ESTADO DO MARANHAO

INSTITUTO DE PROMOgAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR DO ESTADO DO MARANHAO
PROCON MA

PORTARIA N"36/2021 GAB/PROCON/MA

O INSTITUTO DE PROMOgAO E DEFESA DO CIDADAO E
CONSUMIDOR DO ESTADO DO MARANHAO - PROCON/MA, por sua

representante legal abaixo assinada, no use das atribui96es que Ihe sao conferidas pela Lei n°
8.078/1990 e pelo Decreto n° 2.181/1997 e, ainda:

CONSIDERANDO a vulnerabilidade do consumidor nas rela9oes de consumo,
conforme art. 4°, I, da Lei Federal n° 8.078/1990;

CONSIDERANDO

o

Poder

Regulamentar

como

prerrogariva

da

Adininistra9ao Publica para complementar a legisla9ao, a fim de garantir sua efetiva aplica9ao,
conforme art. 4°, 11, alineas "a","c" e "d", da Lei Federal n° 8.078/1990;

CONSIDERANDO que a Politica Nacional das Rela96es de Consumo tern por
objetivo atender as necessidades dos consumidores e a harmonia das rela96es de consumo,
conforme art. 4°, III, da Lei Federal n° 8.078/1990;

CONSIDERANDO que e poder-dever dos orgaos de Prote9ao e Defesa do
Consumidor incentivar os fornecedores a criarem meios eficientes de controle de quaUdade e
seguran9a no que diz respeito a oferta dos seus produtos e servi9os, bem como de mecanismos
altemativos de solu9ao de confiitos de consumo, conforme art. 4°, V, da Lei Federal n°
8.078/1990;
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CONSIDERANDO que o nosso ordenamento patrio estabelece no arrigo 170,

da Carta Magna,como sendo um dos principios da ordem economica, a livre concorrencia e a
defesa do consumidor:

Art. 170. A ordem economica, fundada na valoriza^ao do trabalho humano e na

livre iniciativa, tern por fim assegurar a todos existencia digna, conforme os ditames
da justi^a social, observados os seguintes principios:
I - soberania nacional;

II - propriedade privada;
III - fun^ao social da propriedade;
TV - livre concorrencia;
V - defesa do consumidor;

CONSIDERANDO que o Governo Federal editou o Decreto n° 10.634, de 22
de fevereiro de 2021, que determinou a obrigatoriedade de divulga9ao de informagoes aos
consumidores referentes aos pre90s dos combusdveis automotivos, nos termos do arrigo 4°
do aludido diploma legal, in verbis".
Art. 4° O painel afixado dos componentes do pre90 do combustivel automotivo
nos postos revendedores a que se refere o art. 3® devera conter:
I - o valor medio regional no produtor ou no importador;

II - o pre90 de referenda para o Imposto sobre Opera96es relativas a Circula9ao de
Mercadorias e Presta9ao de Servi9os de Transporte Interestadual e Intermunicipal
e de Comunica9ao - ICMS;
III - o valor do ICMS;

IV - o valor da Contribui9ao para os Progtamas de Integra9ao Social e de Forma9ao

do Patrimonio do Servidor Publico - Contribui9ao para o PIS/Pasep e da
Contribui9ao para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins; e
V - o valor da Contribui9ao de Interven9ao no Dominio Economico incidente sobre

a importa9ao e a comerciaIiza9ao de petroleo e seus derivados, gas natural e seus
derivados, e alcool etilico combustivel - CIDE combustiveis.

CONSIDERANDO que o pre90 do combustivel e composto por 4 fatores: 1)
Pre90s na refinaria/importa9ao, 2) Carga tributaria, 3) Gusto do etanol obrigatorio,4) Margens
da distribui9ao e revenda;

CONSIDERANDO que o Decreto n° 10.634, de 22 de fevereiro de 2021, foi

omisso em rela9ao a obrigatoriedade de conter no painel a que se refere o arrigo 3°, o valor
equivalente ao etanol obrigatorio, bem como o valor equivalente aos custos com a logisrica de
distribui9ao regional;
CONSIDERANDO que o Codigo de Defesa do Consumidor assegura ao

consumidor, entre outros, o direito a informa9ao previa e adequada sobre pre90 de produtos
e servi90s oferecidos no mercado de consumo, nos termos:

Art. 6° Sao direitos basicos do consumidor:^^^
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Omissis

III - a informagao adequada e data sobre os difetentes produtos e servi90s,
com espccifica^ao correta de quanridade, caracteristicas, composi9ao, qualidade,
tributes incidentes e preqo, hem como sobre os riscos que apresentem;(Grifo
nosso).

CONSIDERANDO que configura pratica abusiva elevar sem justa causa o prepo

de produtos ou servi^os,bem como exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva,
conforme dispoe o art. 39, V e X,da Lei Federal n° 8.078/1990:
Art. 39. E vedado ao fomecedor de produtos ou servi90s, dentre outras
praticas abusivas:
(■••)

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
(...)

X - elevar sem justa causa o pre90 de produtos ou servi90s;

CONSIDERANDO que o principio da livre iniciativa nao e absolute, devendo
se coadunar com a Defesa do Consumidor, e com os principios fundantes do Estado
Democrarico de Direito Brasileiro como os ditames de igualdade, )usti9a social e digmdade da
pessoa humana, e que os fomecedores nao podem elevar excessivamente ou de forma
desarrazoada o pre^o repassado ao consumidor, no intuito de se aproveitar de um fato para
majorar arbitrariamente sous lucres;

CONSIDERANDO que o artigo 158, inciso TV, da Constitui^ao Federal de
1988, determina que 25% do valor arrecadado do Imposto sobre Opera96es relativas a

Circulacao de Mercadorias e sobre Prestapoes de Servipos de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunica9ao — ICMS, pertence aos municipios, in verbir,
Art. 158. Pertencem aos Municipios;
[...]

IV - vinte e cinco por cento do produto da atrecada9ao do imposto do Estado
sobre opera^oes relativas a circulagao de mercadorias e sobre presta96es de servi90s

de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicaqao.

CONSIDERANDO que o artigo 212 da Constitui9ao Federal detertnina que o
Estado e os municipios devem aplicar 25% (vinte e cinco por cento) no minimo, da receita
resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferencias, na manuten9ao e
desenvolvimento do ensino, in verbis:
Art. 212. A Uniao apHcarL anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o

Distrito Federal e os Municipios vinte e cinco por cento, no minimo, da receita
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resultante de iinpostos, comprecndida a provcnicntc de transferencias, na
manuten9ao c desenvolvimento do ensino.

§ 1° A parccia da arrecadacao de impostos transfcrida pela Uniao aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municipios,ou pelos Estados aos rcspectivos Municipios,nao
e considcrada, para cfeito do calculo previsto neste artigo, reccira do governo que a
transferir.

§ 2° Para cfeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serao
considcrados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos
aplicados na fonna do art. 213.

§ 3° A distribui9ao dos recursos publicos assegurara prioridade ao atendimento das
necessidadcs do ensino obrigatorio, no que se refere a universaliza9ao, garantia de
padrao de qualidade e equidade, nos termos do piano nacional de educa9ao.
§ 4° Os programas suplementares de alimenta9ao e assistcncia a saude prevnstos no

art. 208, \TT,serao financiados com recursos provenientes de contribui96es sociais
e outros recursos or9amentarios.

§ 5" A cduca9ao basica publica tera como fonte adicional de financiamento a
contribui9ao social do salario-educa9ao, recolhida pelas empresas na forma da lei.
§ 6° As cotas estaduais e municipals da arrecada9ao da contribui9ao social do
salario-cduca9ao serao distribuidas proporcionalmente ao numero de alxmos
matiiculados na educa9ao basica nas respectivas redes publicas de ensino.

CONSIDERANDO que o Ato das Disposi96es Constitucionais e Transitoms
da Constitui9ao Federal de 1988, detcrmina em seu artigo 77, incise II, a obrigatoriedade de
OS Estados aplicarem minimamente o percentual de 12% (doze per cento) do produto da
arrecada9ao dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157
e 159,incise I, alinea a, e incise II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos
Municipios, in verhis".
Art. 77, Ate o exerci'cio fmanceiro de 2004,os recursos mfnimos aplicados nas a96es
e servi90s publicos de saude serao equivalentes:
[...]

II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, doze por cento do produto da
arrccada9ao dos impostos a que se refere o art. 155 c dos recursos de que tratam os
arts. 157 e 159, inciso I, alinea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem
transferidas aos respectivos Municipios;

CONSIDERANDO que a Lei Complementar n° 63, de 11 de Janeiro de 1990,
em seu artigo 3°, dispoe sobre criterios e prazos de credito das parcelas do produto da
arrecada9ao de impostos de competencia dos Estados e de transferencias por estes recebidos,
pertencentes aos Municipios, e da outras providencias, in verbis.
Art. 3°. 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecada9ao do Imposto sobre
Opera96es relativas a Circula9ao de Mercadorias e sobre Presta9ao de Servi90s de
Transporte Inferestadual e Intermunicipal e de Comunica9ao serao creditados, pelos

Estados, aos respectivos Municipios, conforme os seguintes criterios:
I - 3/4(tres quartos), no minimo, na propor9ao do valor adicionado nas opera96es
relativas a circula9ao de mercadorias e nas presta96es de servi9os, realizadas em seus

territorios;^^^^'
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II - ate 1 /4(um quarto), de acordo com o qua dispuser lei estadual ou, no caso dos
territorios, lei federal.

CONSIDERANDO que a Lei Estadual n° 5.599 dc 24 de dezembro de 1992,
dispoe sobre a distribui^ao das parcelas do Imposto sobre Circula9ao de Mercadoria e sobre
Presta9oes de Servi9os de Transportes Interestadual e Intermunicipal de Comumca96es ICMS,
pertencentes aos Municipios, e determina em seu artigo 1° que:
Art. 1" - As parcelas pertencentes aos Municipios do produto do Imposto sobre
Circula^ao de Mercadorias e sobre Prcstagoes de Servi90s dc Transportes
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicagocs -ICMS, serao creditadas de
acordo com os seguintes criterios:
I. 75%(setenta e cinco por cento), na propor^ao do Valor adicionado nas opera96es
relativas a circula^ao dc mercadorias e nas prestaqoes de servi90s, reali/ados em seus
territorios;

II. 25% (\dnte c cinco por cento), da seguinte forma:

a) 15% (quinze por cento),linearmente, cm quotas iguais para todos os Municipios;
b)5%(cinco por cento), na propor9ao da popula9rio do Municipio em rela9ao a do
Estado;

c)5%(cinco por cento),na propor9ao da area territorial do Municipio relativamente
a do Estado;

CONSIDERANDO que a Lei n° 8.723, de 28 de outubro de 1993, em seu artigo

9®, dispoe sobre a redu9ao de emissao de poluentes por veiculos automotores e determina a
obrigatoriedade da adi9ao de etanol anidro a gasolina em todo o territorio nacional, in verbis:
Art.

E fixado em vinte e dois por cento o percentual obrigatorio de adi9ao de

alcool ctilico anidro combustivel a gasolina em todo o territorio nacional.
§ la O Poder Executivo podera elevar o referido percentual ate o limite de 27,5%
(vinte e sete inteiros c cinco decimos por cento), desde que constatada sua
viabilidade tecnica, ou reduzi-Io a ISVo (dezoito por cento).
§ 2" Sera admitida a varia9ao de um ponto por cento, para mais ou para menos, na
aferi9ao dos pcrcentuais de que trata estc artigo.

RESOLVE,

1® - A presente portaria tern como objetivo principal garantir maior eficiencia ao Decreto
Federal n® 10.634, de 22 de fevereiro de 2021, efetivando a preven9ao de danos aos direitos

dos consumidores, expressamente prevista no art. 6°, inciso VI, da Lei n° 8.078/90;

2® - Os postos revendedores de combustiveis automotivos devem exibir em um unico painel
afixado em local visivel, nos termos dos artigos 6®, inciso III e 39, incisos V e X da Lei n®

8.078/90, bem como nos artigos 3° e 4° do Decreto n® 10.634, de 22 de fevereiro de 2021,

contendo as seguintes informa9oesj^^^'
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I - o valor medic regional no produtor ou no importador;

II - o pre90 de referenda para o Imposto sobrc Opera96cs relativas a Circula^ao de
Mcrcadorias e Presta^ao de Ser\d90s de Transporte Interestadual e Intermunidpal e de
Comunica9ao - ICMS;
III - o valor do ICMS;

IV - o valor da Contribiii9ao para os Programas de Integra9ao Sodal e de Forma9ao do
Patrimonio do Servidor Publico - Contribui9ao para o PIS/Pasep e da Contribui9ao para o
Finandamento da Seguridade Sodal - Cofins; e
V - o valor da Contribui9ao de Interven9ao no Dominio Economico inddente sobre a

importa9ao e a comerdaliza9ao de petroleo e seus derivados, gas natural e seus derivados, e
alcool etOico combustiVel - CIDE combustiveis.

VI - Valor referente ao pre90 de compra,junto ao distribuidor, de cada combustivel existente
nos tanques;

VII - Gusto da produ9ao de 1 (um) Utro de todos os combustiveis comercializados no posto,
detalhando:

a - Valor equivalente ao custo da adi9ao do etanol anidro, cuja obrigatoriedade e estipulada
pelaLein° 8.723 de 1993;
b - Valor equivalente aos custos com a logistica e distribui9ao regional;

VIII - Varia9ao de pre90s cobrados pela Petrobras nos ultimos 12 meses, em percentual;
IX - Descri9ao do percentual dos reajustes decretados pela Petrobras no ano em curso;

X - Informa96es acerca da destma9ao do ICMS cobrado no valor do combustivel, por litre,
detalhando em percentuais o valor destinado aos municipios, para a educa9ao e para a savide,
conforme previsao constitucional disposta no artigo 212,caput, da Constitui9ao Federal, artigo

77, II, ADCT,artigo 1° da Lei Estadual n° 5.599 de 24 de dezembro de 1992 e do artigo 3° da
Lei Complementar n° 63, de 11 de janeiro de 1990;
3° - O painel a que se refere o artigo 2° desta Portaria deve possuir as dimensoes de 90 cm x
120 cm,conforme Anexo I;

4® - As demais observa96es referentes as caracteristicas fisicas do painel constam no Anexo I
desta Portaria.
Avenida Beira Mar, n® 384- Centre- CEP: 65010-070- Sao Luis/MA
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5° - O valor do preco final cobrado aos consumidores dcvera estar visfvel em painel especifico,
garantindo-se o cumprimento do art. 6*^, III do Codigo do Defesa do Consumidor, bem como
do Decreto Federal

5.903, de 20 dc setembro de 2006, e do art. 2" do Decreto Federa n°

10.634, de 22 de fevereiro de 2021.

§ 1® Na hipotese de concessao de descontos nos pre90s de forma vinculada ao uso de
aplicativos de fideiiza^ao pelos postos revendedores de combustiveis automotivos, deverao ser
informados ao consumidor:

I - o pre^o real, de forma destacada;

II - o pre90 promocional, vinculado ao uso do aplicativo de fideliza9ao; e
III - o valor do desconto.

§ 2® Observado o disposto no inciso III do § 1°, a divulga9ao do desconto podera ocorrer
pelo valor real ou percentual.

§ 3® Quando a utiliza9ao do aplicativo de fideliza9ao proporcionar a devolu9ao de
dinheiro ao consumidor, o valor e a forma da devolu9ao deverao ser informados de forma
correta, clara, precisa, ostensiva e legivel aos consumidores.

§ 4® O modelo de painel de informa9ao de pre90s e valores promocionais encontra-se no
Anexo II desta portaria.
6® - Esta Portaria entra em vigor dez dias apos a data de sua publica9ao.
Sao Luis/MA,29 de mar90 de 2021.

KAREN TAVEIRA BARROS DUARTE

PRl-SIDENTE DO INSTITUTO DE PROMOgAO E DEFESA DO CIDADAO E
CONSUMIDOR DO ESTADO DO MARANFIAO
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ANEXO I
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COMUM

GASOLINA PREMIUM
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ANEXO 11

DIESEL 8500
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