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Na briga sobre ICMS de combustível, perdem a
técnica e a razão
Presidente faz bravatas, mas muitas questões precisam ser esclarecidas sobre a
cadeia de cobrança do imposto
11/02/2020 13h38 · Atualizado há 2 meses

Há duas semanas, Bolsonaro desferiu diversos ataques aos Estados, os quais, de
sua perspectiva, seriam os responsáveis pelo alto valor dos combustíveis nas
bombas dos postos de gasolina. As bravatas foram muitas: desde responsabilizar os
governadores por não repassarem a baixa do preço dos combustíveis, até sugerir
que zeraria a tributação federal sobre tais bens, sob a condição de que os Estados
fizessem o mesmo. Do ponto de vista jurídico, diversas questões precisam ser
esclarecidas.
Como é sabido, a cadeia de comercialização dos combustíveis no Brasil envolve
basicamente os seguintes personagens: refinaria, usina de etanol, distribuidor,
postos de revenda e o consumidor final. A gasolina comum é uma mistura da
gasolina A, produzida pela refinaria, com etanol oriundo das usinas. O ICMS devido
sobre os combustíveis está sujeito à substituição tributária, regime segundo o qual a
responsabilidade pelo recolhimento do imposto estadual devido por cada uma das
etapas da cadeia até o consumidor final é atribuída a um dos personagens do início
da cadeia: o fabricante ou o importador.
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Para que seja calculado o ICMS devido até o consumidor final, os Estados e o Distrito
Federal devem informar quinzenalmente o preço médio ponderado ao consumidor
final (PMPF). Tal preço decorre de pesquisa do preço de venda à vista no varejo; ou
seja, do preço praticado no posto de gasolina, sem que sejam consideradas
eventuais promoções. Segundo a última pesquisa publicada e válida a partir de 1°
de fevereiro de 2020, o preço médio dos postos de gasolina paulista (PMPF), por
exemplo, é R$ 4,425.
Considerando que este valor já contempla o ICMS e que a alíquota no Estado de São
Paulo para gasolina é de 25%, no valor da gasolina comercializada em São Paulo há
R$ 1,106 de ICMS. Ademais, do valor arrecadado pelos estados, 25% é repassado
aos municípios, por determinação constitucional. Nesse ponto, situa-se a primeira
impropriedade na fala presidencial: a redução a zero da alíquota do ICMS não
depende de ato isolado do governador; constitucionalmente, há exigência de lei
para tanto.
De outro lado, ainda que a Constituição preveja a possibilidade de um valor fixo ou
incidência única para o ICMS sobre os combustíveis, a criação dessa sistemática está
atrelada à lei complementar e, assim, depende de maioria absoluta no Congresso
Nacional para sua aprovação. Na última sexta-feira, o governo federal anunciou que
trabalha em um projeto de lei nesse sentido – o que somente reforça o despautério
das declarações de Bolsonaro: menores preços nas bombas de combustíveis não
estão, exclusivamente, nas mãos dos governadores dos Estados.
Some-se a isso outro dado relevante: o estrangulamento das contas estaduais não é
novidade. Há decretos de calamidade financeira vigentes em Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Roraima, Mato Grosso e Goiás. A
redução de alíquota é hipótese clara de renúncia de receita, cuja concessão se
sujeita às regras do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e do artigo 113 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o que demanda, no mínimo, a
análise do impacto financeiro e da compensação da perda arrecadatória.
Disso decorre, pois, o segundo sinal de que Bolsonaro blefa: não há espaço fiscal
para a redução a zero do ICMS – e o mesmo vale para os tributos federais, como foi
recentemente cogitado. Ainda que houvesse, as exigências da Lei de
Responsabilidade Fiscal mitigam a liberdade que o presidente assume que os
governadores possuem sobre as receitas estaduais.
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Com a abertura do ano legislativo, tudo indica que a agenda será ocupada pela
reforma tributária. A unificação dos tributos sobre o consumo e a previsão de uma
alíquota uniforme não parecem resolver este embate, pois não haverá lugar para
tributação diferenciada por tipo de bem. Ainda assim, até lá, é fundamental que a
discussão seja pautada por reflexões técnicas apuradas e não por arroubos
retóricos que servem para animar uma dada plateia, mas que nada contribuem
para o encaminhamento dessa delicada questão federativa.

* Tathiane Piscitelli. Presidente da Comissão Especial de Direito Tributário da
OAB/SP e professora de Direito Tributário e Financeiro da FGV Direito SP.
* Fernanda Possebon Barbosa. Secretária-geral da Comissão de Direito Tributário da
OAB/SP, mestranda na FGV Direito SP e advogada.

Mais do Valor Econômico
Aneel mantém bandeira verde em maio, sem custo adicional na conta
de luz
É o quarto mês consecutivo de bandeira tarifária verde na conta de luz
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24/04/2020 18:45 — Em Brasil

Sobe para 210 os infectados que acessaram instalações de petróleo no
mar
Eles fazem parte dos 413 casos confirmados entre as empresas de E&P no Brasil, segundo a
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

24/04/2020 18:37 — Em Brasil

Vulcabras Azaleia fará retomada parcial das operações em todas as
unidades
Segundo a companhia, nas unidades de Horizonte (CE) e Itapetinga (BA), a retomada
acontecerá a partir de segunda (27), com redução de jornada e salário em 70%
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24/04/2020 18:36 — Em Empresas

Governo avalia suspensão temporária de contribuições em fundos de
pensão
Diante da pandemia, Conselho de Previdência avalia ainda permitir o resgate de 10% das
reservas ou 50% das contribuições facultativas pelos trabalhadores
24/04/2020 18:32 — Em Finanças

Moro nega ter condicionado troca na PF por indicação ao STF
Acusação foi feita por Bolsonaro
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Análise: Acuado, presidente apela ao núcleo duro do bolsonarismo
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