GNV (através do cálculo por MVA), retirou-se o percentual 

de tributos (calculados com base nas legislações estaduais e federais). A alíquota de 

PIS/COFINS é 9,25% (Brasil, 1998), enquanto a da CIDE é, atualmente, zero para o GNV 

(Brasil, 2004b). O ICMS, que possui alíquotas diferentes em cada estado, foi calculado 

através da multiplicação da alíquota nominal102 pela estimativa de preço do GNV. O 

somatório dos tributos do GNV é sistematizado na Tabela 13: 

 

                                                 
100 O Quadro 24 e o Quadro 25, do anexo II, se referem aos meses de julho e junho de 2005. 
101 O Estado do Sergipe modificou o substituto tributário, passando a ser, a partir de setembro de 2005, a 
distribuidora. Para maiores informações do novo cálculo, vide o Quadro 26 do anexo II. 
102 Para maiores informações, vide Tabela 6 do capítulo V. 
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Tabela 13: Somatório de Tributos do GNV em Agosto de 2005 (R$/m3) 

ESTADOS ICMS PIS/ 
COFINS

Total de 
Tributos

BA 0,1502 0,1158 0,2660
PR 0,1420 0,1094 0,2514
RJ 0,1175 0,0906 0,2081
SC 0,2060 0,1121 0,3180
SE 0,1994 0,1085 0,3080  

Nota: Valores calculados através de média ponderada pelo consumo103 (IBP, 2006). 

Fonte: Elaboração Própria a partir de ANP (2005), Brasil (1998), Confaz (2005) e (IBP, 2006). 

 

Ressalta-se, novamente, que a CPMF foi retirada do cálculo, porém a estima-se que essa 

contribuição represente, sobre o valor final do GNV, cerca de 1%. O resultado da soma de 

impostos e contribuições foi, então, dividido pelo preço ao consumidor da ANP, chegando 

ao percentual de tributos do GNV, conforme Quadro 2 do capítulo V.  

 

 

                                                 
103 Para obtenção da média ponderada, utilizou-se como consumo total do Brasil, o somatório do consumo dos 
estados que constam no quadro acima. Como, segundo IBP (2006), as vendas das distribuidoras para fins 
automotivos nestes estados representaram cerca de 50% das vendas em todo o país. Desta forma, esta média, 
provavelmente, ficou um pouco descalibrada. 
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Gasolina 

 

Para a gasolina, o CONFAZ divulga estimativas de preço (Preço Médio Ponderado a 

consumidor Final – PMPF). Os seis Estados que não divulgam o PMPF, calculam por 

MVA, chegando a uma estimativa de preço do álcool. Dessa forma, chega-se a uma 

estimativa de preço da gasolina A que, somado (ponderadamente104) a uma estimativa de 

preço do álcool anidro, produzirá a estimativa de preço da gasolina C. Utilizou-se as 

seguintes fórmulas para cálculo da tributação da gasolina C: 

 

EPF = %ICMS x MVA x PFat (para os estados que utilizam MVA); 

EPF = PMPF (para os estados que divulgam esses dados no confaz); 

ICMS_N = PFat x %ICMS; 

PFatS = PFat – ICMS_N; 

ICMS_ST = (EPF x %ICMS) – ICMS_N; 

PIS/COFINS_alcool anidro = EPF_AA x %PIS/COFINS_alcool anidro 

ΣTributos = %ICMS x EPF + (¾) x (CIDE + PIS/COFINS) + (¼) x (PIS/COFINS_álcool 

anidro); 

%ETributos = ΣTributos / EPF; 

%Tributos = ΣTributos / PF. 

 

Sendo:  

EPF = Estimativa de preço final ou base do cálculo do ICMS cheio (vide Quadro 16); 

%ICMS = Alíquota de ICMS do estado, obtida em Confaz (2005) (vide Tabela 6); 

MVA = Margem de Valor Agregado, obtida em Confaz (2005); 

PMPF = Preço Média Ponderado ao Consumidor Final, obtido em Confaz (2005); 

PFat = Preço de Faturamento da refinaria, obtido em ANP (2005); 

ICMS_N = ICMS pago pela refinaria (vide “ICMS Produtor”, no Quadro 16); 

PFatS = Preço de faturamento (acima), deduzido o ICMS pago; 

                                                 
104 A ponderação se dá sobre o percentual de 25% de álcool anidro e 75% de gasolina A (percentuais que 
formaram, em 2005, segundo ANP (2005), a gasolina C). 
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ICMS_ST = Valor de ICMS que o responsável paga antecipadamente, referente aos 

próximos segmentos da cadeia; 

PIS/COFINS = Valor do PIS + valor do COFINS (ambos da gasolina A), obtido em Brasil 

(2004a); 

EPF_AA = Estimativa de preço final do álcool anidro; 

%PIS/COFINS_alcool anidro = Alíquota de PIS/COFINS do álcool anidro; 

PIS/COFINS_alcool anidro = valor, por litro, dessas contribuições para o álcool anidro; 

ΣTributos = Valor do ICMS, acrescido do somatório de tributos (PIS, COFINS e CIDE) 

incidentes sobre o litro da gasolina A (multiplicado por ¾) e adicionado do somatório de 

tributos (PIS e COFINS) incidentes sobre o litro do álcool anidro (multiplicado por ¼) 

(vide Tabela 14); 

%ETributos = Percentual estimado de tributos incidentes sobre a gasolina C (vide Tabela 

15); 

%Tributos = Percentual efetivo dos tributos incidentes sobre a gasolina C (vide Quadro 3, 

no capítulo V); 

PF = Preço final, obtido em ANP (2005); 

 

O Quadro 16 calcula o preço de faturamento com ICMS e a estimativa de preço final da 

gasolina (nos estados que calculam por MVA)105. 

 

                                                 
105 O Quadro 18 e o Quadro 19, do anexo II, se referem aos meses de julho e junho de 2005. 
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Quadro 16: Cálculo do Preço de Faturamento e da Estimativa de Preço Final da Gasolina (Agosto/2005) (R$/L) 

ESTADO
Preço do 

faturamento 
sem ICMS*

Alíquota ICMS 
estado

ICMS 
Produtor

Preço do 
faturamento 
com ICMS*

Base do cálculo 
ICMS cheio MVA Substituição tributária 

ICMS

Preço 
Faturamento 

Produtor

Estimativa 
Preço 

Gasolina C
AC 1,40103 25% 0,46701 R$    1,8680 
AL 1,48974 27% 0,551 R$    2,0407 
AM 1,40103 25% 0,46701 R$    1,8680 
AP 1,40103 25% 0,46701 R$    1,8680 
BA*** 1,48974 27% 0,551  R$    2,0407 3,371914249 65,23% 0,359417121 2,40016 2,726066
CE*** 1,48974 27% 0,551  R$    2,0407 3,525990099 72,78% 0,401017601 2,44176 2,841623
DF 1,45243 25% 0,484143  R$    1,9366 
ES 1,40438 25% 0,468127  R$    1,8725 
GO 1,45243 26% 0,510313  R$    1,9627 
MA 1,48974 25% 0,49658  R$    1,9863 
MT 1,45243 25% 0,484143  R$    1,9366 
MS 1,45243 25% 0,484143  R$    1,9366 
MG 1,40438 25% 0,468127  R$    1,8725 
PA 1,40103 30% 0,600441  R$    2,0015 
PB 1,48974 25% 0,49658  R$    1,9863 
PE 1,48974 27% 0,551  R$    2,0407 
PI 1,48974 25% 0,49658  R$    1,9863 
PR*** 1,39717 26% 0,490898  R$    1,8881 3,146653408 66,66% 0,327232319 2,21530 2,557120
RJ 1,40438 31% 0,630953  R$    2,0353 
RN*** 1,48974 25% 0,49658  R$    1,9863 3,350325944 68,67% 0,341001486 2,32732 2,709875
RO 1,40103 25% 0,46701  R$    1,8680 
RR 1,40103 25% 0,46701  R$    1,8680 
RS*** 1,39717 29% 0,570675  R$    1,9678 3,535036885 79,64% 0,454485626 2,42233 2,848408
SC 1,39717 25% 0,465723  R$    1,8629 
SE 1,48974 27% 0,551  R$    2,0407 
SP*** 1,40438 25% 0,468127  R$    1,8725 2,986460883 59,49% 0,278488554 2,15100 2,436976
TO 1,45243 25% 0,484143  R$    1,9366  

* Valores de agosto divulgados pela ANP. 

*** Estados que calculam via Margem de Valor Agregado do preço do produtor. 

Fonte: Elaboração Própria a partir de ANP (2005), Brasil (2000), CEPEA (2005) e Confaz (2005). 
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Segundo o Convênio ICMS nº 03/99, em sua cláusula décima segunda, o ICMS do álcool 

anidro combustível, quando destinado a distribuidora de combustíveis, deve ser diferido ou 

suspenso. Posteriormente, este deve ser pago englobadamente com o imposto retido por 

substituição tributária incidente sobre as operações subseqüentes com gasolina até o 

consumidor final. 

 

Assim, o ICMS do álcool anidro é recolhido juntamente com o ICMS da gasolina A, uma 

vez que a margem de lucro presumido (utilizada na formação da base de cálculo do ICMS 

para efeito da substituição tributária) já considera a adição do álcool anidro à gasolina A 

para constituição da gasolina C. As distribuidoras devem declarar às refinarias a origem do 

álcool anidro adquirido para o repasse do imposto ao estado produtor do álcool. Nota-se 

que, nos casos tanto do álcool anidro como do hidratado, o montante de ICMS arrecadado 

cabe aos estados produtores e não aos estados receptores dos produtos, diferentemente do 

que ocorre com os demais combustíveis automotivos (conforme mencionado no capítulo 

IV). 

 

O álcool anidro, que é utilizado para a mistura da gasolina, não é tributado com o ICMS 

quando sai da usina (destilador) porque será utilizado para fabricar outro combustível 

(gasolina C). Diferentemente do que ocorre com o ICMS, a receita federal não incluiu a 

tributação do álcool anidro na gasolina, sendo, portanto, cobrados todos os tributos federais. 

Assim, sobre essa operação somente incidem, atualmente, as contribuições para o 

PIS/COFINS.  

 

Após os cálculos apresentados, retirou-se o percentual de tributos (calculados com base nas 

legislações Estaduais e na Federal). O PIS/COFINS da gasolina A foi calculado 

adicionando-se R$ 261,60/m3 (Brasil, 2004a). O PIS/COFINS referente ao álcool anidro foi 

calculado adicionando-se 3,65% ao valor de realização do produtor (Brasil, 1998). A CIDE 

é zero para o álcool anidro e R$ 280,00/m3 de gasolina A (Brasil, 2004b). O ICMS, que 

possui alíquotas diferentes em cada estado, foi calculado através da multiplicação da 

alíquota106 pela estimativa de preço do bem final (gasolina C), sendo o percentual cabível 

                                                 
106 Para maiores informações, vide Tabela 6 do capítulo V. 
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repassado aos estados produtores do álcool anidro. O somatório dos tributos da gasolina C é 

sistematizado na tabela abaixo para o mês de agosto de 2005. 

 

Tabela 14: Somatório de Tributos da Gasolina C em Agosto de 2005 (R$/L) 

AC 0,6626 0,2100 0,2034 1,0759
AL 0,6889 0,2100 0,2034 1,1023
AM 0,6256 0,2100 0,2034 1,0390
AP 0,5970 0,2100 0,2034 1,0104
BA* 0,7360 0,2100 0,2034 1,1494
CE* 0,7672 0,2100 0,2034 1,1806
DF 0,5708 0,2100 0,2034 0,9841
ES 0,5564 0,2100 0,2034 0,9698
GO 0,6268 0,2100 0,2034 1,0402
MA 0,5703 0,2100 0,2034 0,9836
MT 0,6812 0,2100 0,2034 1,0946
MS 0,6455 0,2100 0,2034 1,0589
MG 0,5767 0,2100 0,2034 0,9901
PA 0,7314 0,2100 0,2034 1,1448
PB 0,5714 0,2100 0,2034 0,9848
PE 0,6312 0,2100 0,2034 1,0445
PI 0,5873 0,2100 0,2034 1,0007
PR* 0,6649 0,2100 0,2034 1,0782
RJ 0,7188 0,2100 0,2034 1,1322
RN* 0,6775 0,2100 0,2034 1,0909
RO 0,6100 0,2100 0,2034 1,0234
RR 0,6375 0,2100 0,2034 1,0509
RS* 0,8260 0,2100 0,2034 1,2394
SC 0,6025 0,2100 0,2034 1,0159
SE 0,6139 0,2100 0,2034 1,0273
SP* 0,6092 0,2100 0,2034 1,0226
TO 0,6205 0,2100 0,2034 1,0339

Estados ICMS CIDE PIS/ COFINS Total 
Tributos

 
Nota: O PIS/COFINS ilustrado na figura acima se refere a ¾ de gasolina A e ¼ de álcool anidro. 

* Estados que calculam a tributação por Margem de Valor Agregado (MVA). 

Fonte: Elaboração Própria a partir de ANP (2005), Brasil (2004a), Brasil (2004b) e Confaz (2005). 

 

Cabe lembrar que o cálculo com a CPMF foi retirado por não haver certeza sobre a 

ocorrência de seu fato gerador. No entanto, a estimativa dessa contribuição sobre o valor 

final da gasolina é de cerca de 2%. O resultado da soma de tributos foi, então, dividido pelo 

preço ao consumidor da ANP, chegando ao percentual efetivo de tributação da gasolina. A 

Tabela 15 se refere ao mês de agosto de 2005. Os meses de julho e junho de 2005 constam, 

respectivamente, na Tabela 18 e na Tabela 19, no anexo II.  
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Tabela 15: Percentuais (Estimados e Efetivos) de Tributação da Gasolina C em Agosto de 2005 

AC R$ 1,8680 R$ 2,1080 R$ 2,4950 R$ 2,6502 R$ 1,0759 40,60% 43,12%
AL R$ 2,0407 R$ 2,0780 R$ 2,5360 R$ 2,5515 R$ 1,1023 43,20% 43,47%
AM R$ 1,8680 R$ 2,0500 R$ 2,4880 R$ 2,5024 R$ 1,0390 41,52% 41,76%
AP R$ 1,8680 R$ 2,1470 R$ 2,3840 R$ 2,3880 R$ 1,0104 42,31% 42,38%
BA*** R$ 2,0407 R$ 1,9810 R$ 2,2200 R$ 2,7261 R$ 1,1494 42,16% 51,78%
CE*** R$ 2,0407 R$ 2,0710 R$ 2,4190 R$ 2,8416 R$ 1,1806 41,55% 48,81%
DF R$ 1,9366 R$ 1,9970 R$ 2,3170 R$ 2,2830 R$ 0,9841 43,11% 42,47%
ES R$ 1,8725 R$ 1,9530 R$ 2,2650 R$ 2,2255 R$ 0,9698 43,58% 42,82%
GO R$ 1,9627 R$ 2,0010 R$ 2,2860 R$ 2,4106 R$ 1,0402 43,15% 45,50%
MA R$ 1,9863 R$ 1,9480 R$ 2,2370 R$ 2,2810 R$ 0,9836 43,12% 43,97%
MT R$ 1,9366 R$ 2,1520 R$ 2,6630 R$ 2,7247 R$ 1,0946 40,17% 41,10%
MS R$ 1,9366 R$ 2,0630 R$ 2,4670 R$ 2,5819 R$ 1,0589 41,01% 42,92%
MG R$ 1,8725 R$ 1,9190 R$ 2,1340 R$ 2,3067 R$ 0,9901 42,92% 46,40%
PA R$ 2,0015 R$ 2,0960 R$ 2,3250 R$ 2,4379 R$ 1,1448 46,96% 49,24%
PB R$ 1,9863 R$ 1,9700 R$ 2,1930 R$ 2,2855 R$ 0,9848 43,09% 44,91%
PE R$ 2,0407 R$ 1,9890 R$ 2,3570 R$ 2,3376 R$ 1,0445 44,68% 44,32%
PI R$ 1,9863 R$ 1,9940 R$ 2,2920 R$ 2,3493 R$ 1,0007 42,60% 43,66%
PR*** R$ 1,8881 R$ 1,9520 R$ 2,2340 R$ 2,5571 R$ 1,0782 42,17% 48,27%
RJ R$ 2,0353 R$ 2,0220 R$ 2,2250 R$ 2,3186 R$ 1,1322 48,83% 50,88%
RN*** R$ 1,9863 R$ 1,9550 R$ 2,2520 R$ 2,7099 R$ 1,0909 40,26% 48,44%
RO R$ 1,8680 R$ 2,0350 R$ 2,4240 R$ 2,4400 R$ 1,0234 41,94% 42,22%
RR R$ 1,8680 R$ 2,1360 R$ 2,5190 R$ 2,5500 R$ 1,0509 41,21% 41,72%
RS*** R$ 1,9678 R$ 2,1760 R$ 2,5400 R$ 2,8484 R$ 1,2394 43,51% 48,80%
SC R$ 1,8629 R$ 1,9690 R$ 2,3460 R$ 2,4100 R$ 1,0159 42,15% 43,30%
SE R$ 2,0407 R$ 1,9920 R$ 2,2480 R$ 2,2737 R$ 1,0273 45,18% 45,70%
SP*** R$ 1,8725 R$ 1,9040 R$ 2,1470 R$ 2,4370 R$ 1,0226 41,96% 47,63%
TO R$ 1,9366 R$ 2,0010 R$ 2,4480 R$ 2,4819 R$ 1,0339 41,66% 42,23%

Estados Estimativa do Preço 
da Gasolina*Preço Final ANP****Preço de Realização 

do Produtor****
Preço de Faturamento 

do Distribuidor****
Percentual Efetivo 
de Tributos (ANP)

Estimativa do 
Percentual dos Tributos

Valor dos 
Tributos 

 
* Valores do Ato CONTEPE nº 36/05, aplicação a partir de 1º de agosto. 

*** Estados que calculam via Margem de Valor Agregado do preço do produtor. 

**** Valores de agosto divulgados pela ANP. 

Fonte: Elaboração Própria a partir de ANP (2005), Brasil (2000), CEPEA (2005) e Confaz (2005). 
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Álcool Hidratado 

 

Para o álcool hidratado, o CONFAZ divulga estimativas de preço (Preço Médio Ponderado 

a consumidor Final – PMPF). Os quatro Estados que não divulgam o PMPF, calculam por 

MVA, chegando a uma estimativa de preço do álcool. Nesse caso, adotou-se o cálculo com 

base na distribuidora para chegar a uma estimativa de preço final. As fórmulas abaixo 

foram utilizadas para o cálculo da tributação do álcool hidratado. 

 

EPF = %ICMS * MVA * PFat (para os estados que utilizam MVA); 

EPF = PMPF (para os estados que divulgam esses dados no confaz); 

ICMS_N = PFat * %ICMS; 

PFatS = PFat – ICMS_N; 

ICMS_ST = (EPF * %ICMS) – ICMS_N; 

ΣTributos = (%PIS + %COFINS + %ICMS)* EPF; 

%ETributos = ΣTributos / EPF 

%Tributos = ΣTributos / PF. 

 

Sendo:  

EPF = Estimativa de preço final ou base do cálculo do ICMS cheio (vide Quadro 17); 

%ICMS = Alíquota de ICMS do estado, obtida em Confaz (2005) (vide Tabela 6); 

MVA = Margem de Valor Agregado, obtida em Confaz (2005); 

PMPF = Preço Média Ponderado ao Consumidor Final, obtido em Confaz (2005); 

PFat = Preço de faturamento da distribuidora, obtido em CEPEA (2005); 

ICMS_N = ICMS pago pela distribuidora; 

PFatS = Preço de Faturamento acima, deduzido o ICMS pago. 

ICMS_ST = Valor de ICMS que o responsável paga antecipadamente, referente aos 

próximos segmentos da cadeia. 

%PIS/COFINS = Alíquota de PIS + Alíquota de COFINS, obtida em Brasil (2000). 

ΣTributos = Somatório de tributos (ICMS, PIS e COFINS) incidentes sobre o litro do 

álcool hidratado (vide Tabela 16); 
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%ETributos = Percentual estimado de tributos incidentes sobre o álcool hidratado (vide 

Tabela 17); 

%Tributos = percentual efetivo dos tributos incidentes sobre o álcool hidratado (vide 

Quadro 4, no capítulo V); 

PF = Preço final, obtido em ANP (2005); 

 

Quadro 17: Cálculo do Preço de Faturamento e da Estimativa de Preço Final do Álcool Hidratado 
(Agosto/2005) (R$/L) 

ESTADO
Preço do 

faturamento 
sem ICMS

Alíquota ICMS 
estado

ICMS 
Distribuidor

Base do cálculo 
ICMS cheio MVA Substituição tributária 

ICMS
Preço 

Faturamento 

PR 0,890010 18% 0,19537 1,502271757 38,41% 0,075040868 1,16042
RN 0,890010 25% 0,29667 1,565349588 31,91% 0,094667397 1,28135
RS 0,890010 29% 0,36353 1,763222628 40,66% 0,147809351 1,40134
SP 0,681654 12% 0,09295 0,968258842 25,00% 0,023238212 0,79785  

Nota: Os cálculos foram elaborados em função da distribuidora ser a substituta tributária. 

Fonte: Elaboração Própria a partir de ANP (2005), CEPEA (2005) e Confaz (2005). 

 

O preço do produtor adotado (para fins de cálculo da tributação) foi obtido no 

CEPEA/ESALQ (CEPEA, 2005), dados referentes a São Paulo (para o Estado de São 

Paulo) e a Alagoas (como uma média nacional utilizada para os demais estados). 

 

Após esses cálculos, retirou-se o percentual de impostos (calculados com base nas 

legislações Estaduais e na Federal). Segundo Brasil (1998), o PIS/COFINS do álcool é 

cumulativo, dividindo-se em produtor (3,65%) e distribuidor (8,2%). A CIDE é, 

atualmente, zero para o álcool (Brasil, 2004b). O ICMS, que possui alíquotas diferentes em 

cada Estado, foi calculado através da multiplicação da alíquota nominal107 pela estimativa 

de preço do álcool hidratado. O somatório dos tributos do álcool hidratado é sistematizado 

na Tabela 16. 

 

                                                 
107 Para maiores informações, vide Tabela 6 do capítulo V. 
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Tabela 16: Somatório de Tributos do Álcool Hidratado em Agosto de 2005 (R$/L) 

AC 0,4900 0,0433 0,0618 0,5951
AL 0,4378 0,0445 0,1032 0,5854
AM 0,4623 0,0433 0,0854 0,5910
AP 0,5005 0,0433 0,1171 0,6609
BA 0,4023 0,0445 0,1094 0,5562
CE 0,4196 0,0433 0,1031 0,5660
DF 0,4018 0,0433 0,0612 0,5062
ES 0,3599 0,0433 0,0993 0,5025
GO 0,3954 0,0439 0,0713 0,5106
MA 0,4585 0,0433 0,1165 0,6183
MT 0,4372 0,0433 0,0783 0,5588
MS 0,4423 0,0433 0,0904 0,5760
MG 0,4152 0,0433 0,0922 0,5506
PA 0,5988 0,0464 0,1291 0,7743
PB 0,4121 0,0433 0,1100 0,5654
PE 0,3918 0,0433 0,1112 0,5463
PI 0,4681 0,0433 0,1153 0,6268
PR* 0,2704 0,0396 0,0758 0,3858
RJ 0,3669 0,0427 0,0954 0,5051
RN* 0,3913 0,0433 0,1129 0,5476
RO 0,4420 0,0433 0,1042 0,5895
RR 0,5225 0,0433 0,1202 0,6860
RS* 0,5113 0,0458 0,1099 0,6670
SC 0,4300 0,0433 0,0899 0,5632
SE 0,4724 0,0445 0,1152 0,6321
SP* 0,1162 0,0283 0,0742 0,2187
TO 0,4390 0,0433 0,0812 0,5635

PIS/ 
COFINS 

PIS/ COFINS 
Distribuição

Total 
TributosEstados ICMS

 
* Estados que calculam a tributação por Margem de Valor Agregado (MVA). 

Fonte: Elaboração Própria a partir de ANP (2005), Brasil (2000), CEPEA (2005) e Confaz (2005). 

 

Como já mencionado, a CPMF foi retirada, mas a estimativa dessa contribuição sobre o 

valor final do álcool é de cerca de 1%. O resultado da soma de impostos e contribuições foi, 

então, dividido pelo preço ao consumidor da ANP, chegando ao percentual de tributos do 

álcool hidratado. A Tabela 17 se refere ao mês de agosto de 2005. Os meses de julho e 

junho de 2005 constam, respectivamente, na Tabela 22 e na Tabela 23, no anexo II.   

 155



Tabela 17: Percentuais (Estimados e Efetivos) de Tributação do Álcool Hidratado em Agosto de 2005 (R$/L) 

AC R$ 1,8690 R$ 1,9600 R$ 1,1867 R$ 1,4430 R$ 0,5951 30,36% 31,84%
AL R$ 1,6450 R$ 1,6213 R$ 1,2192 R$ 1,4680 R$ 0,5854 36,11% 35,59%
AM R$ 1,7650 R$ 1,8491 R$ 1,1867 R$ 1,5030 R$ 0,5910 31,96% 33,48%
AP R$ 1,9740 R$ 2,0020 R$ 1,1867 R$ 1,7560 R$ 0,6609 33,01% 33,48%
BA R$ 1,6270 R$ 1,4900 R$ 1,2192 R$ 1,4240 R$ 0,5562 37,33% 34,18%
CE R$ 1,6250 R$ 1,6782 R$ 1,1867 R$ 1,4980 R$ 0,5660 33,73% 34,83%
DF R$ 1,5890 R$ 1,6070 R$ 1,1867 R$ 1,2380 R$ 0,5062 31,50% 31,86%
ES R$ 1,4320 R$ 1,4395 R$ 1,1867 R$ 1,2680 R$ 0,5025 34,91% 35,09%
GO R$ 1,2120 R$ 1,5206 R$ 1,2027 R$ 1,0390 R$ 0,5106 33,58% 42,13%
MA R$ 1,7470 R$ 1,8340 R$ 1,1867 R$ 1,5240 R$ 0,6183 33,71% 35,39%
MT R$ 1,6650 R$ 1,7488 R$ 1,1867 R$ 1,1530 R$ 0,5588 31,95% 33,56%
MS R$ 1,5270 R$ 1,7690 R$ 1,1867 R$ 1,2690 R$ 0,5760 32,56% 37,72%
MG R$ 1,4630 R$ 1,6606 R$ 1,1867 R$ 1,2580 R$ 0,5506 33,16% 37,64%
PA R$ 1,9240 R$ 1,9961 R$ 1,2714 R$ 1,7010 R$ 0,7743 38,79% 40,25%
PB R$ 1,6230 R$ 1,6484 R$ 1,1867 R$ 1,4180 R$ 0,5654 34,30% 34,84%
PE R$ 1,5650 R$ 1,5670 R$ 1,1867 R$ 1,4090 R$ 0,5463 34,86% 34,91%
PI R$ 1,8030 R$ 1,8725 R$ 1,1867 R$ 1,5230 R$ 0,6268 33,47% 34,76%
PR** R$ 1,2600 R$ 1,5023 R$ 1,0854 R$ 1,0280 R$ 0,3858 25,68% 30,62%
RJ R$ 1,4190 R$ 1,5289 R$ 1,1711 R$ 1,2510 R$ 0,5051 33,03% 35,59%
RN** R$ 1,6230 R$ 1,5653 R$ 1,1867 R$ 1,4240 R$ 0,5476 34,98% 33,74%
RO R$ 1,7340 R$ 1,7680 R$ 1,1867 R$ 1,3950 R$ 0,5895 33,34% 34,00%
RR R$ 2,0240 R$ 2,0900 R$ 1,1867 R$ 1,6220 R$ 0,6860 32,82% 33,89%
RS** R$ 1,7330 R$ 1,7632 R$ 1,2535 R$ 1,4630 R$ 0,6670 37,83% 38,49%
SC R$ 1,5000 R$ 1,7200 R$ 1,1867 R$ 1,2520 R$ 0,5632 32,74% 37,55%
SE R$ 1,7150 R$ 1,7498 R$ 1,2192 R$ 1,4980 R$ 0,6321 36,13% 36,86%
SP** R$ 1,0660 R$ 0,9683 R$ 0,7746 R$ 0,9130 R$ 0,2187 22,59% 20,52%
TO R$ 1,5420 R$ 1,7560 R$ 1,1867 R$ 1,1820 R$ 0,5635 32,09% 36,55%

Estimativa do 
Percentual dos 

Tributos

Valor dos 
Tributos 

Preço Final do
Álcool Hidratado 

(ANP)***

Percentual 
Efetivo de 

Tributos (ANP)
Estados Estimativa do Preço 

Final do Álcool H*

Estimativa do Preço 
Produtor do Álcool H + 

ICMS Produtor

Estimativa do Preço 
Distribuidora do Álcool H 

com ICMS ST***

 
* Valores do Ato CONTEPE nº 36/05, aplicação a partir de 1º de agosto (Confaz, 2005). 

** Estados que calculam via Margem de Valor Agregado do preço do produtor. 

*** Valores de agosto divulgados pela ANP (ANP, 2005). 

Fonte: Elaboração Própria a partir de ANP (2005), CEPEA (2005) e Confaz (2005). 
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Anexo II – Quadros e Tabelas Complementares à Metodologia de Cálculo dos 

Tributos 
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Tabela 18: Percentuais (Estimados e Efetivos) de Tributação da Gasolina C em Julho de 2005 (R$/L) 

AC R$ 1,8739 R$ 2,1300 R$ 2,5360 R$ 2,6502 R$ 1,0761 40,60% 42,43%
AL R$ 1,8769 R$ 2,0710 R$ 2,5370 R$ 2,5515 R$ 1,1024 43,21% 43,45%
AM R$ 1,8739 R$ 2,0530 R$ 2,4880 R$ 2,5061 R$ 1,0400 41,50% 41,80%
AP R$ 1,8739 R$ 2,1450 R$ 2,3850 R$ 2,3880 R$ 1,0105 42,32% 42,37%
BA*** R$ 1,8769 R$ 1,9900 R$ 2,2490 R$ 2,5265 R$ 1,0957 43,37% 48,72%
CE*** R$ 1,8769 R$ 2,0510 R$ 2,3900 R$ 2,6328 R$ 1,1244 42,71% 47,05%
DF R$ 1,9363 R$ 1,9860 R$ 2,2780 R$ 2,2810 R$ 0,9838 43,13% 43,19%
ES R$ 1,8726 R$ 1,9590 R$ 2,1920 R$ 2,3110 R$ 0,9913 42,89% 45,22%
GO R$ 1,9625 R$ 1,9970 R$ 2,2900 R$ 2,4106 R$ 1,0403 43,15% 45,43%
MA R$ 1,8268 R$ 1,9400 R$ 2,2260 R$ 2,2810 R$ 0,9838 43,13% 44,19%
MT R$ 1,9363 R$ 2,1460 R$ 2,6650 R$ 2,7247 R$ 1,0947 40,18% 41,08%
MS R$ 1,9363 R$ 2,0640 R$ 2,4360 R$ 2,5819 R$ 1,0590 41,02% 43,47%
MG R$ 1,8726 R$ 1,9000 R$ 2,1170 R$ 2,3067 R$ 0,9902 42,93% 46,77%
PA R$ 2,0077 R$ 2,0940 R$ 2,3200 R$ 2,4379 R$ 1,1449 46,96% 49,35%
PB R$ 1,8268 R$ 1,9720 R$ 2,2250 R$ 2,2855 R$ 0,9849 43,09% 44,27%
PE R$ 1,8769 R$ 1,9900 R$ 2,3680 R$ 2,3376 R$ 1,0447 44,69% 44,12%
PI R$ 1,8268 R$ 1,9890 R$ 2,3100 R$ 2,2603 R$ 0,9786 43,30% 42,36%
PR*** R$ 1,8889 R$ 1,9390 R$ 2,1990 R$ 2,5617 R$ 1,0796 42,14% 49,09%
RJ R$ 2,0354 R$ 2,0340 R$ 2,2260 R$ 2,3236 R$ 1,1338 48,80% 50,94%
RN*** R$ 1,8268 R$ 1,9580 R$ 2,2040 R$ 2,5116 R$ 1,0414 41,46% 47,25%
RO R$ 1,8739 R$ 2,0400 R$ 2,4370 R$ 2,5000 R$ 1,0385 41,54% 42,61%
RR R$ 1,8739 R$ 2,1350 R$ 2,5180 R$ 2,5500 R$ 1,0510 41,22% 41,74%
RS*** R$ 1,9687 R$ 2,1700 R$ 2,5330 R$ 2,8531 R$ 1,2409 43,49% 48,99%
SC R$ 1,8637 R$ 1,9710 R$ 2,3420 R$ 2,4100 R$ 1,0160 42,16% 43,38%
SE R$ 1,8769 R$ 1,9900 R$ 2,2520 R$ 2,2737 R$ 1,0274 45,19% 45,62%
SP*** R$ 1,8726 R$ 1,9060 R$ 2,1450 R$ 2,4406 R$ 1,0237 41,94% 47,72%
TO R$ 1,9363 R$ 1,9940 R$ 2,4440 R$ 2,4819 R$ 1,0340 41,66% 42,31%

Percentual Efetivo 
de Tributos (ANP)

Estimativa do 
Percentual dos TributosValor dos Tributos Estados Estimativa do Preço 

da Gasolina*Preço Final ANP****Preço de Realização 
do Produtor****

Preço de Faturamento 
do Distribuidor****

 
* Valores do Ato CONTEPE nº 23/05, aplicação a partir de 1º de julho (Confaz, 2005). 

*** Estados que calculam via Margem de Valor Agregado do preço do produtor. 

**** Valores de julho divulgados pela ANP (ANP, 2005). 

Fonte: Elaboração Própria a partir de ANP (2005), CEPEA (2005) e Confaz (2005). 
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Tabela 19: (Estimados e Efetivos) de Tributação da Gasolina C em Junho de 2005 (R$/L) 

AC R$ 1,8681 R$ 2,1420 R$ 2,5660 R$ 2,6502 R$ 1,0751 40,57% 41,90%
AL R$ 1,8712 R$ 2,0620 R$ 2,5380 R$ 2,5515 R$ 1,1014 43,17% 43,40%
AM R$ 1,8681 R$ 2,0590 R$ 2,4870 R$ 2,5042 R$ 1,0386 41,47% 41,76%
AP R$ 1,8681 R$ 2,1590 R$ 2,3850 R$ 2,3880 R$ 1,0095 42,28% 42,33%
BA*** R$ 1,8712 R$ 1,9980 R$ 2,2820 R$ 2,4926 R$ 1,0855 43,55% 47,57%
CE*** R$ 1,8712 R$ 2,0460 R$ 2,2660 R$ 2,5985 R$ 1,1141 42,88% 49,17%
DF R$ 1,9365 R$ 1,9760 R$ 2,2760 R$ 2,2920 R$ 0,9855 43,00% 43,30%
ES R$ 1,8713 R$ 1,9720 R$ 2,2500 R$ 2,3339 R$ 0,9960 42,68% 44,27%
GO R$ 1,9626 R$ 1,9590 R$ 2,1770 R$ 2,3975 R$ 1,0359 43,21% 47,58%
MA R$ 1,8213 R$ 1,9450 R$ 2,1770 R$ 2,2810 R$ 0,9828 43,09% 45,14%
MT R$ 1,9365 R$ 2,1420 R$ 2,6630 R$ 2,7247 R$ 1,0937 40,14% 41,07%
MS R$ 1,9365 R$ 2,0610 R$ 2,4480 R$ 2,5819 R$ 1,0580 40,98% 43,22%
MG R$ 1,8713 R$ 1,8770 R$ 2,0850 R$ 2,3067 R$ 0,9892 42,88% 47,44%
PA R$ 2,0016 R$ 2,1010 R$ 2,3240 R$ 2,4379 R$ 1,1439 46,92% 49,22%
PB R$ 1,8213 R$ 1,9680 R$ 2,3000 R$ 2,2855 R$ 0,9839 43,05% 42,78%
PE R$ 1,8712 R$ 1,9720 R$ 2,3670 R$ 2,3376 R$ 1,0437 44,65% 44,09%
PI R$ 1,8213 R$ 2,0110 R$ 2,3140 R$ 2,4469 R$ 1,0243 41,86% 44,26%
PR*** R$ 1,8900 R$ 1,8800 R$ 2,0690 R$ 2,5362 R$ 1,0719 42,27% 51,81%
RJ R$ 2,0340 R$ 2,0340 R$ 2,2340 R$ 2,3251 R$ 1,1333 48,74% 50,73%
RN*** R$ 1,8213 R$ 1,9660 R$ 2,2460 R$ 2,4777 R$ 1,0320 41,65% 45,95%
RO R$ 1,8681 R$ 2,0510 R$ 2,4630 R$ 2,5000 R$ 1,0375 41,50% 42,13%
RR R$ 1,8681 R$ 2,1070 R$ 2,5190 R$ 2,3900 R$ 1,0100 42,26% 40,10%
RS*** R$ 1,9698 R$ 2,1590 R$ 2,5050 R$ 2,8277 R$ 1,2326 43,59% 49,21%
SC R$ 1,8648 R$ 1,9720 R$ 2,3630 R$ 2,4100 R$ 1,0150 42,12% 42,96%
SE R$ 1,8712 R$ 1,9920 R$ 2,2540 R$ 2,2737 R$ 1,0264 45,14% 45,54%
SP*** R$ 1,8713 R$ 1,8980 R$ 2,1470 R$ 2,4122 R$ 1,0156 42,10% 47,30%
TO R$ 1,8213 R$ 1,9860 R$ 2,4430 R$ 2,4819 R$ 1,0330 41,62% 42,28%

Estados Estimativa do Preço da 
Gasolina*Preço Final ANP****Preço de Realização 

do Produtor****
Preço de Faturamento 

do Distribuidor****
Percentual Efetivo 
de Tributos (ANP)

Estimativa do Percentual 
dos Tributos

Valor dos 
Tributos 

 
* Valores do Ato CONTEPE nº 20/05, aplicação a partir de 1º de junho (Confaz, 2005). 

*** Estados que calculam via Margem de Valor Agregado do preço do produtor. 

**** Valores de junho divulgados pela ANP (ANP, 2005). 

Fonte: Elaboração Própria a partir de ANP (2005), CEPEA (2005) e Confaz (2005). 
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Tabela 20: Percentuais (Estimados e Efetivos) de Tributação do Diesel em Julho de 2005 (R$/L) 

AC R$ 1,4278 R$ 1,6840 R$ 1,9570 R$ 2,0043 R$ 0,5587 27,88% 28,55%
AL R$ 1,3951 R$ 1,4970 R$ 1,6640 R$ 1,6836 R$ 0,5042 29,95% 30,30%
AM R$ 1,4278 R$ 1,5800 R$ 1,7660 R$ 1,8035 R$ 0,5246 29,09% 29,71%
AP R$ 1,4278 R$ 1,5850 R$ 1,7430 R$ 1,7460 R$ 0,5148 29,49% 29,54%
BA*** R$ 1,3951 R$ 1,4780 R$ 1,6240 R$ 1,7835 R$ 0,5212 29,22% 32,09%
CE*** R$ 1,3951 R$ 1,5190 R$ 1,6470 R$ 1,7414 R$ 0,5140 29,52% 31,21%
DF R$ 1,4193 R$ 1,5330 R$ 1,7060 R$ 1,6840 R$ 0,4201 24,95% 24,62%
ES R$ 1,4673 R$ 1,5730 R$ 1,7200 R$ 1,7248 R$ 0,5112 29,64% 29,72%
GO R$ 1,5231 R$ 1,5080 R$ 1,6590 R$ 1,7145 R$ 0,5266 30,72% 31,74%
MA R$ 1,3951 R$ 1,5040 R$ 1,6600 R$ 1,6530 R$ 0,4990 30,19% 30,06%
MT R$ 1,5047 R$ 1,7210 R$ 1,8860 R$ 1,9129 R$ 0,5432 28,40% 28,80%
MS R$ 1,5047 R$ 1,6790 R$ 1,8240 R$ 1,8992 R$ 0,5409 28,48% 29,65%
MG R$ 1,3839 R$ 1,4800 R$ 1,6320 R$ 1,6688 R$ 0,4183 25,06% 25,63%
PA R$ 1,4278 R$ 1,5380 R$ 1,7170 R$ 1,7129 R$ 0,5092 29,73% 29,66%
PB R$ 1,3951 R$ 1,4800 R$ 1,6300 R$ 1,6536 R$ 0,4991 30,18% 30,62%
PE R$ 1,3951 R$ 1,4900 R$ 1,6670 R$ 1,6093 R$ 0,4916 30,55% 29,49%
PI R$ 1,3951 R$ 1,5280 R$ 1,6310 R$ 1,6622 R$ 0,5006 30,12% 30,69%
PR*** R$ 1,4108 R$ 1,5110 R$ 1,6610 R$ 1,7211 R$ 0,4245 24,67% 25,56%
RJ R$ 1,3998 R$ 1,4750 R$ 1,6360 R$ 1,6544 R$ 0,4331 26,18% 26,47%
RN*** R$ 1,3951 R$ 1,5000 R$ 1,6580 R$ 1,7068 R$ 0,5082 29,77% 30,65%
RO R$ 1,4278 R$ 1,6030 R$ 1,8210 R$ 1,7945 R$ 0,5231 29,15% 28,72%
RR R$ 1,4278 R$ 1,7190 R$ 2,0420 R$ 2,0500 R$ 0,5665 27,63% 27,74%
RS*** R$ 1,4108 R$ 1,5560 R$ 1,7870 R$ 1,7962 R$ 0,4335 24,14% 24,26%
SC R$ 1,4108 R$ 1,5210 R$ 1,7020 R$ 1,7100 R$ 0,4232 24,75% 24,86%
SE R$ 1,3951 R$ 1,5200 R$ 1,6440 R$ 1,6403 R$ 0,4969 30,29% 30,22%
SP*** R$ 1,3839 R$ 1,4990 R$ 1,6830 R$ 1,7668 R$ 0,4300 24,34% 25,55%
TO R$ 1,5047 R$ 1,4690 R$ 1,6870 R$ 1,7125 R$ 0,5091 29,73% 30,18%

Percentual Efetivo 
de Tributos (ANP)

Estimativa do 
Percentual dos Tributos

Valor dos 
Tributos Estados Estimativa do Preço do 

Diesel*Preço ANP****Preço de Realização 
do Produtor****

Preço de Faturamento 
do Distribuidor****

 
* Valores do Ato CONTEPE nº 23/05, aplicação a partir de 1º de julho (Confaz, 2005). 

*** Estados que calculam via Margem de Valor Agregado do preço do produtor. 

**** Valores de julho divulgados pela ANP (ANP, 2005). 

Fonte: Elaboração Própria a partir de ANP (2005) e Confaz (2005). 
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Tabela 21: Percentuais (Estimados e Efetivos) de Tributação do Diesel em Junho de 2005 (R$/L) 

AC R$ 1,4302 R$ 1,6890 R$ 1,9670 R$ 2,0043 R$ 0,5587 27,88% 28,41%
AL R$ 1,3948 R$ 1,4970 R$ 1,6650 R$ 1,6836 R$ 0,5042 29,95% 30,28%
AM R$ 1,4302 R$ 1,5800 R$ 1,7650 R$ 1,8035 R$ 0,5246 29,09% 29,72%
AP R$ 1,4302 R$ 1,5880 R$ 1,7420 R$ 1,7430 R$ 0,5143 29,51% 29,52%
BA*** R$ 1,3948 R$ 1,4790 R$ 1,6270 R$ 1,7832 R$ 0,5211 29,23% 32,03%
CE*** R$ 1,3948 R$ 1,5240 R$ 1,6470 R$ 1,7410 R$ 0,5140 29,52% 31,21%
DF R$ 1,4193 R$ 1,5350 R$ 1,6920 R$ 1,6980 R$ 0,4218 24,84% 24,93%
ES R$ 1,4670 R$ 1,5730 R$ 1,7200 R$ 1,7097 R$ 0,5086 29,75% 29,57%
GO R$ 1,5232 R$ 1,5120 R$ 1,6640 R$ 1,7145 R$ 0,5266 30,72% 31,65%
MA R$ 1,3948 R$ 1,5040 R$ 1,6580 R$ 1,6530 R$ 0,4990 30,19% 30,10%
MT R$ 1,5048 R$ 1,7200 R$ 1,8880 R$ 1,9129 R$ 0,5432 28,40% 28,77%
MS R$ 1,5048 R$ 1,6750 R$ 1,8260 R$ 1,8992 R$ 0,5409 28,48% 29,62%
MG R$ 1,3837 R$ 1,4800 R$ 1,6330 R$ 1,6688 R$ 0,4183 25,06% 25,61%
PA R$ 1,4302 R$ 1,5380 R$ 1,7180 R$ 1,7129 R$ 0,5092 29,73% 29,64%
PB R$ 1,3948 R$ 1,4760 R$ 1,6350 R$ 1,6536 R$ 0,4991 30,18% 30,53%
PE R$ 1,3948 R$ 1,4910 R$ 1,6330 R$ 1,6093 R$ 0,4916 30,55% 30,10%
PI R$ 1,3948 R$ 1,5260 R$ 1,6470 R$ 1,6735 R$ 0,5025 30,03% 30,51%
PR*** R$ 1,4121 R$ 1,5100 R$ 1,6680 R$ 1,7228 R$ 0,4247 24,65% 25,46%
RJ R$ 1,3996 R$ 1,4760 R$ 1,6380 R$ 1,6505 R$ 0,4326 26,21% 26,41%
RN*** R$ 1,3948 R$ 1,5020 R$ 1,6650 R$ 1,7064 R$ 0,5081 29,78% 30,52%
RO R$ 1,4302 R$ 1,6060 R$ 1,8220 R$ 1,7945 R$ 0,5231 29,15% 28,71%
RR R$ 1,4302 R$ 1,7040 R$ 2,0410 R$ 1,9400 R$ 0,5478 28,24% 26,84%
RS*** R$ 1,4121 R$ 1,5570 R$ 1,7900 R$ 1,7960 R$ 0,4335 24,14% 24,22%
SC R$ 1,4121 R$ 1,5220 R$ 1,7020 R$ 1,7100 R$ 0,4232 24,75% 24,86%
SE R$ 1,3948 R$ 1,5220 R$ 1,6470 R$ 1,6403 R$ 0,4969 30,29% 30,17%
SP*** R$ 1,3837 R$ 1,4990 R$ 1,6830 R$ 1,7666 R$ 0,4300 24,34% 25,55%
TO R$ 1,3948 R$ 1,4720 R$ 1,6880 R$ 1,7125 R$ 0,5091 29,73% 30,16%

Estados Estimativa do Preço do 
Diesel*Preço ANP****Preço de Realização 

do Produtor****
Preço de Faturamento 

do Distribuidor****
Percentual Efetivo de 

Tributos (ANP)
Estimativa do Percentual 

dos TributosValor dos Tributos 

 
* Valores do Ato CONTEPE nº 20/05, aplicação a partir de 1º de junho (Confaz, 2005). 

*** Estados que calculam via Margem de Valor Agregado do preço do produtor. 

**** Valores de junho divulgados pela ANP (ANP, 2005). 

Fonte: Elaboração Própria a partir de ANP (2005) e Confaz (2005). 
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Tabela 22: Percentuais (Estimados e Efetivos) de Tributação do Álcool Hidratado em Julho de 2005 (R$/L) 

AC R$ 1,8700 R$ 1,9600 R$ 1,1747 R$ 1,5150 R$ 0,6085 31,04% 32,54%
AL R$ 1,6200 R$ 1,6213 R$ 1,2068 R$ 1,4430 R$ 0,5801 35,78% 35,81%
AM R$ 1,7680 R$ 1,8491 R$ 1,1747 R$ 1,5560 R$ 0,6007 32,49% 33,98%
AP R$ 1,9760 R$ 2,0020 R$ 1,1747 R$ 1,7360 R$ 0,6566 32,80% 33,23%
BA R$ 1,6330 R$ 1,7000 R$ 1,2068 R$ 1,4430 R$ 0,5925 34,85% 36,28%
CE R$ 1,6290 R$ 1,6782 R$ 1,1747 R$ 1,4860 R$ 0,5633 33,56% 34,58%
DF R$ 1,5600 R$ 1,5880 R$ 1,1747 R$ 1,2610 R$ 0,5075 31,96% 32,53%
ES R$ 1,4200 R$ 1,5527 R$ 1,1747 R$ 1,2500 R$ 0,5253 33,83% 36,99%
GO R$ 1,2520 R$ 1,4906 R$ 1,1905 R$ 1,0850 R$ 0,5083 34,10% 40,60%
MA R$ 1,7820 R$ 1,8340 R$ 1,1747 R$ 1,5490 R$ 0,6206 33,84% 34,83%
MT R$ 1,6700 R$ 1,7488 R$ 1,1747 R$ 1,1490 R$ 0,5579 31,90% 33,41%
MS R$ 1,5330 R$ 1,7690 R$ 1,1747 R$ 1,2780 R$ 0,5765 32,59% 37,61%
MG R$ 1,4430 R$ 1,6606 R$ 1,1747 R$ 1,2720 R$ 0,5517 33,22% 38,23%
PA R$ 1,9750 R$ 1,9961 R$ 1,2586 R$ 1,7100 R$ 0,7749 38,82% 39,24%
PB R$ 1,6320 R$ 1,6484 R$ 1,1747 R$ 1,4140 R$ 0,5645 34,25% 34,59%
PE R$ 1,5400 R$ 1,5670 R$ 1,1747 R$ 1,3930 R$ 0,5441 34,72% 35,33%
PI R$ 1,8310 R$ 1,8919 R$ 1,1747 R$ 1,6050 R$ 0,6396 33,81% 34,93%
PR** R$ 1,2410 R$ 1,4870 R$ 1,0744 R$ 1,0030 R$ 0,3804 25,58% 30,65%
RJ R$ 1,4070 R$ 1,5514 R$ 1,1592 R$ 1,2550 R$ 0,5099 32,87% 36,24%
RN** R$ 1,6070 R$ 1,5495 R$ 1,1747 R$ 1,4440 R$ 0,5458 35,22% 33,96%
RO R$ 1,7530 R$ 1,8100 R$ 1,1747 R$ 1,4040 R$ 0,5994 33,12% 34,19%
RR R$ 2,0450 R$ 2,0900 R$ 1,1747 R$ 1,6360 R$ 0,6871 32,88% 33,60%
RS** R$ 1,6970 R$ 1,7454 R$ 1,2408 R$ 1,3990 R$ 0,6546 37,50% 38,57%
SC R$ 1,4970 R$ 1,7200 R$ 1,1747 R$ 1,2590 R$ 0,5635 32,76% 37,64%
SE R$ 1,7110 R$ 1,7498 R$ 1,2068 R$ 1,5190 R$ 0,6341 36,24% 37,06%
SP** R$ 1,0490 R$ 0,9905 R$ 0,7924 R$ 0,8920 R$ 0,2198 22,19% 20,96%
TO R$ 1,5480 R$ 1,7560 R$ 1,1747 R$ 1,1640 R$ 0,5611 31,96% 36,25%

Preço Final do
Álcool Hidratado 

(ANP)***

Percentual 
Efetivo de 
Tributos 

Estados Estimativa do Preço 
Final do Álcool H*

Estimativa do Preço 
Produtor do Álcool H + 

ICMS Produtor

Estimativa do Preço 
Distribuidora do Álcool H 

com ICMS ST***

Estimativa do 
Percentual dos 

Tributos

Valor dos 
Tributos 

 
* Valores do Ato CONTEPE nº 23/05, aplicação a partir de 1º de julho (Confaz, 2005). 

** Estados que calculam via Margem de Valor Agregado do preço do produtor. 

*** Valores de julho divulgados pela ANP (ANP, 2005). 

Fonte: Elaboração Própria a partir de ANP (2005), CEPEA (2005) e Confaz (2005). 
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Tabela 23: Percentuais (Estimados e Efetivos) de Tributação do Álcool Hidratado em Junho de 2005 (R$/L) 

AC R$ 1,9070 R$ 1,9600 R$ 1,0917 R$ 1,6390 R$ 0,6468 33,00% 33,92%
AL R$ 1,6130 R$ 1,6213 R$ 1,1216 R$ 1,4540 R$ 0,5950 36,70% 36,89%
AM R$ 1,7890 R$ 1,8491 R$ 1,0917 R$ 1,6480 R$ 0,6153 33,27% 34,39%
AP R$ 1,9980 R$ 2,0010 R$ 1,0917 R$ 1,8390 R$ 0,6732 33,64% 33,69%
BA R$ 1,6570 R$ 1,7000 R$ 1,1216 R$ 1,5210 R$ 0,6046 35,56% 36,48%
CE R$ 1,6330 R$ 1,6782 R$ 1,0917 R$ 1,5230 R$ 0,5673 33,80% 34,74%
DF R$ 1,5820 R$ 1,7600 R$ 1,0917 R$ 1,4000 R$ 0,5553 31,55% 35,10%
ES R$ 1,4460 R$ 1,5826 R$ 1,0917 R$ 1,3710 R$ 0,5421 34,26% 37,49%
GO R$ 1,2100 R$ 1,5945 R$ 1,1065 R$ 1,2680 R$ 0,5495 34,46% 45,42%
MA R$ 1,8050 R$ 1,8340 R$ 1,0917 R$ 1,6260 R$ 0,6260 34,13% 34,68%
MT R$ 1,6730 R$ 1,7488 R$ 1,0917 R$ 1,3430 R$ 0,5761 32,94% 34,43%
MS R$ 1,5550 R$ 1,7690 R$ 1,0917 R$ 1,3800 R$ 0,5846 33,05% 37,60%
MG R$ 1,4040 R$ 1,6606 R$ 1,0917 R$ 1,3710 R$ 0,5595 33,69% 39,85%
PA R$ 1,9920 R$ 1,9961 R$ 1,1697 R$ 1,7670 R$ 0,7784 38,99% 39,07%
PB R$ 1,6520 R$ 1,6484 R$ 1,0917 R$ 1,4340 R$ 0,5637 34,20% 34,12%
PE R$ 1,5390 R$ 1,5670 R$ 1,0917 R$ 1,4170 R$ 0,5437 34,70% 35,33%
PI R$ 1,8850 R$ 1,9768 R$ 1,0917 R$ 1,6940 R$ 0,6652 33,65% 35,29%
PR** R$ 1,1170 R$ 1,3820 R$ 0,9985 R$ 1,1200 R$ 0,3723 26,94% 33,33%
RJ R$ 1,4190 R$ 1,6409 R$ 1,0773 R$ 1,4060 R$ 0,5423 33,05% 38,22%
RN** R$ 1,6340 R$ 1,4401 R$ 1,0917 R$ 1,4670 R$ 0,5209 36,17% 31,88%
RO R$ 1,7800 R$ 1,8100 R$ 1,0917 R$ 1,4980 R$ 0,6067 33,52% 34,08%
RR R$ 2,0620 R$ 2,0900 R$ 1,0917 R$ 1,7400 R$ 0,6955 33,28% 33,73%
RS** R$ 1,6590 R$ 1,4808 R$ 1,1532 R$ 1,4980 R$ 0,5949 40,18% 35,86%
SC R$ 1,5270 R$ 1,7200 R$ 1,0917 R$ 1,3790 R$ 0,5736 33,35% 37,56%
SE R$ 1,7170 R$ 1,7498 R$ 1,1216 R$ 1,5450 R$ 0,6339 36,22% 36,92%
SP** R$ 0,9900 R$ 0,8612 R$ 0,6890 R$ 0,9180 R$ 0,2044 23,73% 20,65%
TO R$ 1,5840 R$ 1,7560 R$ 1,0917 R$ 1,3040 R$ 0,5734 32,65% 36,20%

Estimativa do 
Percentual dos 

Tributos

Valor dos 
Tributos 

Preço Final do
Álcool Hidratado 

(ANP)***

Percentual 
Efetivo de 

Tributos (ANP)
Estados Estimativa do Preço 

Final do Álcool H*

Estimativa do Preço 
Produtor do Álcool H + 

ICMS Produtor

Estimativa do Preço 
Distribuidora do Álcool H 

com ICMS ST***

 
* Valores do Ato CONTEPE nº 20/05, aplicação a partir de 1º de junho (Confaz, 2005). 

** Estados que calculam via Margem de Valor Agregado do preço do produtor. 

*** Valores de junho divulgados pela ANP (ANP, 2005). 

Fonte: Elaboração Própria a partir de ANP (2005), CEPEA (2005) e Confaz (2005). 
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Quadro 18: Cálculo do Preço de Faturamento e da Estimativa de Preço Final da Gasolina (Julho/2005) (R$/L) 

ESTADO
Preço do 

faturamento 
sem ICMS*

Alíquota ICMS 
estado

ICMS 
Produtor

Preço do 
faturamento 
com ICMS*

Base do cálculo 
ICMS cheio MVA Substituição tributária 

ICMS

Preço 
Faturamento 

Produtor

Estimativa 
Preço 

Gasolina C
AC 1,40541 25% 0,46847 R$    1,8739 
AL 1,37011 27% 0,506753 R$    1,8769 
AM 1,40541 25% 0,46847 R$    1,8739 
AP 1,40541 25% 0,46847 R$    1,8739 
BA*** 1,37011 27% 0,506753  R$    1,8769 3,101140758 65,23% 0,330554991 2,20742 2,526509
CE*** 1,37011 27% 0,506753  R$    1,8769 3,242843915 72,78% 0,368814843 2,24568 2,632787
DF 1,45224 25% 0,48408  R$    1,9363 
ES 1,40445 25% 0,46815  R$    1,8726 
GO 1,45224 26% 0,510246  R$    1,9625 
MA 1,37011 25% 0,456703  R$    1,8268 
MT 1,45224 25% 0,48408  R$    1,9363 
MS 1,45224 25% 0,48408  R$    1,9363 
MG 1,40445 25% 0,46815  R$    1,8726 
PA 1,40541 30% 0,602319  R$    2,0077 
PB 1,37011 25% 0,456703  R$    1,8268 
PE 1,37011 27% 0,506753  R$    1,8769 
PI 1,37011 25% 0,456703  R$    1,8268 
PR*** 1,3978 26% 0,491119  R$    1,8889 3,14807227 66,66% 0,327379871 2,21630 2,561708
RJ 1,40445 31% 0,630985  R$    2,0354 
RN*** 1,37011 25% 0,456703  R$    1,8268 3,081286049 68,67% 0,313618179 2,14043 2,511618
RO 1,40541 25% 0,46847  R$    1,8739 
RR 1,40541 25% 0,46847  R$    1,8739 
RS*** 1,3978 29% 0,570932  R$    1,9687 3,536630873 79,64% 0,454690559 2,42342 2,853127
SC 1,3978 25% 0,465933  R$    1,8637 
SE 1,37011 27% 0,506753  R$    1,8769 
SP*** 1,40445 25% 0,46815  R$    1,8726 2,98660974 59,49% 0,278502435 2,15110 2,440611
TO 1,45224 25% 0,48408  R$    1,9363  

* Valores de julho divulgados pela ANP (ANP, 2005). 

*** Estados que calculam via Margem de Valor Agregado do preço do produtor. 

Fonte: Elaboração Própria a partir de ANP (2005), CEPEA (2005) e Confaz (2005). 
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Quadro 19: Cálculo do Preço de Faturamento e da Estimativa de Preço Final da Gasolina (Junho/2005) (R$/L) 

ESTADO
Preço do 

faturamento sem 
ICMS*

Alíquota ICMS 
estado

ICMS 
Produtor

Preço do 
faturamento 
com ICMS*

Base do cálculo 
ICMS cheio MVA Substituição tributária 

ICMS

Preço 
Faturamento 

Produtor

Estimativa 
Preço 

Gasolina C
AC 1,40110 25% 0,467033 R$    1,8681 
AL 1,36594 27% 0,505211 R$    1,8712 
AM 1,40110 25% 0,467033 R$    1,8681 
AP 1,40110 25% 0,467033 R$    1,8681 
BA*** 1,36594 27% 0,505211  R$    1,8712 3,091702277 65,23% 0,329548930 2,20070 2,492573
CE*** 1,36594 27% 0,505211  R$    1,8712 3,232974153 72,78% 0,367692336 2,23884 2,598527
DF 1,45236 25% 0,48412  R$    1,9365 
ES 1,40349 25% 0,46783  R$    1,8713 
GO 1,45236 26% 0,510289  R$    1,9626 
MA 1,36594 25% 0,455313  R$    1,8213 
MT 1,45236 25% 0,48412  R$    1,9365 
MS 1,45236 25% 0,48412  R$    1,9365 
MG 1,40349 25% 0,46783  R$    1,8713 
PA 1,40110 30% 0,600471  R$    2,0016 
PB 1,36594 25% 0,455313  R$    1,8213 
PE 1,36594 27% 0,505211  R$    1,8712 
PI 1,36594 25% 0,455313  R$    1,8213 
PR*** 1,39858 26% 0,491393  R$    1,8900 3,149828957 66,66% 0,327562556 2,21754 2,536168
RJ 1,40349 31% 0,630553  R$    2,0340 
RN*** 1,36594 25% 0,455313  R$    1,8213 3,071907997 68,67% 0,312663666 2,13392 2,477727
RO 1,40110 25% 0,467033  R$    1,8681 
RR 1,40110 25% 0,467033  R$    1,8681 
RS*** 1,39858 29% 0,571251  R$    1,9698 3,538604383 79,64% 0,454944285 2,42478 2,827749
SC 1,39858 25% 0,466193  R$    1,8648 
SE 1,36594 27% 0,505211  R$    1,8712 
SP*** 1,40349 25% 0,46783  R$    1,8713 2,984568268 59,49% 0,278312067 2,14963 2,412222
TO 1,36594 25% 0,455313  R$    1,8213 

* Valores de junho divulgados pela ANP (ANP, 2005). 

*** Estados que calculam via Margem de Valor Agregado do preço do produtor. 

Fonte: Elaboração Própria a partir de ANP (2005), CEPEA (2005) e Confaz (2005). 
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Quadro 20: Cálculo do Preço de Faturamento e da Estimativa de Preço Final do Diesel (Julho/2005) (R$/L) 

ESTADO
Preço do 

faturamento 
sem ICMS*

Alíquota ICMS 
estado

ICMS 
Produtor

Preço do 
faturamento 
com ICMS*

Base do cálculo 
ICMS cheio MVA Substituição tributária 

ICMS

Preço 
Faturamento 

Produtor
AC 1,18505 17% 0,242721  R$     1,4278 
AL 1,15794 17% 0,237168  R$     1,3951 
AM 1,18505 17% 0,242721  R$     1,4278 
AP 1,18505 17% 0,242721  R$     1,4278 
BA*** 1,15794 17% 0,237168  R$     1,3951 1,78350662 27,84% 0,06602769 1,46114
CE*** 1,15794 17% 0,237168  R$     1,3951 1,74137435 24,82% 0,05886521 1,45397
DF 1,24894 12% 0,17031  R$     1,4193 
ES 1,21782 17% 0,249433  R$     1,4673 
GO 1,24894 18% 0,274158  R$     1,5231 
MA 1,15794 17% 0,237168  R$     1,3951 
MT 1,24894 17% 0,255807  R$     1,5047 
MS 1,24894 17% 0,255807  R$     1,5047 
MG 1,21782 12% 0,166066  R$     1,3839 
PA 1,18505 17% 0,242721  R$     1,4278 
PB 1,15794 17% 0,237168  R$     1,3951 
PE 1,15794 17% 0,237168  R$     1,3951 
PI 1,15794 17% 0,237168  R$     1,3951 
PR*** 1,24147 12% 0,169291  R$     1,4108 1,721128864 22,00% 0,0372441 1,44801
RJ 1,21782 13% 0,181973  R$     1,3998 
RN*** 1,15794 17% 0,237168  R$     1,3951 1,706775658 22,34% 0,052983428 1,44809
RO 1,18505 17% 0,242721  R$     1,4278 
RR 1,18505 17% 0,242721  R$     1,4278 
RS*** 1,24147 12% 0,169291  R$     1,4108 1,796181368 27,32% 0,046250401 1,45701
SC 1,24147 12% 0,169291  R$     1,4108 
SE 1,15794 17% 0,237168  R$     1,3951 
SP*** 1,21782 12% 0,166066  R$     1,3839 1,76680772 27,67% 0,045950563 1,42984
TO 1,24894 17% 0,255807  R$     1,5047  

* Valores de julho divulgados pela ANP (ANP, 2005). 
*** Estados que calculam via Margem de Valor Agregado do preço do produtor. 

Fonte: Elaboração Própria a partir de ANP (2005) e Confaz (2005). 
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Quadro 21: Cálculo do Preço de Faturamento e da Estimativa de Preço Final do Diesel (Junho/2005) (R$/L) 

ESTADO
Preço do 

faturamento 
sem ICMS*

Alíquota ICMS 
estado

ICMS 
Produtor

Preço do 
faturamento 
com ICMS*

Base do cálculo 
ICMS cheio MVA Substituição tributária 

ICMS

Preço 
Faturamento 

Produtor
AC 1,18710 17% 0,243141  R$     1,4302 
AL 1,15771 17% 0,237121  R$     1,3948 
AM 1,18710 17% 0,243141  R$     1,4302 
AP 1,18710 17% 0,243141  R$     1,4302 
BA*** 1,15771 17% 0,237121  R$     1,3948 1,78315237 27,84% 0,06601458 1,46085
CE*** 1,15771 17% 0,237121  R$     1,3948 1,74102846 24,82% 0,05885351 1,45368
DF 1,24899 12% 0,170317  R$     1,4193 
ES 1,21765 17% 0,249398  R$     1,4670 
GO 1,24899 18% 0,274169  R$     1,5232 
MA 1,15771 17% 0,237121  R$     1,3948 
MT 1,24899 17% 0,255817  R$     1,5048 
MS 1,24899 17% 0,255817  R$     1,5048 
MG 1,21765 12% 0,166043  R$     1,3837 
PA 1,18710 17% 0,243141  R$     1,4302 
PB 1,15771 17% 0,237121  R$     1,3948 
PE 1,15771 17% 0,237121  R$     1,3948 
PI 1,15771 17% 0,237121  R$     1,3948 
PR*** 1,24269 12% 0,169458  R$     1,4121 1,722820227 22,00% 0,0372807 1,44943
RJ 1,21765 13% 0,181948  R$     1,3996 
RN*** 1,15771 17% 0,237121  R$     1,3948 1,706436643 22,34% 0,052972904 1,44780
RO 1,18710 17% 0,243141  R$     1,4302 
RR 1,18710 17% 0,243141  R$     1,4302 
RS*** 1,24269 12% 0,169458  R$     1,4121 1,79596948 27,18% 0,04605861 1,45821
SC 1,24269 12% 0,169458  R$     1,4121 
SE 1,15771 17% 0,237121  R$     1,3948 
SP*** 1,21765 12% 0,166043  R$     1,3837 1,766561085 27,67% 0,045944148 1,42964
TO 1,15771 17% 0,237121  R$     1,3948  

* Valores de junho divulgados pela ANP (ANP, 2005). 
*** Estados que calculam via Margem de Valor Agregado do preço do produtor. 

Fonte: Elaboração Própria a partir de ANP (2005) e Confaz (2005). 
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Quadro 22: Cálculo do Preço de Faturamento e da Estimativa de Preço Final do Álcool Hidratado (Julho/2005) (R$/L) 

ESTADO
Preço do 

faturamento 
sem ICMS

Alíquota ICMS 
estado

ICMS 
Distribuidor

Base do cálculo 
ICMS cheio MVA Substituição tributária 

ICMS
Preço 

Faturamento 

PR 0,880990 18% 0,19339 1,487046657 38,41% 0,074280350 1,14866
RN 0,880990 25% 0,29366 1,549485212 31,91% 0,093707970 1,26836
RS 0,880990 29% 0,35984 1,745352865 40,66% 0,146311345 1,38714
SP 0,697326 12% 0,09509 0,990520036 25,00% 0,023772481 0,81619  

Nota: Cálculos elaborados em função da distribuidora ser a substituta tributária. 

Fonte: Elaboração Própria a partir de ANP (2005), CEPEA (2005) e Confaz (2005). 
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Quadro 23: Cálculo do Preço de Faturamento e da Estimativa de Preço Final do Álcool Hidratado (junho/2005) (R$/L) 

ESTADO
Preço do 

faturamento 
sem ICMS

Alíquota ICMS 
estado

ICMS 
Distribuidor

Base do cálculo 
ICMS cheio MVA Substituição tributária 

ICMS
Preço 

Faturamento 

PR 0,818780 18% 0,17973 1,382040729 38,41% 0,069035136 1,06755
RN 0,818780 25% 0,27293 1,440070264 31,91% 0,087090899 1,17880
RS 0,818780 29% 0,33443 1,480838589 28,41% 0,095011923 1,24822
SP 0,606311 12% 0,08268 0,861237273 25,00% 0,020669695 0,70966  

Nota: Cálculos elaborados em função da distribuidora ser a substituta tributária. 

Fonte: Elaboração Própria a partir de ANP (2005), CEPEA (2005) e Confaz (2005). 
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Quadro 24: Cálculo da Estimativa de Preço Final do GNV em Julho de 2005 (R$/m3) 

Estados
Preço do 

faturamento 
sem ICMS

Alíquota 
ICMS 

Estado

Base do 
cálculo 
ICMS 
cheio

MVA
Substituição 

tributária 
ICMS

Preço 
Faturamento 

ICMS da 
Concessionária 
ou do Produtor

Estimativa 
de Preço 

Final

Preço 
Final 
(ANP)

BA 0,3960 12% 1,2518 178,18% 0,0962 0,4500 0,0540 1,2518 1,2240
PR 0,8008 12% 1,1830 30,00% 0,0328 0,9100 0,1092 1,1830 1,2290
RJ 0,5711 12% 0,9735 50,00% 0,0389 0,6490 0,0779 0,9735 1,0530
SC 0,7761 17% 1,2155 30,00% 0,0477 0,9350 0,1590 1,2155 1,2390
SE 0,3125 17% 1,1746 212,01% 0,1357 0,3765 0,0640 1,1746 1,2050  

Nota: Os cálculos foram elaborados em função da distribuidora ser a substituta tributária, exceto para a Bahia e Sergipe, onde o substituta tributária era, neste 

período, o produtor. 

Fonte: Elaboração Própria a partir de ANP (2005), CONFAZ (2005) e SEFAZ-SE (2005). 
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Quadro 25: Cálculo da Estimativa de Preço Final do GNV em Junho de 2005 (R$/m3) 

Estados
Preço do 

faturamento 
sem ICMS

Alíquota 
ICMS 

Estado

Base do 
cálculo 
ICMS 
cheio

MVA
Substituição 

tributária 
ICMS

Preço 
Faturamento 

ICMS da 
Concessionária 
ou do Produtor

Estimativa 
de Preço 

Final

Preço 
Final 
(ANP)

BA 0,3960 12% 1,2518 178,18% 0,0962 0,4500 0,0540 1,2518 1,1900
PR 0,8149 12% 1,2038 30,00% 0,0333 0,9260 0,1111 1,2038 1,2260
RJ 0,5755 12% 0,9810 50,00% 0,0392 0,6540 0,0785 0,9810 1,0610
SC 0,7877 17% 1,2337 30,00% 0,0484 0,9490 0,1613 1,2337 1,2420
SE 0,3124 17% 1,1745 212,01% 0,1357 0,3764 0,0640 1,1745 1,2070  

Nota: Os cálculos foram elaborados em função da distribuidora ser a substituta tributária, exceto para a Bahia e Sergipe, onde o substituta tributária era, neste 

período, o produtor. 

Fonte: Elaboração Própria a partir de ANP (2005), CONFAZ (2005) e SEFAZ-SE (2005). 
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Quadro 26: Cálculo da Estimativa de Preço Final do GNV no Sergipe (Setembro/05) (R$/m3) 

SE
Preço do 

faturamento 
sem ICMS

Alíquota ICMS 
Estado

Base do cálculo 
ICMS cheio MVA Substituição 

tributária ICMS
Preço 

Faturamento 
ICMS da 

Concessionária

Estimativa 
de Preço 

Final

Preço Final 
(ANP)

set/05 0,4685 17% 1,2957 129,58% 0,124329418 0,56440 0,0959 1,29575 R$ 1,26  
Nota: Os cálculos foram elaborados em função da Concessionária ser a substituta tributária. 

Fonte: Elaboração Própria a partir de ANP (2005), CONFAZ (2005) e SEFAZ-SE (2005). 

 

 172



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo III – Experiência Internacional 
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Os combustíveis, seus preços e sua tributação são matérias de muitos debates globais, não 

somente em termos de política de transporte e de energia, mas também no que diz respeito 

à política econômica, financeira e ambiental. Dentro desse contexto, as comparações 

internacionais adquirem um papel cada vez mais importante. 

 

Atualmente, há uma ampla gama de políticas de preços de combustíveis ao redor do 

mundo. Os países possuem sistemas tributários que, ao longo do tempo, têm enfrentado 

processos de adaptação às mudanças de suas estruturas sócio-econômicas, principalmente, 

nesses tempos de globalização e integração de mercados. 

 

Os motoristas (consumidores) são confrontados com grandes variações de preços entre os 

diversos países. Esse processo ocorre devido a diferentes custos de extração de petróleo, a 

diferentes margens e custos de refino (relacionados com a dificuldade inerente ao processo) 

e, principalmente, a especificidades na tributação.  

 

Há uma vasta experiência internacional capaz de evidenciar o percentual ótimo de 

tributação no setor. A comparação tornou-se mais clara com a estabilização da moeda 

nacional (Real), mas ainda encontra barreiras em uma legislação complexa de mecanismos 

pouco transparentes à sociedade brasileira. 

 

Recentemente, surge uma maior preocupação com eqüidade e redistribuição, sendo os 

objetivos centrais da questão tributária. Contudo, essas metas esbarram nas dificuldades de 

arrecadação e na qualidade dos impostos que mais arrecadam, geralmente de características 

regressivas. 

 

Impostos acima do nível ótimo geram danos à economia, como também fazem os tributos 

abaixo desse patamar, conduzindo a níveis sub-ótimos de despesa pública, a déficits de 

orçamento ou a uma maior taxação de outros produtos. Seja qual for o nível de tributação, a 

sociedade deve obter ganhos de um sistema tributário e melhores resultados na alocação de 

recursos. 
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Uma tributação mais elevada pode ser uma ferramenta eficaz para incentivar agentes a 

reduzir o consumo, reduzindo sua milhagem e usando veículos mais eficientes. Ressalta-se, 

no entanto, que a resposta do consumidor aos preços dos combustíveis automotivos é 

reduzida em curto e médio prazos. Dada a baixa elasticidade da demanda, um pequeno 

aumento nos impostos de combustíveis automotivos não pode ter muita influência nas 

escolhas dos motoristas no curto prazo.  

 

Segundo Metschies (1999), desde 1993, os impostos do combustível no Reino Unido 

elevaram-se mais rapidamente do que a inflação, aparentemente com pouca oposição da 

população até o início de 1999, quando pressão pública foi mobilizada para moderar 

aumentos futuros.  

 

Uma estratégia menos impactante para mudar o cenário de um país com baixa tributação é 

tentar aumentá-la gradualmente108. Os pequenos aumentos têm efeitos positivos como gerar 

pequenas respostas do lado da demanda.  

 

 

A.III.1 Harmonização Fiscal 

 

As conseqüências da globalização financeira, da ampliação crescente das trocas 

internacionais, e da formação de blocos econômicos regionais, apontam para novos 

desafios à consolidação de regimes federativos, e estimulam a reflexão sobre o desenho de 

mecanismos de cooperação que possam, de fato, manter coesa a federação. 

 

A globalização e a formação de mercados comuns e uniões econômicas alteram a situação 

vigente e introduzem novos desafios para o equilíbrio fiscal em federações. Com a remoção 

das barreiras à livre circulação de mercadorias e serviços em toda a região abrangida pela 

união econômica, as diferenças de tratamento tributário também precisam ser removidas, 

sob pena de prejuízo para os membros do bloco que mantiverem impostos que penalizam a 

produção, os investimentos e a exportação. Por seu turno, as pressões por harmonização 

                                                 
108 Para maiores informações vide Grupta e Mahler (1995). 
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fiscal produzem um efeito positivo com respeito à necessidade de maior atenção aos 

princípios tributários que asseguram a integração competitiva ao mercado comum e à 

economia global. Ressalva-se que se esse mecanismo for aplicado a países com 

disparidades sociais, a eficiência distributiva da tributação (referida no capítulo III) deve 

ser afetada. 

 

As pressões por harmonização fiscal oriundas da globalização dos mercados manifestam-

se, inicialmente (e com mais intensidade) no mercado financeiro. Segundo Groenendijk 

(1999), como a moeda é a mercadoria que circula com maior facilidade e rapidez, práticas 

tributárias muito diferenciadas nesse mercado, em economias maduras, penalizam os países 

que fugirem ao padrão aceitável internacionalmente, exigindo uma rápida necessidade de 

ajustamento (o rebaixamento das alíquotas do Imposto de Renda de pessoas e de empresas, 

promovido pelos Estados Unidos, em 1986, provocou uma rodada semelhante nos países 

europeus). Países em desenvolvimento, cujas margens de rentabilidade do capital investido 

forem mais favoráveis do que o padrão vigente, têm um espaço extra para manter uma 

diferença de tratamento, mas, à medida que se integrarem mais ao mercado internacional, 

esse espaço tornar-se-á mais estreito (Frederico et al, 2001). 

 

Há uma crescente preocupação com a coordenação de políticas públicas e com o impacto 

da tributação sobre as atividades produtivas. Além disso, tendo em vista o recente 

movimento para integrações regionais ou acordos multilaterais no comércio internacional, é 

indispensável à busca de uma hamornização da tributação. Tais preocupações exigem que 

se imponham limitações ao poder de tributar de que desfrutam atualmente estados e 

municípios, por motivos econômicos e não políticos (Giambiagi e Além, 2000). 

 

AIII.1.1 Reforma tributária e a Introdução do Imposto Ecológico 

 

Segundo Eurostat (2005), ao longo da última década, vários países (especialmente os 

europeus) têm considerado a introdução da reforma tributária “ecológica” 109, reduzindo 

(através de preços maiores) o uso de recursos escassos e a emissão de substâncias 

                                                 
109 Para maiores informações, vide Dresnera et al (2006), que detalha a taxação ecológica. 
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poluentes. O esquema proposto parece gerar incentivo à promoção da substituição dos 

combustíveis automotivos fósseis (principalmente a gasolina) por outros menos poluentes. 

Um mérito significativo dos programas de incentivos a combustíveis automotivos limpos é 

a internalização de efeitos não precificados (como a poluição). Embora, os tributos atuais 

não possam conduzir a um diferencial de preço que reflita exatamente os custos marginais 

da emissão do combustível concorrente, eles certamente ajudam a reduzir a poluição. 

 

As conseqüências, em termos de competitividade e impactos distributivos, da tributação do 

carbono110 (ou ecológica) devem ser fatores fundamentais, determinando a aceitabilidade e 

a implementação de tal política (Tiezzi, 2005). Em países como o EUA, essa tributação 

tende a ser regressiva, afetando proporcionalmente mais a classe menos favorecida, pois 

esses tendem a gastar uma fração maior de sua renda em energéticos (Lenzen et al, 2006). 

Entretanto, não parece ser regressiva na Itália (país que já aderiu a essa tributação), 

corroborando para que esse mecanismo torne-se um instrumento de política ambiental no 

setor de combustíveis. 

 

A Alemanha mudou a tributação dos combustíveis para um sistema baseado, entre outros, 

em emissões (Biasoto et al, 1998). Esta medida pretendida ser um começo para um sistema 

mais diferenciado, onde as mudanças de imposto reflitissem determinados indicadores do 

desempenho, tais como o consumo de combustível. Entre 1990 e 1998, os impostos dos 

combustíveis foram elevados em duas etapas, conduzindo a aumentos nos preços (o 

aumento da tributação do combustível é considerado importante para a estratégia de 

redução de emissão de CO2) e, em 1999, o novo governo instituiu um regime de “eco-

imposto” que adicionasse uma tributação sobre os energéticos (IEA, 2001). Com isso, no 

longo prazo, espera-se reduzir o tráfego e influenciar a escolha do veículo para modelos 

mais econômicos em combustível, sendo mais eficientes e menos poluentes. 

 

Segundo Eurostat (2005) e IEA (2000a), na segunda metade dos anos 90, alguns membros 

da União Européia (EU) executaram reformas111 que implementaram os impostos "verdes" 

                                                 
110 Para maiores informações, vide Gerlagh e Lise (2004). 
111 As reformas são mais diversas na área de tributação indireta, onde os impostos indiretos são definidos 
como os impostos ligados à produção e às importações, isto é, são compulsórios em unidades de produção e 
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(Suécia, Dinamarca, Países Baixos, Alemanha, Itália, Áustria e o Reino Unido). Assim, os 

impostos indiretos existentes foram aumentados e o novo imposto ambiental relacionado 

foi introduzido (IEA, 2000b).  

 

 

A.III.2 Competição Tributária 

 

Existem diferenças substanciais entre impostos incidentes sobre o combustível nos diversos 

países. Essa falta de coordenação em políticas fiscais de vários países - ou mais geralmente, 

competição fiscal entre países - pode conduzir a grandes diferenças entre os impostos dos 

combustíveis de países vizinhos. Em tal situação, uma graduação regional pode ser usada 

para impedir os desengates dos preços supracitados.  

 

Um país com impostos elevados sobre o combustível pode estimular a busca por esse bem 

em países vizinhos e com impostos baixos, introduzindo zonas da fronteira com impostos 

mais baixos. O oposto também pode ocorrer, um país pode introduzir impostos baixos em 

sua fronteira, induzindo os agentes dos países vizinhos a deslocar seu consumo para 

abastecer internamente. O efeito seria um aumento da participação dos estrangeiros em sua 

base de imposto. 

 

Assim, a competição tributária é uma forma de competição fiscal que tem efeitos 

indesejáveis por, entre outros, conduzir ao abastecimento nas fronteiras, mesmo que para 

isso tenha que percorrer um caminho mais longo (maior quilometragem). 

 

Os preços nas fronteiras devem refletir uma maior concorrência, porém com o devido 

cuidado para não estimular viagens, o que aumentaria o déficit no suprimento do mercado 

interno e, possivelmente, elevação das importações. 

 

                                                                                                                                                     
de importação dos bens e dos serviços. Incluem VAT, imposto de importação, imposto excise e outros 
impostos específicos em serviços (transporte, seguro, etc) e em transações financeiras. 
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Verifica-se, então, que a tributação dos combustíveis também é influenciada pelo tamanho 

dos países, na medida em que um país pequeno possui uma maior competitividade no setor 

(dado que a concorrência externa fica a poucos quilômetros de distância). De forma a evitar 

o chamado cross-border (ou o deslocamento para aquisição de combustíveis), os governos 

de países pequenos (ou mesmo nas fronteiras de grandes países) reduzem a tributação para 

que o produto ganhe em competitividade. Esse é um ponto importante para evitar 

importação, sem escala112, de um bem final (de alto valor agregado), o que pode ocasionar 

grande perda de divisas.  

 

Assim, em países sem restrições alfandegárias, a tributação dos combustíveis sempre deve 

considerar o nível de preços dos seus vizinhos113. Normalmente, os países menores tendem 

a ganhar mais com a competição tributária que os países de grande extensão territorial. No 

entanto, a diferenciação de quem tem mais a ganhar com a competição tributária não se dá 

apenas pelo tamanho, ocorrendo mais precisamente pela facilidade de acesso do 

consumidor doméstico ao mercado externo. 

 

Se as bases dos tributos forem móveis, a competição tributária pode ocorrer, resultando em 

realocação das firmas, fuga de capitais, migração, etc. Essa competição gera uma pressão 

descendente nos percentuais de tributos, o que conduz a um suprimento inadequado de 

serviços públicos (na medida em que sufoca a fonte de receitas do governo). 

 

A decisão de um país entrar ou não na competição tributária pode ser equiparada à situação 

conhecida na Teoria dos Jogos como o Dilema do Prisioneiro114, como é mostrado na 

Tabela 24. 

 

                                                 
112 A escala permite uma redução do preço médio, o que é de extrema importância em um setor que 
movimenta muito capital. 
113 Para maiores informações, vide Rietvelt et al (1999). 
114 O dilema do prisioneiro é um exemplo específico da Teoria dos Jogos. Para uma descrição mais detalhada 
deste dilema, vide Varian (2000). 
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Tabela 24: Dilema do Prisioneiro na Escolha da Competição Tributária 

País A / País B 
Não entra na 

competição tributária 

Entra na competição 

tributária 

Não entra na competição tributária (3,3) (1,4) 

Entra na competição tributária (4,1) (2,2) 
Fonte: Groenendijk (1999). 

 

Obviamente, o equilíbrio de Nash115 é (2,2) com ambos os países que entram na 

competição tributária. Quando a competição irrestrita ocorrer entre um país pequeno e um 

grande, e cada país puder escolher suas próprias taxas para maximizar sua receita, as taxas 

do país pequeno tenderão a ficar abaixo das taxas do país de grande extensão territorial (t < 

T)116.  

 

Ajustar uma taxa uniforme em algum ponto entre t e T prejudica sempre o país pequeno. É 

benéfico ao maior país (comparado à situação com competição irrestrita do imposto), se a 

harmonização ocorrer na taxa T, sendo prejudicial se a harmonização ocorrer em t. 

 

Assim, a competição tributária mostra-se ineficiente. Outra possibilidade seria a realização 

da Eficiência de Pareto, ou seja, maximizar a receita de algum país, fixando um dado nível 

de rendimentos para o outro (não havendo perda de bem-estar do segundo, melhorando a do 

primeiro). Relativamente à situação de não-cooperação, ajustar-se-ia uma tributação 

mínima que satisfaça a este critério. Um último ponto a ser analisado seria a maximização 

do somatório das receitas, o que poderia compensar transferências de perdas de receitas de 

determinado país e ganhos de outro (o problema seria a definição do status quo: fronteiras 

fechadas ou competição tributária irrestrita).  

 

Uma localidade que constantemente passa por esses dilemas é a Europa, principalmente 

pela quantidade de países, que perfazem uma imensa área de fronteiras (grande parte dos 

países possui fronteira com outros quatro). 

                                                 
115 O Equilíbrio de Nash é definido pela escolha dos agentes envolvidos, onde cada qual tende a maximizar 
sua utilidade (pensando exclusivamente no próprio ganho), observando as prováveis estratégias de seus rivais. 
116 Sendo t a taxa do país pequeno e T a taxa do país com grande extensão territorial. 
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A.III.3 União Européia 

 

Os países que estabeleceram a União Européia optaram, inicialmente, por uma tributação 

uniforme da VAT. Atualmente, a harmonização tributária tem sido enfocada até para as 

taxas indiretas, especialmente a excise. 

 

Um imposto excise é um imposto em um produto específico. Tal imposto pode aumentar o 

preço do produto para o consumidor e reduzir o preço líquido recebido pelo produtor. 

Geralmente ambos acontecerão, reduzindo a quantidade introduzida no mercado, conforme 

os preceitos da microeconomia discutidos no capítulo III. Os efeitos dependerão do 

mecanismo que determina o preço de mercado, que dependerá da estrutura do mercado, isto 

é, da extensão da competição no mercado.  

 

O conceito de harmonização tributária, concentrando no VAT e no excise, foi trocado, 

gradualmente, para um conceito com a idéia do subsidio (Eurostat, 2005). O princípio de 

subsidiar indica que a intervenção (no nível central) deve somente ocorrer na presença de 

externalidades ou de economias de escala, que não podem ser corretamente aliviadas por 

uma coordenação simples entre governos nacionais interessados. Dessa forma, a prioridade 

está sendo dada agora à coordenação e à aproximação mútua de sistemas tributários dos 

Estados-membros (UE), o que é melhor que harmonização sistemática imposta no nível da 

UE. A coordenação melhorada de políticas tributárias transformou-se na solução européia. 

O propósito não é elevar os tributos, o que danificaria a competitividade internacional, a 

finalidade é reduzir a competição tributária prejudicial e eliminar algumas distorções no 

mercado. 

 

Ressaltam-se, entre as externalidades geradas pela competição tributária, as externalidades 

fiscais interjurisdicionais, que ocorrem quando a tributação de um governo afeta o bem 

estar da população das demais jurisdições. Essa relação pode se dar diretamente, pela 
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mudança dos preços (ao consumidor ou do produtor) ou mudança ao acesso a bens, e, 

indiretamente, pela mudança da receita tributária ou gastos de outros governos. 

 

Segundo Groenendijk (1999), na proposta para ajustar uma estrutura para a tributação dos 

produtos energéticos, a comissão européia visou harmonizar as práticas tributárias 

incidentes sobre os combustíveis nos estados membros. Assim, as autoridades nacionais 

tiveram permissão de aplicar algumas taxas mais baixas para incentivar o uso de 

combustíveis alternativos com um potencial aquecimento global mais baixo do que os 

convencionais. Atualmente, há uma crescente preocupação com a promoção de 

biocombustíveis na Europa. A política de promoção de biocombustíveis está sendo 

justificada pela contribuição ao desenvolvimento sustentável, reduzindo a emissão líquida 

de gases de efeito estufa e o uso de recursos não-renováveis. No entanto, a produção de 

biocombustíveis não é competitiva nos países europeus (sendo mais barata a importação). 

Para torná-los competitivos, faz-se necessários alguns benefícios fiscais, além de regular e 

apoiar programas como o controle de preços dos produtos agrícolas. 

 

Desde o final dos anos 60, a tributação sobre o consumo tem se modificado na maior parte 

dos países da OCDE117 (Organization for Economic Cooperation and Development). Os 

impostos cumulativos sobre vendas têm sido substituídos por impostos sobre o valor 

agregado (IVA). Na maioria dos países da OCDE, os preços são determinados pelo 

mercado, apesar de o consumo de derivados de petróleo ser freqüentemente mais tributado 

que nos demais países do mundo.  

 

O imposto geral sobre venda (VAT) é um tributo que incide de forma ampla sobre as 

transações comerciais, o que simplifica e harmoniza o sistema tributário, mas não é 

indicado para corrigir distorções ou capturar rendas extraordinárias que são geradas em 

determinadas indústrias, para estes casos é mais apropriado utilizar o imposto especial. A 

Comunidade Européia adota para o VAT o princípio do destino nas operações comerciais 

entre os seus membros, ou seja, o imposto incide na compra, o que está de acordo com os 

                                                 
117 A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE – é um fórum para a 
coordenação das políticas econômicas e sociais dos países membros. 
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preceitos que regem a adoção desse tipo de tributo. Isto significa que o comércio dos 

membros com o resto do mundo não é tributado na saída dos bens e serviços (alíquota zero 

de exportação), bem como o comércio realizado entre os países da comunidade, neste em 

particular, os bens e os serviços são tributados no local de destino. Porém, os países 

membros ainda não adotam uma regra única para o sistema tributário em razão da 

dificuldade de se limitar as autonomias dos países (Simão, 2001). 

 

A Europa aplica o Value Added Tax (VAT) como imposto sobre venda, cuja a incidência, 

em cada país, se dá de forma ad valorem múltipla, ou seja, com alíquota única sobre o valor 

adicionado em todas as etapas de comercialização de um determinado combustível.  

 

O sistema tributário utilizado pela União Européia é considerado o mais eficiente 

economicamente, por adotar o VAT como imposto geral sobre a venda em razão de 

vantagens teóricas. A primeira decorre da neutralidade do imposto, por não interferir na 

estrutura organizacional das empresas, ou seja, o total de imposto incidente em um 

determinado produto independe do número de estágios da produção e da distribuição, 

diferentemente dos impostos que incidem em cascata. Uma segunda vantagem do VAT 

advém da incidência multiestágios, o que lhe confere um mecanismo de controle, porque o 

registro das operações é indispensável para a utilização do crédito. A terceira vantagem do 

VAT é que a maior parte da receita gerada com o imposto é arrecadada nas etapas pré-

varejistas, porque a agregação de valor no varejo é pequena se comparada com as etapas 

anteriores. Portanto, a fiscalização pode ser simples e eficiente, controlando apenas as 

empresas maiores, as importações e as vendas atacadistas.  

 

Além do VAT, todos os países europeus estudados aplicam o imposto especial (excise tax). 

Este tipo de tributo incide de forma específica, indireta e única sobre a refinaria, que 

repassa o imposto como custo devido ao seu grande poder de mercado. Segundo European 

Commission (2005), na França e no Reino Unido, existe apenas um imposto especial 

incidindo nos combustíveis, o excise tax que os britânicos chamam de hidrocarbon tax.  
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No caso francês, o excise tax varia de modo a compensar o aumento na arrecadação fiscal a 

título de imposto sobre valor agregado, uma vez que, assim como no Brasil, o imposto 

sobre valor agregado incide sobre o preço da refinaria. Quando o preço da refinaria 

aumenta, como o IVA é um imposto ad valorem, o montante de arrecadação também 

cresce. Com o fim de evitar este aumento, toda vez que o preço internacional aumenta mais 

de 10%, há um mecanismo118 de manutenção do preço via redução da tributação (Silva, 

2003).  

 

Segundo Taverne (1999), no mercado de combustíveis automotivos, a redução do 

percentual do preço sem tributos (no preço final) a partir de 1982, nos principais países da 

Europa, pode ser explicada por dois fatores principais: 1) a redução do preço do petróleo; 2) 

o aumento do imposto especial e da alíquota do VAT. Apesar da queda do preço do 

petróleo a partir de 1986, período inicial do contra-choque do petróleo, o preço final dos 

combustíveis automotivos continuou a subir nos países europeus, em razão do aumento da 

carga tributária. 

 

Conforme observado no capítulo III, a elasticidade preço da curva de demanda dos 

derivados é pequena no curto prazo. Desta forma, o governo dos países europeus puderam 

aplicar uma política de aumento dos preços finais dos combustíveis durante as décadas de 

1980 e 1990. Ressalta-se que, durante este período, a oferta mundial de petróleo cresceu 

mais rápido do que a demanda, resultando na redução do preço do petróleo e na 

transferência do poder de mercado petrolífero das nações produtoras para alguns países 

consumidores. Mas a redução do preço do petróleo não foi repassada para o consumidor 

final, ao invés disto os países consumidores se apropriaram de uma renda antes apropriadas 

pelos Estados produtores. Portanto, a política dos países europeus ocasionou duas 

mudanças importantes no mercado petrolífero. A primeira foi a transferência da renda 

descrita anteriormente e a segunda foi a criação de um instrumento de controle dos preços, 

pouco dependente da variação do preço do petróleo. Isto, devido à grande margem que 

passou a existir entre o custo de produção do derivado e o preço deste no mercado interno. 

                                                 
118 É verdade que a aplicação desta regra seria bastante complicada no caso brasileiro, uma vez que o ICMS 
(análogo ao valor agregado) é um tributo de competência estadual, enquanto a CIDE é arrecadada pela 
federação. 
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Assim, o governo pode diminuir o imposto especial, em período de preços altos, e elevar o 

tributo, em período de preços baixos, reduzindo o impacto da variação do preço do petróleo 

na economia nacional. 

 

Dessa forma, os níveis de tributação do diesel e da gasolina, na Europa, ficaram conforme a 

Figura 17 e a Figura 18. Evidencia-se que os cálculos oriundos da Europa foram feitos 

coletando os valores dos combustíveis automotivos (em EUROS) da última semana de cada 

mês (com e sem tributos), para os meses de julho de 2004 a agosto de 2005, obtidos nos 

“boletins de petróleo119” (European Commission, 2005). 
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Figura 17: Variação do Preço e do Tributo do Diesel na Europa (Período Julho/04 a Junho/05) 

Nota: foi utilizada a média mensal da taxa de câmbio para cada mês analisado. 

Fonte: Elaboração própria a partir de European Commission (2005) e Bacen (2005). 

 

A parcela do preço do diesel mais significativa, segundo a Figura 17, é visivelmente 

constituída por tributos (parte clara da figura). O diesel europeu possui uma incidência 

                                                 
119 Tradução feita pelo autor desta dissertação. 
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média de tributos elevada, o que pode refletir em ganhos de que a sociedade pode dispor 

(como mais serviços governamentais e menores alíquotas de outros tributos). 

 

Segundo Metschies (2003), os principais países da Europa possuíam, em 2002, cerca de 

10% (tendo a França e Itália com 8%, e o Reino Unido com 12%) do total de receitas 

tributárias oriundos de combustíveis automotivos, enquanto o Brasil e os EUA 

circundavam os 3%.  
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Figura 18: Variação do Preço e do Tributo da Gasolina na Europa (Período Julho/04 a Junho/05) 

Nota: foi utilizada a média mensal da taxa de câmbio para cada mês analisado. 

Fonte: Elaboração própria a partir de European Commission (2005) e Bacen (2005). 

 

A Figura 18 mostra que a gasolina, assim como o diesel, possui uma tributação média 

elevada na Europa (cerca de 60%). Desta forma, os governantes optam por sobretaxar os 

principais combustíveis automotivos fósseis derivados de petróleo. 

 

A tributação vigente no setor a jusante da indústria de petróleo européia é distinta em 

alguns pontos, não havendo plena harmonização. Permanecem coexistindo elisões, evasões 
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e distorções, tornando necessário o contínuo ajuste dos diversos sistemas tributários. Mas a 

transparência e a concordância com a teoria tributária tornam o sistema fiscal simples tanto 

para o contribuinte quanto para o Estado, o que facilita o funcionamento da fiscalização e 

inibe os crimes fiscais. 

 

 

A.III.4 EUA 

 

O Estado norte-americano constitui um exemplo diferente dos países europeus, porque 

adota o sistema de governo federativo, cuja responsabilidade tributária se encontra dividida 

entre as várias esferas de Governo120. A discussão em torno do federalismo fiscal se 

desenvolve a partir de três aspectos principais da função tributária: alocação, distribuição e 

estabilização, vistos no capítulo II. No sistema tributário americano, que é dividido em três 

esferas de governo (federal, estadual e local), cada poder fica responsável por fornecer 

aqueles serviços, cujos benefícios ocorrem dentro dos seus limites, para isso dispõem de 

sistema próprio de tributo para gerar a receita necessária ao financiamento dos bens 

públicos (Simão, 2001). 

 

Nos Estados Unidos, inexiste uma uniformidade na alíquota do imposto geral sobre venda 

por se tratar de um país com forma de governo federativa, onde cada esfera de decisão 

determina o próprio sistema de tributos. Assim, tributação sobre o consumo é quase 

totalmente feita pelos estados, por meio de um imposto sobre vendas cobrado 

exclusivamente no consumo final (monofásico, portanto, não cumulativo). 

 

A estrutura tributária americana é, aparentemente, mais democrática que a européia por 

distribuir o poder de tributar entre as esferas de governo, impondo maior complexidade ao 

sistema e, por conseqüência, maior custo de fiscalização e administração121. Além disso, o 

sistema de tributo descentralizado pode prejudicar as relações fiscais entre as unidades de 

                                                 
120 A Alemanha também possui um sistema de governo federativo, porém, adota o IVA em escala nacional, 
partilhando a receita com os Estados-membros, essa opção, contudo, implica em perda de autonomia 
tributária, dificilmente aceita pelas esferas inferiores de poder (Biasoto et al, 1998). 
121 Para maiores informações, vide Washinton State Departmente of Revenue (2001). 
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governo e, por mais perfeito que o seja, é muito difícil limitar os benefícios às fronteiras 

das unidades, bem como mantê-los uniformes dentro de uma mesma jurisdição. Além 

disso, diferenças significativas das imposições entre localidades podem ocasionar 

distorções econômicas regionais e viabilizar mecanismos geradores de evasão e elisão 

fiscal. Portanto, a coordenação entre os vários governos (e os respectivos sistemas 

tributários) é uma das principais responsáveis pela eficiência global da estrutura fiscal 

americana. 

 

Como pode ser observado na Figura 19 e na Figura 20, a tributação da gasolina e do diesel 

ocorre de tal forma que não reflete mudanças nas preferências por um desses combustíveis. 

Ressalta-se que os dados obtidos junto ao Departamento de Energia dos Estados Unidos 

(DOE, 2005) já continham o percentual de tributos que a gasolina e o diesel possuem, 

exceto os tributos locais (que variam bastante, não podendo ser generalizado). 
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Figura 19: Variação do Preço e dos Tributos Federais do Diesel nos EUA (Período Julho/04 a Junho/05) 

Nota: os dados do DOE são fornecidos em galão e foram convertidos em 3,78541178 litros. 
(1) Constam apenas os tributos federais. Segundo o U. S. Department of Transportation (2005), os tributos 

estaduais corresponderam, em dezembro de 2004, a uma média (ponderada) de, aproximadamente, 19,85% do 

preço final do diesel (para maiores informações, vide Tabela 5 do capítulo V). 

Fonte: Elaboração própria a partir de DOE (2005). 
 

O EUA possui um preço final de gasolina muito abaixo dos demais países da OCDE, 

devido, principalmente, a baixos tributos. O uso intensivo de automóveis particulares é a 

principal causa da resistência pública ao aumento das tarifas incidentes sobre a gasolina.  

 

Apesar de a demanda de combustível ser considerada inelástica quanto à variação do preço, 

o baixo percentual dos tributos no valor final dos combustíveis automotivos na América do 

Norte torna a demanda de combustível mais sensível a mudanças no preço do óleo cru 

(petróleo) que outros países da OCDE.  
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Figura 20: Variação do Preço e dos Tributos Federais da Gasolina nos EUA 
(Período Julho/04 a Junho/05) 

Nota: os dados do DOE são fornecidos em galão e foram convertidos em 3,78541178 litros. 
(1) Constam apenas os tributos federais. Segundo o U. S. Department of Transportation (2005), os tributos 

estaduais corresponderam, em dezembro de 2004, a uma média (ponderada) de, aproximadamente, 19,47% do 

preço final da gasolina (para maiores informações, vide Tabela 5 do capítulo V). 

Fonte: Elaboração própria a partir de DOE (2005). 
 

Mesmo sem a alta incidência de tributos sobre os combustíveis automotivos, conforme 

mostrado na Figura 20, muitos consumidores norte-americanos sentem que pagam mais do 

que é justo pelo combustível (Uri e Boyd, 1998). Os motoristas norte-americanos estão 

acostumados aos preços baixos, havendo, inclusive, mecanismos de proteção contra 

aumentos dos combustíveis automotivos, como os estoques estratégicos (Litman, 2005). 

Entretanto, os esforços para reduzir preços impõem custos indiretos significativos para os 

consumidores e para a economia: reduzir impostos ou subsidiar a produção do combustível 

desloca custos para outros setores e grupos, o que pode reduzir a eficiência econômica. 

 

Destaca-se, ainda, que a demanda de gasolina nos EUA possui uma forte sazonalidade, ou 

seja, os preços de varejo da gasolina tendem a levantar-se gradualmente antes e durante do 
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verão, quando os indivíduos dirigem mais, caindo no inverno. O verão nos Estados Unidos 

é época de férias e, costumeiramente, de bom tempo, o que exige um acréscimo médio de 

aproximadamente 5% na demanda de gasolina do que durante o resto do ano (Rietveld e 

Woudenberg, 2004). Assim, a gasolina tende a ter uma elevação de preço no verão, sendo 

uma flutuação (de preço) normal, não possuindo relação direta com a tributação. Todavia, 

ressalta-se que, se fosse objetivo da política energética norte-americana, uma redução dos 

tributos poderia amenizar essa oscilação de preço. 

 

 

 191



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo IV – “Guerra Fiscal” 
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A grande falha do sistema tributário atual reside no fato de que a rígida distribuição de 

competências entre as unidades políticas, aumentando seu grau de autonomia, não foi 

acompanhada de uma política fiscal apropriada e, muito menos, de uma política de 

desenvolvimento nacional. Agravada a situação pela crise do setor público incapaz de 

honrar seus compromissos, tal fato fez surgir entre as unidades uma busca desenfreada de 

receitas a que se denominou “guerra fiscal” (Souza,1999).  

 

A estrutura de incentivos, com que os governantes se deparam na disputa federativa, 

expressa uma situação de dilema do prisioneiro, onde a federação sempre perde bem-estar e 

o estado, caso não tome contra-medidas, também perde. Se tomar, melhora de posição, o 

que alimenta a competição tributária. Instala-se aí, muitas vezes, a chamada “guerra fiscal” 

entre os estados para atração de investimentos. Esse fenômeno pode ter como resultado um 

nível agregado de taxação insuficiente para o atendimento da demanda de serviços por 

parte da população. Ressalta-se que o capital privado sempre ganha, ou seja, é o agente que 

está em melhor posição no jogo. 

 

Existe competição tributária, quando as decisões fiscais de um governo afetam as receitas 

tributárias de outros. Cada ente federativo tem a possibilidade de modificar o tamanho de 

sua base tributária às custas dos seus vizinhos. O grande problema do ambiente federativo 

competitivo é que os estados não levam em consideração, ao decidirem questões de política 

tributária, o benefício ou malefício sobre os demais estados. 

 

Mesmo que cada governo esteja agindo para melhorar o bem estar de seus cidadãos, 

nenhum estará preocupado com a forma que os cidadãos de outros estados serão afetados. 

Em conseqüência, a decisão econômica será ineficiente e o bem estar estará em nível 

abaixo do ótimo social. 

 

O fenômeno conhecido como “guerra fiscal” consiste na concessão de incentivos fiscais e 

de incentivos financeiros, bem como outros incentivos de natureza variada. Os incentivos 

financeiros consistem na concessão de financiamentos realizados através de instituições 

bancárias de investimentos, contando com recursos de fundos estaduais ou programas de 
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desenvolvimento. Os incentivos fiscais possuem natureza tributária, consistindo, 

principalmente, na redução ou até mesmo na isenção da cobrança.  

 

A “guerra fiscal”, portanto, é um estado peculiar de acirramento do caráter competitivo 

dessas políticas regionais de desenvolvimento, praticadas isoladamente pelas unidades da 

federação, voltadas para a atração de investimentos privados. Os governos subnacionais 

disputam entre si, mediante a concessão de isenções e benefícios em geral, a atração de 

empresas geradoras de empregos e rendas a serem tributadas pela Fazenda Pública do 

Estado. Como conseqüência da necessidade de atração de investimentos e estímulo à 

economia local, os agentes estaduais acabam competindo (através de redução de impostos), 

mesmo que isso acarrete resultado divergente do pretendido – retração da economia em 

âmbito nacional. 

 

A “guerra fiscal”, apesar de permitir ganhos pontuais regionais, produz uma situação 

coletivamente perversa. A renúncia fiscal e a compressão da receita pública para baixo têm 

efeitos negativos em quadro de crise fiscal. Além disso, a lógica do desenvolvimento 

econômico fica submetida à lógica individual das empresas, impossibilitando a formulação 

de estratégias nacionais de desenvolvimento. A competição tributária gera distorções 

econômicas, acarretando, por exemplo, subprovisão de bens e serviços públicos 

(ineficiência de gastos públicos) e ineficiência na composição dos tributos. Todos esses 

conflitos espelham um sistema tributário desafinado com o princípio federativo. Não há 

crescimento econômico sustentável, quando o federalismo fiscal não busca o 

cooperativismo. 
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Anexo V – Carga Tributária por Esfera de Governo, Bruta, e Arrecadação de ICMS 
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Figura 21: Carga Tributária Bruta por Esfera de Governo (1999 – 2003) 

Fonte: Receita Federal (2004). 
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Tabela 25: Carga Tributária Bruta 1999 - 2003 
ANO
PIB

Milhões de Reais (correntes) Valor % PIB Valor % PIB Valor % PIB Valor % PIB Valor % PIB
UNIÃO 215.569 22,14% 247.420 22,47% 280.196 23,37% 334.326 24,84% 376.694 24,21%

Orçamento Fiscal 84.787 8,71% 90.592 8,23% 101.931 8,50% 122.593 9,11% 132.413 8,51%
 IMPOSTO DE RENDA 55.215 5,67% 59.840 5,43% 69.418 5,79% 90.465 6,72% 99.705 6,41%
IMP. S. PRODUTOS INDUSTR. 16.275 1,67% 18.689 1,70% 19.317 1,61% 19.622 1,46% 19.574 1,26%
IMP. S. OPERAÇÕES FINANC. 4.844 0,50% 3.096 0,28% 3.559 0,30% 3.996 0,30% 4.419 0,28%
IMP. S. COMÉRCIO EXTERIOR 7.860 0,81% 8.443 0,77% 9.104 0,76% 7.966 0,59% 8.142 0,52%
IMP. TERRITORIAL RURAL 243 0,02% 231 0,02% 191 0,02% 189 0,01% 228 0,01%
IMP. PROV. MOV. FINANC. (IPMF) 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
TAXAS FEDERAIS 350 0,04% 292 0,03% 342 0,03% 354 0,03% 345 0,02%

Orçamento Seguridade 106.821 10,97% 131.743 11,96% 149.657 12,48% 173.345 12,88% 201.470 12,95%
CONTR. P/ PREVIDÊNCIA SOCIAL 47.425 4,87% 55.715 5,06% 61.060 5,09% 71.028 5,28% 80.730 5,19%
COFINS 30.875 3,17% 38.494 3,50% 45.436 3,79% 50.807 3,77% 58.143 3,74%
CONTR.. PROV. MOV. FINANC. (CPMF) 7.949 0,82% 14.395 1,31% 17.157 1,43% 20.264 1,51% 22.986 1,48%
CONTR. S. LUCRO LÍQUIDO 6.767 0,69% 8.716 0,79% 8.985 0,75% 12.432 0,92% 16.147 1,04%
PIS 9.491 0,97% 9.531 0,87% 11.148 0,93% 11.196 0,83% 14.636 0,94%
PASEP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1.267 0,09% 2.024 0,13%
CONTR. SEG. SERV. PÚBLICO 3.151 0,32% 3.619 0,33% 3.813 0,32% 4.424 0,33% 4.453 0,29%
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS(1) 1.163 0,12% 1.273 0,12% 2.058 0,17% 1.927 0,14% 2.351 0,15%

Demais 23.961 2,46% 25.085 2,28% 28.608 2,39% 38.388 2,85% 42.811 2,75%
FGTS 17.408 1,79% 18.709 1,70% 21.074 1,76% 22.422 1,67% 24.956 1,60%
CIDE COMBUSTÍVEIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7.583 0,56% 8.406 0,54%
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS(2) 903 0,09% 939 0,09% 1.176 0,10% 1.376 0,10% 1.457 0,09%
SALÁRIO EDUCAÇÃO 2.353 0,24% 2.791 0,25% 3.123 0,26% 3.661 0,27% 4.005 0,26%
SISTEMA "S"(3) 3.297 0,34% 2.646 0,24% 3.235 0,27% 3.346 0,25% 3.987 0,26%

ESTADOS 78.516 8,06% 94.216 8,56% 108.066 9,01% 123.683 9,19% 142.285 9,14%
ICMS 67.885 6,97% 82.279 7,47% 94.267 7,86% 105.386 7,83% 120.233 7,73%
IPVA 4.481 0,46% 5.294 0,48% 6.287 0,52% 7.017 0,52% 7.740 0,50%
ITCD 301 0,03% 329 0,03% 339 0,03% 519 0,04% 874 0,06%
TAXAS 1.353 0,14% 1.569 0,14% 1.659 0,14% 1.963 0,15% 2.281 0,15%
PREVID. ESTADUAL 4.025 0,41% 4.423 0,40% 5.139 0,43% 7.971 0,59% 10.008 0,64%
OUTROS (AIR, ICM, ETC.) 471 0,05% 322 0,03% 375 0,03% 827 0,06% 1.149 0,07%

MUNICÍPIOS 14.989 1,54% 16.195 1,47% 18.303 1,53% 20.244 1,50% 23.774 1,53%
ISS 5.881 0,60% 6.106 0,55% 6.865 0,57% 7.886 0,59% 9.130 0,59%
IPTU 4.171 0,43% 4.519 0,41% 5.218 0,44% 6.501 0,48% 7.723 0,50%
ITBI 932 0,10% 950 0,09% 1.064 0,09% 1.422 0,11% 1.508 0,10%
TAXAS 2.820 0,29% 3.240 0,29% 3.629 0,30% 2.394 0,18% 2.638 0,17%
PREVID. MUNICIPAL 825 0,08% 1.003 0,09% 1.123 0,09% 1.962 0,15% 2.670 0,17%
OUTROS TRIBUTOS 360 0,04% 377 0,03% 404 0,03% 79 0,01% 105 0,01%

TOTAL 309.074 31,74% 357.831 32,49% 406.565 33,92% 478.253 35,53% 542.753 34,88%

2003
973.846 1.101.255 1.198.736 1.346.028 1.556.182
1999 2000 2001 2002

 
(1) Inclui: CONT. S/ A RECEITA DOS CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS, CONT. P/ CUSTEIO DE PENS. MILITARES, CONT. FUNDESP, CONT. 

FUNPEN E OUTRAS. 
(2) Inclui: FUNDAF + CONDECINE + AFRMM + CIDE REMESSAS + OUTRAS CONTRIB ECON. 

(3) Contribuição aos seguintes órgãos: SENAR, SENAI, SESI, SENAC, SESC, INCRA, SDR, SEST, SENAT, SEBRAE, Fundo Aeroviário e Ensino Prof. 
Marítimo (DPC) 

Fonte: Receita Federal (2004).  

 197



Tabela 26: Arrecadação de ICMS em 2003 

UF Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Acumulado 

no ano 
NORTE 509.520 491.562 475.027 476.595 486.908 505.620 518.764 542.849 551.792 544.919 572.843 553.259 6.229.656*

Acre 16.628 17.915 16.199 15.550 19.637 14.777 16.321 17.483 17.617 17.555 18.134 20.639 208.455

Amazonas 190.246 173.663 185.387 190.191 172.559 180.859 164.880 183.124 184.285 184.813 198.311 185.180 2.193.497

Pará 167.356 183.689 151.830 147.851 171.240 166.825 179.674 184.022 194.337 189.203 200.815 194.785 2.131.627*

Rondônia 67.774 55.410 55.661 60.666 58.835 74.133 90.126 83.821 82.127 81.803 78.812 76.366 865.536

Amapá 12.660 10.290 10.505 11.755 11.851 11.264 12.055 12.359 13.437 12.991 13.184 15.112 147.464

Roraima 11.525 11.249 10.784 11.780 11.012 12.146 11.407 9.514 12.577 9.597 11.091 11.730 134.411

Tocantins 43.331 39.344 44.661 38.801 41.773 45.615 44.301 52.525 47.413 48.957 52.495 49.448 548.664

NORDESTE 1.482.615 1.438.450 1.319.997 1.356.558 1.332.810 1.389.026 1.391.141 1.419.105 1.481.156 1.437.233 1.465.149 1.552.912 17.066.153

Maranhão 76.475 94.578 76.470 69.837 77.662 73.177 93.751 94.615 85.950 88.945 71.119 77.147 979.725

Piauí 54.449 47.703 49.571 45.993 46.360 50.537 50.476 51.417 52.832 53.418 55.725 53.870 612.352

Ceará 237.257 222.300 190.894 209.624 202.149 221.381 212.652 255.673 242.223 204.713 209.900 224.785 2.633.553

Rio Grande do Norte 113.178 96.653 91.945 92.023 90.398 100.302 88.886 98.516 104.831 96.056 105.112 108.666 1.186.565

Paraíba 103.697 93.940 81.132 76.426 73.622 90.200 91.887 79.674 81.442 93.704 81.182 94.048 1.040.954

Pernambuco 269.255 258.574 257.319 245.868 264.771 267.173 266.434 247.634 274.314 258.348 281.890 286.109 3.177.688

Alagoas 68.337 66.975 67.570 64.911 63.219 62.284 58.745 59.298 73.644 58.590 68.490 87.389 799.453

Sergipe 63.817 60.159 59.961 62.487 59.040 58.851 58.897 60.681 66.154 73.390 73.273 67.801 764.509

Bahia 496.151 497.568 445.134 489.390 455.590 465.120 469.413 471.597 499.765 510.071 518.459 553.098 5.871.355

SUDESTE 5.462.647 5.306.621 5.270.991 5.288.441 5.267.846 5.176.362 5.292.640 5.229.669 5.451.645 5.583.065 5.697.977 6.402.914 65.430.817

Minas Gerais 856.171 892.038 861.884 879.147 887.235 937.923 912.709 901.368 942.861 946.596 981.263 1.027.137 11.026.332

Espírito Santo 222.164 243.554 224.287 227.645 241.965 254.718 221.940 231.651 239.250 285.209 280.180 261.953 2.934.516

Rio de Janeiro 998.778 948.944 994.135 934.185 1.004.094 836.157 921.079 906.302 889.678 891.410 925.191 930.610 11.180.564

São Paulo 3.385.535 3.222.084 3.190.684 3.247.464 3.134.552 3.147.564 3.236.911 3.190.349 3.379.856 3.459.851 3.511.342 4.183.213 40.289.406

SUL 1.692.636 1.656.532 1.583.732 1.556.444 1.557.910 1.829.705 1.498.960 1.624.659 1.733.374 1.687.388 1.876.751 2.085.065 20.383.157

Paraná 509.985 585.046 570.015 562.735 506.821 524.858 539.620 555.691 608.370 518.767 616.467 611.328 6.709.704

Santa Catarina 388.409 368.635 375.722 391.902 382.014 382.931 354.848 388.912 418.726 399.894 340.537 492.081 4.684.610

Rio Grande do Sul 794.242 702.851 637.995 601.807 669.075 921.916 604.492 680.056 706.278 768.727 919.748 981.656 8.988.843
CENTRO-
OESTE 758.639 791.249 768.358 845.752 760.290 852.904 844.519 851.104 899.583 917.280 914.136 985.627 10.189.442

Mato Grosso 175.829 161.013 176.585 180.083 180.184 204.141 210.669 212.386 254.564 242.973 247.617 228.511 2.474.554

Mato Grosso do Sul 140.229 146.059 151.030 156.204 152.121 153.112 154.471 156.066 158.167 161.025 164.287 166.866 1.859.635

Goiás 260.750 296.605 281.112 335.924 258.112 319.725 298.174 302.881 322.307 342.295 299.203 381.627 3.698.714

Distrito Federal 181.831 187.574 159.632 173.541 169.874 175.926 181.204 179.771 164.545 170.987 203.030 208.623 2.156.538

BRASIL 9.906.057 9.684.415 9.418.104 9.523.790 9.405.765 9.753.617 9.546.024 9.667.385 10.117.550 10.169.886 10.526.856 11.579.776 119.299.225*  
Nota: Valor Provisório, sendo a última atualização em 15/07/2005  

Fonte: Confaz (2005).  

 198



Tabela 27: Arrecadação de ICMS em 2004 

UF Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Acumulado 

no ano 
NORTE 575.104 536.529 494.324 544.033 575.046 590.493 597.805 625.243 691.852 661.634 673.545 709.278 7274887

Acre 18.244 19.667 19.031 22.229 25.200 20.191 18.728 21.085 22.747 22.080 21.460 26.551 257.212

Amazonas 192.980 182.516 170.999 198.553 199.160 211.551 219.131 219.131 288.522 236.009 241.021 253.067 2.612.640

Pará 210.469 197.884 161.722 178.233 199.710 194.105 196.053 199.518 210.437 213.265 222.036 222.337 2405769

Rondônia 76.224 70.307 77.150 75.622 78.040 82.808 87.413 95.176 90.180 105.932 105.176 113.507 1.057.534

Amapá 17.197 12.706 14.420 13.199 10.838 19.156 13.286 22.759 14.739 15.505 15.839 14.777 184.420

Roraima 11.606 11.071 11.345 12.424 14.919 12.454 10.616 12.731 12.183 12.148 15.206 14.216 150.919

Tocantins 48.383 42.377 39.658 43.773 47.179 50.228 52.579 54.844 53.045 56.695 52.806 64.824 606.392

NORDESTE 1.552.982 1.500.773 1.472.215 1.664.827 1.568.411 1.578.854 1.625.249 1.689.007 1.744.220 1.847.897 1.797.195 2.091.372 20.133.001

Maranhão 91.165 95.634 88.244 86.101 94.153 96.542 105.204 89.030 90.937 123.130 115.954 115.765 1.191.859

Piauí 63.231 59.122 54.834 56.614 58.195 59.238 54.501 67.006 69.197 64.943 64.494 90.338 761.714

Ceará 221.846 235.760 215.375 217.372 232.366 215.294 232.253 246.793 242.551 258.413 278.422 397.637 2.994.081

Rio Grande do Norte 117.325 99.718 100.286 104.794 107.044 111.351 112.896 121.061 124.415 122.961 137.587 135.194 1.394.630

Paraíba 91.239 95.364 84.503 88.479 93.547 84.602 85.433 87.600 116.682 94.535 113.674 108.889 1.144.547

Pernambuco 292.629 296.031 276.368 292.295 281.104 302.976 306.112 314.369 320.597 318.486 326.748 339.355 3.667.071

Alagoas 72.616 69.756 68.181 69.638 67.295 72.035 65.233 81.625 98.339 91.220 98.339 119.015 973.291

Sergipe 68.349 62.292 71.564 69.886 68.581 72.087 71.668 70.938 81.372 77.819 75.632 82.826 873.013

Bahia 534.582 487.096 512.860 679.648 566.127 564.730 591.949 610.585 600.131 696.389 586.346 702.352 7.132.795

SUDESTE 6.606.211 5.468.136 5.599.158 5.999.797 5.959.622 6.275.799 6.291.281 6.655.431 6.623.921 6.606.926 6.839.790 7.002.009 75.928.080

Minas Gerais 1.026.574 942.810 942.703 1.028.669 1.013.192 1.054.091 1.097.473 1.244.834 1.164.069 1.186.916 1.236.270 1.284.165 13.221.765

Espírito Santo 304.256 267.499 249.811 309.618 279.336 293.702 314.863 336.993 307.270 346.225 340.966 381.463 3.732.003

Rio de Janeiro 1.668.433 966.558 895.695 963.803 958.768 1.052.941 1.094.094 1.112.656 1.068.963 1.020.107 1.087.518 1.162.308 13.051.843

São Paulo 3.606.948 3.291.269 3.510.949 3.697.706 3.708.325 3.875.064 3.784.852 3.960.949 4.083.619 4.053.678 4.175.036 4.174.073 45.922.469

SUL 1.891.524 1.735.622 1.791.903 1.762.789 1.808.969 1.804.313 1.798.622 1.941.277 2.008.043 1.927.241 1.994.728 2.255.256 22.720.287

Paraná 671.826 617.549 670.720 630.956 607.208 644.373 575.465 677.544 767.414 619.990 650.314 690.764 7.824.124

Santa Catarina 443.149 376.860 418.301 446.937 437.866 427.795 418.016 436.796 443.985 431.393 476.155 500.974 5.258.225

Rio Grande do Sul 776.549 741.213 702.883 684.896 763.895 732.145 805.141 826.937 796.644 875.859 868.259 1.063.517 9.637.938
CENTRO-
OESTE 931.807 837.959 853.086 925.896 936.381 984.298 1.028.942 1.114.362 1.054.766 1.012.349 1.056.463 1.145.011 11.881.321

Mato Grosso 219.936 194.946 200.978 230.889 230.458 241.055 270.233 294.879 276.920 267.182 262.318 283.574 2.973.369

Mato Grosso do Sul 172.843 169.901 175.047 184.079 185.925 192.945 193.437 202.969 213.827 213.145 214.673 230.253 2.349.042

Goiás 320.986 269.300 302.296 315.849 315.646 336.789 339.999 392.486 339.394 316.233 343.382 385.726 3.978.086

Distrito Federal 218.042 203.813 174.765 195.079 204.351 213.510 225.274 224.028 224.625 215.788 236.089 245.459 2.580.823

BRASIL 11.557.627 10.079.020 10.210.687 10.897.342 10.848.428 11.233.757 11.341.900 12.025.320 12.122.802 12.056.047 12.361.720 13.202.926 137937575

ARRECADAÇÃO DO ICMS - VALORES CORRENTES - 2004 (R$ MIL )

 
Nota: Valor Provisório, sendo a última atualização em 28/12/2005  

Fonte: Confaz (2005). 
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Tabela 28: Arrecadação de ICMS em 2005 

UF Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Acumulado 

no ano 
NORTE 700.749 617.655 614.557 645.492 680.025 705.090 718.056 719.272 783.417 749.366 0 0 6933680

Acre 22.249 26.091 27.220 30.136 22.280 22.068 25.247 26.873 25.436 26.346 0 0 253.947

Amazonas 242.002 225.221 215.378 233.963 235.929 242.676 251.237 248.295 267.416 278.298 0 0 2.440.415

Pará 238.009 197.134 205.620 208.862 223.187 238.280 236.348 241.259 282.131 254.335 0 0 2325165

Rondônia 105.084 83.742 84.772 89.958 109.584 112.639 111.160 107.768 110.683 95.051 0 0 1.010.438

Amapá 17.238 17.876 17.633 16.171 18.005 18.931 21.929 21.080 24.074 21.755 0 0 194.693

Roraima 15.239 14.360 14.076 14.475 15.886 14.088 15.330 16.018 15.051 16.267 0 0 150.789

Tocantins 60.930 53.232 49.858 51.927 55.154 56.408 56.805 57.979 58.627 57.315 0 0 558.233

NORDESTE 1.979.524 1.722.051 1.628.758 1.800.040 1.862.803 1.855.559 1.793.006 1.798.095 2.131.162 1.986.963 0 0 18.557.960

Maranhão 117.661 119.922 113.216 123.948 114.582 109.672 125.603 122.026 122.366 140.636 0 0 1.209.634

Piauí 73.532 59.633 60.612 69.891 73.435 81.859 74.451 73.770 87.607 82.166 0 0 736.955

Ceará 267.614 247.520 229.396 245.706 275.656 204.280 254.131 262.171 303.206 283.667 0 0 2.573.348

Rio Grande do Norte 142.991 118.199 114.000 139.397 127.118 130.302 132.593 135.272 144.961 135.919 0 0 1.320.752

Paraíba 113.262 101.333 102.860 108.422 108.762 112.537 105.598 110.038 116.386 112.253 0 0 1.091.450

Pernambuco 374.450 345.537 311.393 335.414 341.624 352.518 336.869 342.025 363.624 367.064 0 0 3.470.518

Alagoas 97.027 81.681 88.216 96.369 85.002 98.142 82.781 83.882 97.004 87.640 0 0 897.743

Sergipe 90.782 73.792 66.253 84.395 72.073 76.885 108.616 83.287 81.864 86.757 0 0 824.705

Bahia 702.205 574.434 542.811 596.497 664.551 689.365 572.365 585.623 814.144 690.860 0 0 6.432.856

SUDESTE 7.173.356 6.491.524 6.641.392 6.954.870 6.877.747 7.083.610 6.970.704 6.969.037 7.240.685 7.185.611 0 0 69.588.536

Minas Gerais 1.268.725 1.148.679 1.164.519 1.212.316 1.278.488 1.534.551 1.379.841 1.311.334 1.341.825 1.286.886 0 0 12.927.163

Espírito Santo 366.208 344.015 369.519 392.448 393.321 390.573 378.628 384.444 409.712 398.860 0 0 3.827.726

Rio de Janeiro 1.287.878 1.080.412 1.060.466 1.126.671 1.080.253 968.391 1.041.432 1.041.887 1.114.175 1.090.089 0 0 10.891.654

São Paulo 4.250.545 3.918.419 4.046.888 4.223.435 4.125.686 4.190.095 4.170.803 4.231.373 4.374.973 4.409.775 0 0 41.941.993

SUL 2.153.160 1.863.360 1.951.137 2.169.122 2.148.711 2.041.416 2.041.104 2.194.377 2.240.566 2.501.827 0 0 21.304.781

Paraná 792.664 626.781 661.606 752.029 748.622 621.639 701.946 781.234 711.936 766.051 0 0 7.164.508

Santa Catarina 534.413 455.431 462.764 495.755 512.661 487.963 439.272 482.249 499.623 488.090 0 0 4.858.222

Rio Grande do Sul 826.083 781.148 826.768 921.338 887.428 931.813 899.886 930.894 1.029.007 1.247.687 0 0 9.282.051
CENTRO-
OESTE 1.074.126 987.647 995.814 1.069.138 1.054.950 1.050.206 1.066.980 1.100.743 1.172.493 1.081.110 0 0 10.653.207

Mato Grosso 249.218 224.802 248.844 270.146 251.745 259.909 266.861 277.494 261.022 249.140 0 0 2.559.182

Mato Grosso do Sul 219.283 201.675 219.530 232.758 215.742 218.682 220.042 227.795 241.006 207.615 0 0 2.204.127

Goiás 330.973 337.070 307.966 328.691 341.778 338.945 333.523 357.366 420.396 384.429 0 0 3.481.137

Distrito Federal 274.653 224.100 219.474 237.543 245.685 232.671 246.554 238.087 250.068 239.926 0 0 2.408.761

BRASIL 13.080.915 11.682.237 11.831.659 12.638.661 12.624.237 12.735.880 12.589.850 12.781.525 13.568.323 13.504.877 0 0 127038165

ARRECADAÇÃO DO ICMS - VALORES CORRENTES - 2005 (R$ MIL )

 
Nota: Valor Provisório, sendo a última atualização em 29/12/2005  

Fonte: Confaz (2005). 
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