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As atribulações por que vem passando o Poder Executivo, tentando obter novas formas de 
financiamento do Estado, após a eliminação da CPMF, têm demonstrado a pouca intimidade da 
equipe econômica com os princípios e práticas que norteiam a tributação do comércio exterior. 
 
Desde o fim da Segunda Guerra há um esforço consistente em prol do crescimento do 
comércio internacional, que se tem pautado pela redução das restrições e pelo aumento da 
transparência. 
 
No Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT), de 1946, ficou definido que os países 
poderiam tributar as importações com base no valor pelo qual as mercadorias foram 
adquiridas e que quaisquer outros tributos que incidissem sobre as importações não poderiam 
ser mais gravosos que os incidentes sobre as mercadorias nacionais. 
 
Posteriormente, quando da Rodada Uruguai, foi concluído o Acordo de Valoração Aduaneira 
(AVA), que estabeleceu regras mais claras para o cálculo do valor aduaneiro, pois o texto do 
GATT é excessivamente compacto e permite muitas interpretações, especialmente nos casos 
em que esse preço não existe, como nas doações, ou é influenciado pela relação entre as 
partes, o que pode ocorrer nas operações entre matrizes e filiais. 
 
A prática dos países tem sido desonerar totalmente as exportações e, apesar de formalmente 
cumprirem o GATT e o AVA, criar sutilmente barreiras não-tarifárias – ilegais – para proteger 
seus mercados e indústrias domésticas. 
 
A extinção da CPMF foi positiva, pelo menos do ponto de vista do comércio exterior brasileiro, 
pois eliminou um tributo “invisível” que encarecia as exportações, na contramão da prática 
internacional. Entretanto, no rescaldo da CPMF, o governo está escolhendo alternativas que 
colocam o País na contramão do comércio internacional. 
 
A criação de alíquotas específicas para o Imposto de Importação, apesar de válida, 
considerando-se o ordenamento jurídico pátrio, fere o GATT e o AVA, dos quais somos 
signatários, expondo o País a sofrer reclamações na OMC, bem como ofende o Mercosul, cuja 
Tarifa Externa Comum, como o próprio nome indica, deve ser idêntica para todos os países 
comunitários, não podendo ser modificada unilateralmente por nenhum deles. 
 
Por outro lado, a tributação das operações de câmbio referentes às exportações, apesar de não 
ofender nenhum acordo internacional, ao onerá-las, prejudica-as, enquanto os demais países 
as desoneram ou até mesmo as subsidiam, o que fere os acordos, mas de forma sutil, para 
evitar retaliações. 
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