
ICMS E PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS
A população capixaba tem acompanhado com muita preocupação os
preços dos combustíveis, que chegaram a patamares nunca visto antes
na história recente de nosso país.
A preocupação não é sem razão, pois, com
efeito, quem arca com essa conta é o
cidadão comum, (i) que precisa do
transporte público para se locomover
diariamente de casa para trabalho e do
trabalho para casa, (ii) que precisa do gás
de cozinha para o preparo dos alimentos
(arroz, feijão, carne etc.) (iii) e até mesmo do
veículo particular, utilizado muitas vezes
como instrumento de trabalho, como é o
caso dos transportadores autônomos, dos
taxistas e dos motoristas de aplicativos.
Essa Nota de Esclarecimento objetiva
mostrar ao povo capixaba que o Governo
do Estado do Espírito Santo, por meio da
Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz),
sempre esteve e está muito sensível a essa
situação lamentável, envidando todos os
esforços possíveis no sentido de contribuir
para que os preços dos combustíveis,
essenciais que são à vida diária dos
cidadãos e cidadãs capixabas, não onere
suas ﬁnanças domésticas.



Infelizmente,
muitas
informações
distorcidas têm circulado pelas mais
diversas mídias, confundindo ainda mais
a cabeça do cidadão comum, sobretudo
a informação de que o ICMS (imposto
estadual) é o principal responsável pelas
elevações recentes dos preços dos
combustíveis.
Por essa razão, e com o único objetivo
de trazer informações sobre a realidade
dos preços dos combustíveis em nosso
Estado e de sua relação com o ICMS,
levantamos
alguns
temas
que
acreditamos estarem sem as devidas
respostas aos cidadãos capixabas (e
brasileiros, em geral). O material abaixo
reúne
informações
ﬁdedignas
e
sinceras, sem viés ou coloração
ideológico-partidário.

SOBRE O ICMS E O PMPF



 O que é o ICMS?
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Resposta: o ICMS é o principal imposto dos Estados e do Distrito Federal, que incide
principalmente sobre as vendas de mercadorias, como é o caso das vendas dos
combustíveis e do gás de cozinha (GLP).

SUBTITLE TEXT

Como o ICMS é cobrado nas operações de vendas de mercadorias?
Lorem ipsum
dolor
sit amet,
consectetur
adipiscing
Resposta:
o valor
do ICMS
sobre cada
venda é resultado
da aplicação de uma alíquota (%)
elit. Mauris
tristique
sit amet tellus vitae.
sobre
uma base
de cálculo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Donec
laoreet
lorem
turpis, quis ﬁnibus
dolor tincidunt
Donec laoreet lorem turpis, quis ﬁnibus dolor tincidunt
Como
são
deﬁnidas
as alíquotas?
quis. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per
quis. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per
conubia nostra, per inceptos himenaeos. Integer ac
conubia nostra, per inceptos himenaeos. Integer ac
Resposta:
aspulvinar
alíquotas
deﬁnidos
emmi,lei
estadual
para
cada
espécie
tincidunt mi, et
augue.são
Etiampercentuais
id maximus felis.
tincidunt
et pulvinar
augue.
Etiam
id maximus
felis.ou
Maecenas
orci
turpis,
sollicitudin
semper
quam
ac,
Maecenas
orci
turpis,
sollicitudin
semper
quam
ac,
categoria de produto, o que signiﬁca que cada combustível tem uma alíquota própria,
dictum viverra quam. Mauris posuere, ante non feugiat
dictum viverra quam. Mauris posuere, ante non feugiat
conforme
fringilla, diam mi faucibus odio, ut lobortis elit nisi ut
fringilla, diamveremos.
mi faucibus odio, ut lobortis elit nisi ut
nulla. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
nulla. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Ut fermentum
luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Ut fermentum
Como
é deﬁnida
base devenenatis
cálculo?
dapibus
magna
eu commodo.aSuspendisse
in
dapibus magna eu commodo. Suspendisse venenatis in
diam sed congue.
diam sed congue.





01

02

Resposta: a base de cálculo também é deﬁnida em lei
SUBTITLEdo
TEXT
(Lei Complementar
CongressoSUBTITLE
Nacional– TEXT
LC n.
Lorem ipsum dolor sit
Lorem ipsum dolor sit
87/96) e consiste
no preço de venda
de cada
amet, consectetur
amet, consectetur
mercadoria. adipiscing elit.
adipiscing elit.

03

SUBTITLE TEXT

TITLE TEXT

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec
laoreet lorem turpis, quis ﬁnibus dolor tincidunt quis. Class aptent
 Isso quer dizer taciti
que os Estados e o Distrito
sociosqu ad litora torquent per conubia nostra.

Federal não conseguem alterar a base de
cálculo do ICMS, de modo a torná-la maior
do que o preço de venda?

Resposta: isso mesmo; pois, uma vez que a base de
cálculo é o preço de venda, quem a determina é o
mercado e não os Estados e o Distrito Federal.



O que é PMPF?
Resposta: PMPF é o Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final.

 O que o PMPF tem a ver com a base de cálculo do ICMS
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incidente sobre os combustíveis?

Resposta: o ICMS de toda a cadeia dos combustíveis é recolhido
pelo produtor (reﬁnarias), de modo que a base de cálculo nas
operações junto ao consumidor ﬁnal é aferida por meio do PMPF.
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PMPF atualmente praticado para cada combustível,
comparando-o com o preço ﬁnal efetivamente praticado pelo
vendedor, e quanto é a alíquota praticada para cada
combustível, informando quando foi alterada pela última vez?
Veja a seguir as informações:



 
1.1. Quanto o cidadão capixaba paga, atualmente, por uma botija de gás de
cozinha de 13kg?
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Resposta: entre R$ 86,00 e R$ 110,00, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis – ANP.
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1.2. Qual o valor do PMPF que o Estado do Espírito
Santo adota como base de cálculo para o ICMS
incidente sobre o GLP?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Mauris tristique sit amet
tellusovitae.
Resposta:
Estado do Espírito Santo, preocupado com o

impacto
social
combustível
daadipiscing
população
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing
elit. desse
Lorem
ipsum dolor sitnas
amet,ﬁnanças
consectetur
elit.
de dolor
baixatincidunt
renda, não
temlaoreet
atualizado
o valor
PMPF
algum
Donec laoreet lorem turpis, quis ﬁnibus
Donec
lorem turpis,
quis do
ﬁnibus
dolorhá
tincidunt
quis.em
Class
taciti sociosqu ad litora torquent per
quis. Class aptent taciti sociosqu ad litora
torquent
per
tempo,
mantendo-o
R$aptent
71,69.
conubia nostra, per inceptos himenaeos. Integer ac
conubia nostra, per inceptos himenaeos. Integer ac
tincidunt mi, et pulvinar augue. Etiam id maximus felis.
tincidunt mi, et pulvinar augue. Etiam id maximus felis.
Maecenas
orciICMS
turpis, sobre
sollicitudin
Maecenas orci turpis, sollicitudin semper
quam
ac,
1.3. Qual a alíquota
de
osemper
GLP?quam ac,
dictum viverra quam. Mauris posuere, ante non feugiat
dictum viverra quam. Mauris posuere, ante non feugiat
fringilla, diam mi faucibus odio, ut lobortis elit nisi ut
fringilla, diam mi faucibus odio, ut lobortis elit nisi ut
nulla. Vestibulum ante ipsum primis inResposta:
faucibus orci17%. nulla. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Ut fermentum
luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Ut fermentum
dapibus magna eu commodo. Suspendisse venenatis in
dapibus magna eu commodo. Suspendisse venenatis in
diam Qual
sed congue.
diam sed congue.
1.4.
foi a última vez que o Estado alterou
a alíquota do ICMS incidente



01

sobre o GLP?

SUBTITLE TEXT

02

03

SUBTITLE TEXT

SUBTITLE TEXT

adipiscing elit.

adipiscing elit.

TITLE TEXT

ipsumdo
dolor
sit
Lorem
ipsum
dolor sit
Lorem
ipsum dolor
sit
Resposta:Lorem
o Estado
Espírito
Santo
não
altera
a alíquota
do ICMS
incidente
sobre o gás
amet,
consectetur
amet,
consectetur
amet,
consectetur
de cozinha (GLP) há mais de 15 anos.
adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec
laoreet
lorem turpis,
ﬁnibusEspírito
dolor tincidunt
Class
1.5. Se o PMPF adotado
peloquis
Estado
Santoquis.
para
o aptent
gás de cozinha é
taciti
sociosqu
ad
litora
torquent
per
conubia
nostra.
bem menor do que o preço que se tem praticado ao consumidor ﬁnal e se o

Estado não altera sua alíquota há mais de 15 anos, qual a relação do ICMS
com as recentes elevações no preço desse combustível?

Resposta: não há qualquer relação entre as recentes elevações no preço do gás de
cozinha e a política tributária que o Estado do Espírito Santo adota para a mercadoria. O
fato de manter o PMPF num valor bem inferior ao preço que efetivamente se cobra do
consumidor ﬁnal pela botija de gás demonstra o esforço ﬁscal que o Estado tem feito para
não onerar ainda mais o bolso do cidadão capixaba.




2.1. Quanto o cidadão capixaba paga, atualmente, para abastecer seu veículo com um litro de diesel nos postos de combustíveis capixaba?
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Resposta: no Espiríto Santo o preço médio do diesel é de R$ 4,60, segundo análise das
notas ﬁscais emitidas pelos postos de combustíveis.
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2.2. Qual o valor do PMPF que o Estado do Espírito Santo adota, atualmente,
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Resposta: não há qualquer relação entre as recentes e
abusivas elevações no preço do diesel e a política
tributária que o Estado do Espírito Santo adota para
essa mercadoria. A alíquota adotada é a menor do país
(12%) e o PMPF não puxa os preços para cima, mas sim
para baixo.



 
3.1. Quanto o cidadão capixaba paga, atualmente, para abastecer seu
veículo com um litro de gasolina comum nos postos de combustíveis
capixaba?
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Resposta: atualmente o preço médio é de R$ 6,23, segundo avaliação das notas ﬁscais
emitidas pelos postos de combustíveis.
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abusivas no preço desse combustível?

Resposta: não há qualquer relação entre as recentes e abusivas elevações no preço da
gasolina e a política tributária que o Estado do Espírito Santo adota para essa mercadoria.
A alíquota adotada é de 27%, mas não sofre alteração há mais de 15 anos e o PMPF se
aproxima dos menores preços praticados, puxando-os para baixo.



 
4.1. Quanto o cidadão capixaba paga, atualmente, para abastecer seu
veículo com um litro de etanol (álcool) nos postos de combustíveis
capixaba?
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Resposta: o preço médio práticado no Estado é R$ 5,32, segundo registros das notas
ﬁscais emitidas pelos postos de combustíveis.
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4.5. Há relação entre o ICMS sobre o etanol
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desse combustível?

Resposta: não há qualquer relação entre as recentes e
abusivas elevações no preço do etanol (álcool) e a política
tributária que o Estado do Espírito Santo adota para essa
mercadoria. A alíquota adotada é de 27%, mas não sofre
alteração há mais de 15 anos e o PMPF se aproxima dos
menores preços praticados, puxando-os para baixo.
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