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PROJETO DE LEI Nº 3.154, DE 2012 
Paulo Teixeira - PT/SP e outros  

 

Dispõe sobre a redução das alíquotas incidentes sobre os 
produtos alimentares que compõem a Cesta Básica Nacional, 
relativamente à Contribuição para os Programas de Integração 
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público — 
PIS/PASEP, à Contribuição para Financiamento da Seguridade 
Social — COFINS, e ao Imposto sobre Produtos 
Industrializados-IPI, altera a Lei nº 10.865, de 30 de abril de 
2004, e dispõe sobre a Cesta Básica Nacional, e dá outras 
providências. 

 

 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

 

Art.1º. Ficam reduzidas a zero (0) as alíquotas para a Contribuição para os Programas de Integração Social 
e de Formação do Patrimônio do Servidor Público — PIS/PASEP, para a Contribuição para Financiamento 
da Seguridade Social — COFINS e para o Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, para os produtos 
alimentares de consumo humano que compõem a Cesta Básica Nacional. 

§ 1º. Os alimentos que comporão a Cesta Básica Nacional serão selecionados pelos seguintes critérios: 

I – de peso relativo dos alimentos no gasto das famílias brasileiras, calculados a partir de informações 
atualizadas da Pesquisa de Orçamento Familiares – POF do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
IBGE; 

II – de recomendações nutricionais de consumo de alimentos, estabelecidos pelo Ministério da Saúde; e 

III- da oferta de produtos alimentares que priorize a produção da agricultura familiar, a ser informada pelo 
Ministério da Agricultura e Abastecimento e o de Desenvolvimento Agrário. 

§ 2º. A composição da Cesta Básica Nacional será definida e revisada no máximo a cada cinco anos pela 
Comissão Interministerial da Cesta Básica Nacional. 

Art. 2º. O art. 28 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação: 

―Art. 28. ............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

XXXIII – os produtos alimentares que compõem a Cesta Básica Nacional. 

.............................................................................................................................................. 

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor cento e vinte dias a partir da data de sua publicação. 

 

 

 

Justificativa: 
 

Trabalho do IPEA estimou que a carga fiscal média que incide sobre os alimentos encontra-se atualmente 
na faixa de 14,1%, na média do total das grandes regiões urbanas pesquisadas pela POF/IBGE. 

Na medida em que o dispêndio alimentar no orçamento das famílias de menor renda é responsável por uma 
parcela ainda relevante do gasto total, uma tributação excessiva dos alimentos leva a efeitos negativos na 
distribuição da renda pessoal, e na manutenção do contingente de população abaixo da linha de pobreza. 
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Uma carga tributária calcada na tributação indireta, como no caso brasileiro, pode dificultar a melhoria do 
perfil distributivo do país. 

Outro resultado do trabalho do IPEA que deve ser ressaltado é que as maiores cargas tributárias 
encontradas sobre as cestas de alimentos localizam-se nas regiões metropolitanas (Fortaleza, Belém, 
Salvador e, em menor grau, Recife) em que há uma significativa proporção de pobres em relação à 
população. E tais contingentes são justamente os que destinam mais de dois terços de sua renda na 
aquisição de alimentos. 

Por outro lado, os impactos da isenção dos tributos indiretos sobre alimentos mostram claramente que os 
ganhos de renda concentram-se nas famílias de menor rendimento, situando-se ao redor de 8% em 
Fortaleza, 5,5% em Belém e 5,2% em Brasília. Os menores ganhos para as famílias mais pobres se dariam 
em Porto Alegre (3,2%), Belo Horizonte (2,7%) e São Paulo (2,5%). Inversamente, o incremento da renda 
real disponível das famílias situadas nos estratos superiores situa-se, em média, ao redor de 0,6%. 
Portanto, a isenção tributária sobre alimentos mostra-se uma política pública de auxílio ao combate à 
pobreza com alto grau de focalização Adicionalmente, as simulações também mostraram os efeitos 
positivos na distribuição de renda e no combate à pobreza e indigência. 

Este projeto de lei procura colaborar na redução da carga impositiva que incide sobre alimentos que 
comporiam uma Cesta Básica Nacional, assim como define critérios para selecionar alimentos que gozariam 
desse benefício tributário. A redução da carga tributária que incide sobre alimentos básicos apresenta um 
impacto positivo na melhoria de renda e na redução da população considerada pobre no Brasil. Por outro 
lado a redução da carga tributária indireta sobre alimentos melhora a progressividade do Sistema Tributário 
Nacional, conforme prevê preceito constitucional inscrito no art. 145, § 1º da Carta Magna do Brasil. 

Deve ser lembrado que a criação de uma Cesta Básica Nacional, com tributação reduzida, cumpre o papel 
de incentivo a produção da agricultura familiar. Segundos dados do IBGE apesar de ocupar uma área 
menor com lavouras e pastagens, a agricultura familiar é a grande responsável pela segurança alimentar do 
país, pois é importante fornecedora de alimentos para a mesa dos brasileiros. Em 2006, a agricultura 
familiar era responsável por 87% da produção nacional de mandioca; 70% da produção de feijão; 46% do 
milho; 38% do café; 34% do arroz; por 58% do leite de vaca; 67% do leite de cabra; 59% do plantel de 
suínos; 50% das aves; 30% dos bovinos, e, ainda, 21% do trigo produzido no País. 

Em razão do exposto acima, pedimos o apoio dos nobres colegas para aprovar nosso projeto. 

 

Dep. Paulo Teixeira PT/SP 

Dep. Jilmar Tatto PT/SP 

Dep. Amaury Teixeira PT/BA 

Dep. Assis Carvalho PT/PI 

Dep. Claudio Puty PT/PA 

Dep. José Guimarães PT/CE 

Dep. Pedro Eugênio PT/PE 

Dep. Pepe Vargas PT/RS 

Dep. Ricardo Berzoini PT/SP 

 

 

Informações complementares: 
 

Link para consulta no site da Câmara dos Deputados:  

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=534161 

Data de Apresentação: 07/02/2012 

Ementa: Dispõe sobre a redução das alíquotas incidentes sobre os produtos alimentares que compõem a 
Cesta Básica Nacional, relativamente à Contribuição para os Programas de Integração Social e de 
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Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, à Contribuição para Financiamento da 
Seguridade Social - COFINS, e ao Imposto sobre Produtos Industrializados-IPI, altera a Lei nº 10.865, de 30 
de abril de 2004, e dispõe sobre a Cesta Básica Nacional, e dá outras providências.  

Indexação: Redução, alíquota zero, Pis/Pasep, Cofins, IPI, cesta básica, alteração, Lei Federal, receita 
bruta, venda, mercado interno, produto alimentício. 

Forma de Apreciação:  Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II 

Regime de Tramitação:  Ordinária 

 

 

Tramitação: 
 

07/02/2012 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei n. 3154/2012, pelos Deputados Paulo Teixeira (PT-SP) e outros, 
que: "Dispõe sobre a redução das alíquotas incidentes sobre os produtos alimentares que 
compõem a Cesta Básica Nacional, relativamente à Contribuição para os Programas de Integração 
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, à Contribuição para 
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, e ao Imposto sobre Produtos Industrializados-IPI, 
altera a Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e dispõe sobre a Cesta Básica Nacional, e dá outras 
providências".  

07/02/2012 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Publicação inicial no DCD do dia 08/02/2012  

27/02/2012 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Às Comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural; Finanças e 
Tributação Mérito e Art. 54, RICD) e  

Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) - Art. 24, II 

Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II 

Regime de Tramitação: Ordinária Inteiro teor  

27/02/2012 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Publicação do despacho no DCD do dia 28/02/2012  

29/02/2012 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Encaminhada à publicação. Avulso Inicial  

01/03/2012 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Recebimento pela CAPADR.   
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PROJETO DE LEI Nº 3.314, DE 2012 
Márcio Macêdo - PT/SE 

 

Dispõe sobre a criação do Programa Nacional de Pequenas 
Destilarias de Etanol Combustível (PDEC) e dá outras 
providências. 

 

 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

 

Art. 1º Fica instituído o Programa Nacional de Pequenas Destilarias de Etanol Combustível (PDEC), que 
tem o objetivo de incentivar a produção e comercialização descentralizada de etanol para consumo veicular. 

Art. 2º As pequenas destilarias de etanol combustível, com capacidade de produção de até 25.000 litros por 
dia, poderão vender seus produtos diretamente para o consumidor final ou para os revendedores varejistas. 

§ 1º O Poder Executivo poderá fixar, por decreto, coeficiente para redução das alíquotas de tributos federais 
incidentes sobre as receitas decorrentes da produção e comercialização do etanol combustível pelas 
pequenas destilarias referidas no caput deste artigo, o qual poderá ser alterado, a qualquer tempo, para 
mais ou para menos. 

§ 2º As alíquotas poderão ter coeficientes de redução diferenciados em razão: 

I - da matéria-prima utilizada na produção do etanol combustível, segundo a espécie; 

II - das características do produtor; 

III - da região de produção; 

IV - da combinação dos fatores constantes dos incisos I, II e III deste artigo. 

Art. 3º Os pequenos produtores rurais poderão associar-se em cooperativas para produção de etanol 
combustível. 

§ 1º As cooperativas a que se refere o caput deste artigo poderão vender o etanol combustível por elas 
produzido diretamente para o consumidor final ou para os revendedores varejistas. 

§ 2º Não incidirão tributos federais indiretos sobre as receitas decorrentes da produção e comercialização 
do etanol combustível pelas cooperativas citadas no caput deste artigo. 

Art. 4º As destilarias de etanol combustível referidas no art. 2º e as cooperativas referidas no art. 3º somente 
poderão entrar em operação mediante prévia autorização do órgão regulador do setor. 

Art. 5º Os contratos para financiamento das pequenas destilarias de que trata esta lei poderão ser firmados 
com instituições bancárias estatais ou privadas, com prazo total de pelo menos dez anos e prazo de 
carência de, no mínimo, três anos. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor após decorridos cento e oitenta dias de sua publicação. 

 

 

Justificativa: 
 

É importante que se estabeleça, em lei, uma política pública para a comercialização de etanol combustível 
produzido em pequenas destilarias. O atual modelo brasileiro, definido por normas infralegais, é 
concentrador de renda, pois, além de não estimular, dificulta a comercialização desse biocombustível por 
pequenas destilarias. 

O art. 238 da Constituição Federal dispõe que lei ordenará a venda e revenda de combustíveis de petróleo, 
álcool carburante e outros combustíveis derivados de matérias-primas renováveis. Mesmo havendo revisão 
constitucional, ainda não se tem uma lei que disponha sobre a estrutura de comercialização de 
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combustíveis. Assim, a política pública de venda e revenda de combustíveis tem sido definida pela Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP. 

Atualmente, a norma que define a estrutura de comercialização de combustíveis é a Portaria nº 116, de 5 de 
julho de 2000, expedida pela ANP. Essa norma promove uma centralização das atividades de 
comercialização de combustíveis, pois o combustível só pode ser vendido no varejo por um posto 
revendedor, que, por sua vez, só pode adquirir o produto de empresas distribuidoras. Essa centralização 
pode até ser indicada para combustíveis derivados de petróleo, mas não é a mais adequada para o etanol 
hidratado. 

Em razão dessa centralização, o etanol hidratado produzido em uma cidade do interior pode ter que ser 
transportado para os tanques de armazenamento de uma distribuidora, localizada em cidades muitas vezes 
distantes, e depois voltar para a região de produção para ser consumido. 

A venda direta de etanol hidratado da pequena destilaria para postos revendedores da região ou para os 
consumidores finais eliminaria esse “passeio”, trazendo grandes benefícios para a economia brasileira. 

Os biocombustíveis, para serem verdadeiros instrumentos de desenvolvimento socioeconômico, devem ser 
produzidos em pequenas unidades instaladas por todo o País. Contudo, o monopólio das distribuidoras, 
estabelecido pela Portaria nº 116 da ANP, é um grande inibidor desse processo, visto que as distribuidoras 
dão preferência a contratos com grandes fornecedores. 

O processo de montagem e operação de pequenas unidades produtoras de etanol hidratado é simples, 
barato e acessível a produtores rurais e cooperativas. Ressalte-se que essas unidades podem ser 
integradas à propriedade rural, com utilização dos co-produtos em outras atividades. 

Em razão do exposto, conclui-se que as atividades de produção e comercialização de etanol hidratado 
estão a exigir um posicionamento do Congresso Nacional. É urgente a discussão de uma política pública 
para aumento da oferta e distribuição de renda. 

Dessa forma, apresentamos o presente Projeto de Lei com o objetivo de descentralizar a produção de 
etanol hidratado, de racionalizar a sua comercialização, de permitir a efetiva participação de pequenos 
produtores nesse mercado e de reduzir o preço para o consumidor final. 

O Projeto de Lei ora proposto estabelece a possibilidade da venda direta por pequenos produtores de etanol 
hidratado ao consumidor final ou aos postos revendedores. Dispõe, ainda, que haverá total isenção de 
tributos federais indiretos no caso de esse biocombustível ser fabricado por cooperativas de pequenos 
produtores. 

Além disso, a proposição confirma o importante papel da ANP, que é o órgão governamental responsável 
pela regulação da produção e comercialização descentralizada de etanol hidratado. Caberá à ANP definir, 
com rigor e precisão, as medidas a serem adotadas para garantir um fornecimento de qualidade por parte 
das pequenas destilarias. Isso vai exigir dessa Agência o estabelecimento de um novo modelo de registro e 
fiscalização. 

Por fim, pedimos aos nobres Pares desta Casa apoio a essa iniciativa parlamentar que pode trazer grande 
desenvolvimento socioeconômico para o Brasil, com mais justiça social e maior distribuição de renda, 
pilares básicos de uma moderna democracia. 

 

Sala das Sessões, em de de 2012. 

Deputado MÁRCIO MACÊDO 

 

 

Informações complementares: 
 

Link para consulta no site da Câmara dos Deputados:  

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=535645 

Data de Apresentação: 01/03/2012 
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Ementa: Dispõe sobre a criação do Programa Nacional de Pequenas Destilarias de Etanol Combustível 
(PDEC) e dá outras providências. 

Indexação: Criação, Programa Nacional de Pequenas Destilarias de Etanol Combustível (PDEC). 

 

 

Tramitação: 
 

01/03/2012 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei n. 3314/2012, pelo Deputado Márcio Macêdo (PT-SE), que: "Dispõe 
sobre a criação do Programa Nacional de Pequenas Destilarias de Etanol Combustível (PDEC) e dá 
outras providências". 

01/03/2012 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Publicação inicial no DCD do dia 02/03/2012 

 


