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O primeiro tributo cobrado no
Brasil foi o quinto do pau-brasil –
de todas as riquezas extraídas no
país, a quinta parte era o tributo
a ser pago compulsoriamente à
Coroa  Portuguesa. Como não
havia à época uma moeda
corrente entre colônia e
metrópole, o pagamento
era feito em pau-brasil.

Pouco mais tarde, com o inicio
do ciclo do ouro, o instituto do
“quinto” foi adaptado e passou a
corresponder à retenção de 20%
do ouro em pó ou folhetas levado
às Casas de Fundição, que a
colônia era obrigada a mandar
para a metrópole. A fim de coibir
o não pagamento integral dos
valores, a metrópole entendeu por

bem intensificar a fiscalização
do pagamento desse tributo,
confiscando, quando o caso,
bens e objetos de ouro. Essa
prática de cobranças de valores
para atingir a meta estipulada
pela Coroa era chamada de
“derrama”. E esse foi o inicio da
dinâmica tributária em nosso país.

O presente artigo, no entanto,
não trata de discutir a história da
tributação brasileira – os seus
erros e acertos –, mas sim de
apontar como muitas vezes a
sanha arrecadatória do Estado
acaba prejudicando o próprio
Estado, comprometendo a sua
competitividade, e a sua
capacidade de geração de
rendas, divisas e empregos.
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Internacionais da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Derex - FIESP)
e Fabrizio Sardelli Panzini é coordenador da área de análise econômica do
comércio exterior do Derex - FIESP.
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Nos últimos anos, a inserção
brasileira na economia global tem
estado atrelada a particularidades
que inibem a expansão de
suas vendas de manufaturados.
A primeira é a ausência de
uma política cambial efetiva que
privilegie um nível competitivo
da taxa de câmbio real, fato que
acaba revelando o descontrole
da conta financeira nacional.
O segundo, tema a ser aqui
discutido, é o confuso e ineficaz
sistema de restituição tributária
de valores referentes às
exportações, que afeta
negativamente a competitividade
do produto brasileiro no mercado
internacional.

A despeito da elevada carga de
tributos incidentes sobre a
atividade industrial do país –
a maior carga sobre o valor
agregado entre todos os
emergentes –, o empresário
brasileiro ainda se vê obrigado a
conviver com um mecanismo de
restituição tributária das
exportações cuja sistemática é
caracterizada por procedimentos
operacionais complexos,
burocráticos e que desrespeitam a
previsão legal quanto ao prazo de
efetiva devolução. E a restituição,
quando ocorre, não contempla
atualização monetária referente ao
período em que o crédito ficou
retido. Esse conjunto de fatores
cria um ambiente de incertezas
com relação ao recebimento dos
valores devidos ao exportador e
compromete o capital de giro da
empresa, além da isonomia do
exportador brasileiro em relação a
seus pares no mercado
internacional. A ausência de
amparo legal, como se verá,
não é a justificativa.

A Organização Mundial do
Comércio (OMC), ao dispor
sobre o tema subsídios em seu
arcabouço jurídico, excepcionou
o produto exportado da incidência
de tributos indiretos que,
porventura, tenham sido gerados
ao longo da cadeia exportadora.

Também internamente existem
normas de natureza constitucional
que conferem imunidade tributária
às exportações e fundamentam a
não incidência de tributos,
previstas nas regras
infraconstituicionais, caso dos
impostos sobre valor agregado
(IPI e ICMS) e das contribuições
sociais e sobre o domínio público
(PIS e Cofins). O que se nota,
assim, é a incapacidade ou não
interesse do Estado brasileiro e/
ou dos estados federados em
devolver ou creditar o valor devido
ao exportador.

A REGRA

O tema subsídios é disciplinado
pela OMC em seu Acordo
sobre Subsídios e Medidas
Compensatórias (ASMC), que
define o instituto como uma
intervenção estatal na atividade
econômica, caracterizada pela
transferência de recursos para
agentes privados com o objetivo
de garantir ou complementar sua
renda ou ainda reduzir seus
custos de produção ou ainda
oferecer garantia de crédito.1

Contudo, reconhecendo o fato de
que a incidência de tributos sobre
a exportação de produtos seria
uma oneração excessiva do
produto no mercado externo, os

1 Artigo 1.1 (a)(1) (i, ii, iii, iv) do ASCM.
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países membros acordaram que
tributos indiretos não incidiriam
sobre os produtos a serem
inseridos no mercado internacional.
Tal consenso foi assentado no
fato de que no jogo de forças do
mercado global “o preço das
mercadorias deve ser o mais
competitivo possível para permitir
conquista de mercados no
exterior, porque quanto maior
forem as exportações, maior será
a entrada de riqueza, a expansão
dos postos de trabalho, o
desenvolvimento nacional
e a arrecadação de tributos.” 2

Para tanto, e a fim de dirimir
eventuais questionamentos sobre
a inconsistência da não cobrança
de tributos indiretos com o
próprio acordo, a nota de rodapé
número “1” do ASMC trouxe o
esclarecimento que garantiria a
segurança necessária para que
os membros dispusessem sobre
o tema em suas legislações
domésticas:

De acordo com as disposições
do artigo XVI do GATT 1994
(nota do Artigo XVI) e de
acordo com os anexos I a III
deste acordo, não serão
consideradas como subsídios
as isenções em favor de
produtos destinados a
exportação, de impostos ou
taxas habitualmente aplicados
sobre o produto similar
quando destinado ao consumo
interno, nem a remissão de
tais impostos ou taxas em
valor que não exceda os totais
devidos ou abonados.

Dessa forma, autorizados pelo
foro multilateral, países com

tradição e expressivo desempenho
na arena internacional criaram
mecanismos ágeis de devolução
de tributos indiretos não incidentes
sobre os preços dos bens
exportados que, ao se acumular
no processo de exportação, devem
ser devolvidos ao exportador. Com
essa finalidade, países como a
China, Coreia do Sul, Vietnã, Hong
Kong e Argentina, para citar apenas
alguns, desenvolveram sistemas
eficazes, a exemplo do tax rebate
chinês e do reintegro argentino. Já
a experiência brasileira nesse
sentido não tem sido bem-sucedida.

A Constituição Federal Brasileira
de 1988 (CF) determina que
compete exclusivamente à União
instituir contribuições sociais de
intervenção no domínio econômico
e de interesse das categorias
profissionais ou econômicas,
e que tais contribuições sociais
e de intervenção no domínio
econômico não incidirão sobre as
receitas decorrentes de exportação
(artigo 149, § 2°, I da CF).

Também nos termos da
Constituição brasileira, cabe à
União instituir impostos sobre
exportação, para o exterior,
de produtos nacionais ou
nacionalizados (artigo 153, II).
A Carta Magna é mandatória
ao informar que o imposto
não incidirá sobre produtos
industrializados destinados ao
exterior (artigo 153, II, § 3°, II),
determinação que é replicada
pela legislação infraconstitucional.
Também não haverá incidência de
imposto sobre operações que
destinem mercadorias para o
exterior, nem sobre serviços

prestados a destinatários no
exterior, assegurada a manutenção
e o aproveitamento do montante
do imposto cobrado nas operações
e prestações anteriores
(artigo 155, § 2°, X, “a”).

No âmbito infraconstitucional,
ao dispor sobre as contribuições
sociais, a Lei n° 10.833/03 (artigo
6º, I) informa que a Cofins não
incidirá sobre as receitas
decorrentes das operações de
exportação de mercadorias para
o exterior. Também determina que
a pessoa jurídica que auferir
receitas decorrentes de operações
de exportação de mercadorias
para o exterior, com pagamento
em moeda conversível, poderá
calcular os créditos referentes a
estoque de abertura em relação
a custos, despesas e encargos
vinculados a essas receitas.
A mesma sistemática é aplicada
para os Programa de Integração
Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público
(PIS/Pasep), conforme a Lei nº
10.637/02 (artigo 5º, I).

Essa situação se aplica aos casos
em que os custos, despesas e
encargos vinculados às receitas
de exportação de produtos ou de
prestação de serviços, sujeitas
à incidência não cumulativa, se
havidos em uma operação interna,
seriam embutidos no preço final
do produto destinado ao mercado
interno. Nesse caso, os créditos
poderiam ser utilizados na
dedução do valor da contribuição da
Cofins e para o PIS/Pasep a
recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
ou a compensação com débitos
próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da2 Heleno Taveira, Tôrres. Tributação, OMC e Exportações.
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Receita Federal, observada
a legislação específica aplicável
à matéria. Vale destacar que, no
caso do PIS/Pasep, a legislação
apresenta inclusive a possibilidade
de solicitação do ressarcimento
em dinheiro, caso não se consiga
utilizar o crédito de outra forma
(artigo 6°, §§ 1°, 2° e 3°, da Lei
nº 10.833/03 e artigo 5º, § 1º, I, II
e § 2º, da Lei nº 10.637/02).

Da mesma forma, o Decreto
nº 2.637/98, ao dispor sobre
o imposto incidente sobre
produtos industrializados (IPI) –
entendendo como industrializado
o produto que sofra qualquer
operação que modifique a
natureza, o funcionamento,
o acabamento, a apresentação
ou a finalidade do produto,
ou o aperfeiçoe para consumo
(artigo 4°) –,  confirma a sua não
incidência quando os produtos
forem destinados ao exterior
(artigo 18, II).

Por fim, o imposto de
competência estadual, instituído
sobre operações relativas à
circulação de mercadorias e
sobre prestações de serviços
de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação
(ICMS), estabelecido no estado
de São Paulo pela Lei n° 6.374/
89, informa que tal cobrança não
incide sobre a saída decorrente
de operação que destine ao
exterior produtos industrializados,
excluídos os semielaborados,
definidos em lei complementar
ou em convênio (artigo, 4º, VII).
Essa não incidência é confirmada
pelo Regulamento de ICMS do
estado de São Paulo (artigo 7°, V).

A REALIDADE

Como é sabido, não há
incidência direta de tributo sobre
a exportação brasileira – a
cobrança de imposto sobre
exportação (IE) é raramente
utilizada pelo governo federal e
não constitui fonte relevante de
arrecadação. No entanto,
o produto brasileiro destinado
ao exterior está submetido
ao pagamento de inúmeros
impostos indiretos e
contribuições incidentes ao
longo da cadeia produtiva, que
encarecem o produto final.

Apesar de amparado pelos
acordos internacionais e
determinado pela legislação
doméstica, o sistema de
devolução dos valores
correspondentes aos tributos
pagos pelo exportador é
complexo, moroso e, em alguns
casos, praticamente ineficaz,
ocasionando a retenção dos
créditos devidos pelo poder
público e a consequente redução
do valor em caixa das empresas.

O problema do acúmulo
dos créditos do exportador
é enfatizado no estudo elaborado
por Belluzzo, Afonso, Dain e
Aráujo denominado “A carga
tributária sobre produtos
selecionados e sua relação com
a política de exportação”, no qual
os autores afirmam que “mesmo
nos casos em que a legislação
contempla a devolução do que
foi cobrado anteriormente,
nem sempre isso se concretiza,
ainda mais se o contribuinte for
exclusivamente exportador.” 3

3 Belluzzo, Afonso, Dain e Araújo. 2005, p.727.
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Como já colocado, a CF prevê a
imunidade das exportações em
relação aos tributos indiretos.
Entretanto, há uma parcela de
tributos não passíveis de
recuperação que poderiam ser
desonerados, caso do imposto
(municipal) sobre serviços de
qualquer natureza (ISS), por
exemplo. Até tributos que
possuem imunidade tributária
segundo as normas internas não
são plenamente recuperados
na prática, e colaboram para
subtrair competitividade dos
bens exportados pelo Brasil.

Assim, ao enviar parte de sua
produção ao mercado externo,
a empresa está sujeita ao
pagamento de tributos referentes
à compra de insumos que, em
tese, podem ser recuperados
(tributos recuperáveis). No entanto,
o exportador está obrigado ao
pagamento também de uma
parcela referente a bens adquiridos
para compor o ativo imobilizado
da empresa e que, por exemplo,
não pode ser recuperada (tributos
não recuperáveis). Dessa forma,
mesmo contando com normas
constitucionais que tornam
imunes determinados tributos,
a empresa brasileira exporta ainda
um resíduo tributário, embutido no
preço final do bem.

Em estudo realizado no ano
de 2009, o Departamento de
Pesquisas Econômicas da
Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo4 estimou a
incidência dos tributos sobre as
exportações brasileiras, tanto
os recuperáveis quanto os não
recuperáveis. Com base em
dados da Pesquisa Industrial
Anual (PIA) de 2007, que mapeia
a estrutura de custos do conjunto

das empresas do Brasil, o
departamento aplicou as
alíquotas médias dos tributos
para cada um dos itens que
compunham o custo das
indústrias. Dos tributos incidentes
sobre os itens da estrutura de
custos das empresas, buscou-se
identificar, em concordância com
as normas vigentes, se seriam
recuperáveis ou não recuperáveis.

Os resultados encontrados
mostram que 5,8% da receita
líquida das indústrias são tributos
pagos na etapa produtiva, que
não podem ser recuperados por
meio de compensações. Além
de essa parcela não recuperável
de impostos incidir sobre as
exportações, o percentual de
17,11% dos tributos recuperáveis
não é efetivamente compensado.
Vale destacar que, do montante
de tributos recuperáveis, uma
parcela depende do governo
federal (IPI, PIS/Cofins) e a outra
depende dos estados (ICMS).

Em resumo, a carga tributária
incidente sobre o produto
exportado alcança em média
22,9% do valor da receita bruta
da produção, mas apenas 17,1%
estão previstos como tributos
recuperáveis, nem sempre

devolvidos aos industriais.
O ônus dos demais 5,8%
incidentes sobre a produção fica
com o exportador, que, por sua
vez, repassa ao consumidor do
país importador.

As indústrias brasileiras são,
portanto, forçadas a exportar
tributos e, por conseguinte,
assistem à perda sistemática de
sua competitividade. Conforme a
secretária executiva da Camex,5

“na contramão da prática
internacional, o sistema tributário
brasileiro não prevê a devolução
plena dos tributos indiretos, que
oneram a produção exportável,
o que torna nossos exportadores
menos competitivos. As normas
de imunidade são específicas para
alguns impostos, como o IPI e
o ICMS, além das contribuições
sociais e de intervenção no
domínio econômico, para as quais
a Constituição estabelece que ‘não
incidirão sobre as receitas
decorrentes de exportação’.
Quanto aos demais tributos
federais, pagos ao longo da cadeia
de produção, nada impede que
recebam tratamento de isenção
ou que venham a ser restituídos
aos exportadores, se a lei assim
dispuser, sem qualquer afronta
às normas multilaterais.”

Tabela 1

CLASSIFICAÇÃO DOS TRIBUTOS EM RELAÇÃO
ÀS DESPESAS E À RECEITA LÍQUIDA

Descrição

Tributos Incidentes sobre Insumos
• Recuperáveis
•  Não recuperáveis
Receita Industrial Livre de Tributos

R$ Milhares

316.292
236.043

80.249
1.379.603

Tributos/Receita Líquida (%)

22,9
17,1
5,8

100,0

Fonte: PIA (2007). Elaboração: Depecon.

4 Estudo intitulado “Incidência de tributos nas exportações brasileiras”, Depecon/Fiesp. Disponível no
site http://www.fiesp.com.br/economia/estudoeconômicos.aspx.
5 Lytha Spíndola, Desoneração das Exportações e Empregos.
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Gráfico 2
CRESCIMENTO COMPARADO ENTRE A ARRECADAÇÃO DOS ESTADOS E AS
EXPORTAÇÕES INDUSTRIAIS

Fonte: Secex e Receita Federal. Elaboração: Área de Análise Econômica/Derex.

Assim, desde que respeitados os
acordos internacionais, ou seja,
não desonerando os tributos
diretos, o Brasil pode criar
normativas que contemplem
a desoneração plena das
exportações, e não apenas dos
tributos (recuperáveis) já previstos
sobre o valor agregado. A maior
isonomia competitiva frente aos
seus competidores pode ser
alcançada pelo Brasil mediante
o aprimoramento do sistema
vigente de restituição, mas vale

ressaltar que a resolução de todo
o problema passa também pela
desoneração completa daqueles
tributos que ainda são
categorizados como não
recuperáveis.

Especula-se que o não
ressarcimento e a não
possibilidade de aproveitamento
dos saldos de créditos pelos
exportadores não se efetivem
devido ao receio de que causem
queda da arrecadação dos

A fim de corrigir o viés

antiexportador brasileiro,

é fundamental que o
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Gráfico 1
CRESCIMENTO COMPARADO ENTRE A ARRECADAÇÃO FEDERAL E AS
EXPORTAÇÕES INDUSTRIAIS

Fonte: Secex e Receita Federal. Elaboração: Área de Análise Econômica/Derex.
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Gráfico 3
PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE MANUFATURAS DO BRASIL NO
TOTAL MUNDIAL

Fonte: OMC. Elaboração: Área de Análise Econômica/Derex.

governos federal ou estadual.
O que se observa, no entanto,
são sucessivos recordes de
arrecadação alcançados pelos
governos. Pode-se constatar que
o crescimento das exportações
de bens industriais do país, entre
2003 e 2008, ocorreu num ritmo
inferior ao incremento da
arrecadação tanto do IPI, PIS e
Cofins, na esfera federal, quanto
do ICMS na estadual. De 2003 a
2008, as exportações de produtos
industrializados do Brasil
apresentaram elevação de 41,1%,
contra aumento de 82,3% do
ICMS arrecadado no mesmo
período em todo o país, e de 85,4%
de elevação no recolhimento de IPI,
PIS e Cofins. Ocorre, na verdade,
uma dicotomia entre a elevação da
carga de tributos e o crescimento
do valor de crédito acumulado de
direito dos exportadores.

Em oposição a outros países que
incentivam as exportações e as
utilizam também como alavanca
ao crescimento econômico,
poder-se-ia arguir que o sistema
tributário brasileiro possui um
viés antiexportador, que acarreta

perdas significativas para o país.
Em 2008, último ano para o qual
há dados disponíveis pela OMC,
as exportações de manufaturados
do Brasil representavam ínfimos
0,59% de toda a venda mundial
de bens industriais – menor valor
da série desde 1980, cuja média
da década foi de 0,81%.

Não há dúvidas de que outros
fatores explicam a redução de
participação do Brasil no mercado
mundial de manufaturados, como
a questão cambial ou o maior
crescimento da demanda interna
do país. Entretanto, a
sustentação do crescimento
econômico do Brasil nos
próximos anos depende de um
aumento nas vendas externas de
produtos acabados, e o país não
pode mais ter o setor externo
como uma opção conjuntural,
oscilando conforme os ciclos
internacionais.

O Brasil perde, sistematicamente,
oportunidades de exibir taxas
mais exuberantes de crescimento
do PIB em função de seu
desestímulo às exportações, pois

poderia tirar mais proveito tanto
da demanda interna quanto da
internacional. A fim de corrigir
o viés antiexportador brasileiro,
é fundamental que o governo
compreenda o caráter
indispensável de utilizar os
dispositivos fiscais e tributários
com efetividade.

CONCLUSÃO

Parece haver um consenso
no mundo todo quanto à não
exportação de tributos como uma
forma de conferir competitividade
à produção e de estimular a
atividade exportadora. Países
concorrentes do Brasil têm
adotado mecanismos dinâmicos
que desoneram de forma integral
as exportações de suas empresas.
Governos de nações como China,
Coreia do Sul, Hong Kong e
Argentina, por exemplo, criaram
sistemáticas eficazes para
restituir esses tributos a seus
exportadores, conferindo fôlego
a seus setores privados para
encarar a competição
internacional.

O ponto mais inquietante do
modelo de restituição tributária
das exportações vigente no Brasil
é a sua complexidade operacional.
O sistema não estabelece prazo
algum para o ressarcimento dos
valores retidos, assim como não
prevê atualização monetária dos
valores que, devolvidos em
momento posterior, já oneraram
o capital de giro das empresas.
Soma-se a isso o fato de que a
devolução dos créditos necessita
de homologação prévia e de
auditoria, o que demanda
quantidade elevada de recursos
humanos e, consequentemente,
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causa o aumento do já imenso
crédito acumulado. Avaliações
dão conta de que, na esfera
federal, o valor atinja R$ 20
bilhões, e na estadual (ICMS),
R$ 17 bilhões.6

Os números acima citados
corroboram a pesquisa qualitativa
realizada pelo Departamento de
Relações Internacionais e
Comércio Exterior do Derex-
FIESP,7 na qual, das 130
empresas entrevistadas, 57%
classificaram como grave ou
muito grave o problema de
acumulação de créditos relativos
à exportação na esfera federa.
No âmbito estadual,
a porcentagem das empresas
que consideram o problema grave
ou muito grave alcançou 64%.

A conclusão a que se chega é
que se faz urgente a busca por
alternativas para tornar mais
célere o processo de devolução
dos créditos tributários e para
estancar o processo de geração
de novos créditos, na tentativa de
não acarretar perdas adicionais
de capital de giro para as empresas.
Uma possibilidade nesse sentido
seria realizar a atualização
monetária dos créditos com
títulos indexados à Selic, de
modo que a liberação dos tributos
ocorreria de forma automática,
deixando o processo de auditoria
para uma etapa posterior.

Outro ponto a ser considerado
seria a permissão dada pelas
receitas federal e/ou estaduais
para a compensação de tributos

entre empresas do mesmo
grupo, ou mesmo para
fornecedores da cadeia. No caso
dos créditos tributários na esfera
federal, a compensação dos
créditos via pagamento de outros
tributos poderia ocorrer de forma
mais simplificada e veloz. Além
disso, é preciso que o governo
atue junto ao setor privado, a
fim de se pensar em uma nova
sistemática para a devolução
dos tributos não-recuperáveis,
que contemple a coletividade
dos setores exportadores.
Um mecanismo similar ao
tax rebate utilizado pela China,
com a definição de alíquotas
de devolução por empresa ou
a permissão às empresas, para
utilizar esses créditos para pagar
outros tributos são esboços de
medidas para tentar solucionar
esse problema.

Em suma, modificar a
operacionalização do sistema
vigente de restituição dos tributos
relativos à exportação tem caráter
urgente. O exportador brasileiro,
que vem sofrendo com os altos
custos de logística para exportar
e com a valorização excessiva e
persistente da taxa de câmbio,
tem tratamento não isonômico
em relação a seus concorrentes
na área tributária. Conferir maior
competitividade às exportações
do Brasil, principalmente às de
maior valor adicionado, é um
passo necessário para ampliar
ainda mais as possibilidades de
crescimento da produção e do
emprego.

6 Na esfera federal, nossa referência foi o artigo “Desoneração tributária das exportações e empregos”
(Lytha Spíndola) e na estadual, o levantamento realizado pelo Instituto de Estudos para o Desenvolvimento
Industrial (IEDI).
7 Estudo intitulado “Tributação e exportações: onerando o crescimento econômico do Brasil”. Disponível
em: http://www.fiesp.com.br/derex/analise_comex/pdf/desoneração%20tributária%20das%20
exportaçõespdf.
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A cobrança de tributos é legitima
e tem a sua razão de ser –
o custeio do Estado e o
financiamento do bem-estar
social. No entanto, se o calibre
dessa cobrança não observar
literalmente o previsto nas regras
domésticas e internacionais, o
tributo, em vez de fazer o bem,
poderá ocasionar um malefício.
Nesse sentido, a devolução dos
créditos tributários gerados pela
atividade exportadora, nos casos
dos impostos incidentes sobre
a agregação de valor e
contribuições, é não só um direito
do exportador, mas, acima de
tudo, um dever do Estado.�
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desoneração tributária das exportações
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Eduardo Augusto Guimarães é economista e consultor da Funcex.

O PROBLEMA

A desoneração das exportações
da incidência do ICMS, garantida
pela Constituição, tem sido
apenas parcial. Muitas empresas
exportadoras têm enfrentado
dificuldades em recuperar os
créditos acumulados na compra
de insumos destinados à
produção exportada e não
absorvidos com débitos relativos
a esse tributo associado a
vendas no mercado doméstico.
Essa dificuldade afeta
principalmente empresas que
destinam uma parcela
significativa de sua produção ao
mercado externo e/ou cujo valor
agregado é elevado.1

O resultado imediato dessa
desoneração parcial é a perda de
competitividade das exportações
brasileiras: os preços dos
exportadores que enfrentam essa
dificuldade incorporam
inevitavelmente a parcela do
ICMS não recuperado. Por outro
lado, a continuidade desse
processo tem como
consequência a formação de um
estoque de créditos acumulados,
o que constitui, para os estados,
um passivo cuja dimensão exata
não é conhecida, mas que
certamente é expressiva.2

As dificuldades enfrentadas por
empresas exportadoras para
utilizar os seus créditos

Artigo baseado em estudo elaborado pela Funcex para a CNI, fundamentando proposta ainda em
fase de discussão.

1 Os créditos acumulados na compra de insumos destinados à produção exportada não são absorvidos
se Q < 0, sendo Q = d . (1– w) . (1 + i . k) – i . k, onde i e d são, respectivamente, as alíquotas médias
(implícitas) do ICMS incidentes sobre os insumos utilizados na produção da mercadoria e sobre as
mercadorias vendidas no mercado doméstico; k é o valor agregado pela empresa, expresso pela
relação entre despesa com insumos e receita da venda da mercadoria líquida do ICMS; e w é
participação da receita total de exportação da mercadoria na receita total da empresa.
2 Pesquisa recente realizada pela FIESP junto a 350 grandes empresas exportadoras indica que a
acumulação de créditos do ICMS relativos às exportações é considerado um “problema muito grave”
ou, menos enfaticamente, um “problema grave” por, respectivamente, 44% e 20% das empresas.
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acumulados de ICMS decorrem
basicamente de inobservância de
dispositivo legal. Ao estabelecer a
não incidência do ICMS sobre as
mercadorias e serviços
exportados, a Constituição
assegura a manutenção e o
aproveitamento do montante do
imposto cobrado nas operações e
prestações anteriores (art.155,
parag. 2º, X, a). A Lei
Complementar n° 87/96 estabelece
que, havendo saldos credores
acumulados remanescentes em
estabelecimentos que realizem
operações de exportação, esses
saldos podem ser transferidos a
outros contribuintes do mesmo
estado, “mediante a emissão pela
autoridade competente de
documento que reconheça o
crédito” (art. 25,§ 1º, II).

Contudo, o fato de a transferência
depender, segundo esse
dispositivo legal, de
reconhecimento do crédito pela
autoridade estadual dá margem a
que se dificulte a sua utilização
— seja mediante a restrição, na
regulamentação estadual (sem
base legal), de sua transferência
a algumas situações específicas,
seja pelo simples expediente de
não processar o seu
reconhecimento.

O contexto político

A resistência dos estados em
conviver com a desoneração
fiscal das exportações está
associada à lógica do ICMS
vigente, baseado na tributação na
origem, que impõe ao estado
exportador o ônus da desoneração

fiscal, penalizando-o por exportar
(situação em que deve abrir mão
do imposto) em vez de vender no
mercado nacional (situação em
que, quando muito, no caso das
vendas interestaduais, abre-se
mão apenas de uma parcela do
imposto).3 O argumento mais
forte contra essa perda tem como
foco a transferência de créditos
decorrentes de tributos pagos em
outras unidades da federação,
situação em que o estado deve
restituir um imposto que
efetivamente não coletou.

A Constituição de 1988
reconheceu a inadequação de
fazer recair sobre o estado
exportador todo o ônus da
desoneração fiscal do ICMS, ao
estabelecer que a União entregará
10% do produto da arrecadação
do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) aos estados
e ao Distrito Federal, distribuindo
esse montante entre as unidades
da federação proporcionalmente
ao valor das respectivas
exportações de produtos
industrializados — a única classe
de produto sobre a qual, na
formulação original do texto
constitucional, não incidia o ICMS.

A Lei Complementar n° 87 não
teve a mesma preocupação, ao
estender, em 1996, a
desoneração do ICMS aos
produtos primários e
industrializados semielaborados e
à prestação de serviços para o
exterior. Estabelece, é verdade,
uma compensação pela perda de
arrecadação. Esta, no entanto, é
temporária e não está vinculada

3 Essa penalização do estado por exportar é complementada, aliás, pela premiação que a sistemática
vigente do ICMS confere ao estado por importar. Nesse caso, contrariando o princípio da tributação na
origem, o ICMS referente à mercadoria ou ao serviço importado é integralmente arrecadado pelo estado
importador.

As dificuldades

enfrentadas por empresas

exportadoras para utilizar

os seus créditos

acumulados de ICMS

decorrem basicamente

da inobservância, pelos

estados, de dispositivo

legal
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ao valor das exportações — tem
como referência a evolução da
arrecadação total do ICMS do
estado, a partir da qual se estima
uma perda relativa calculada por
meio de procedimentos e
fórmulas extremamente
complexas.

Nesse contexto, a compensação
oferecida pela Lei Complementar
n° 87 nunca foi reconhecida como
satisfatória pelos estados, tendo
sido alterada, em sua magnitude
e em sua distribuição, em
sucessivas modificações, que
prorrogaram ainda o seu período
de vigência (Leis
Complementares n° 99/99, 102/00
e 115/02). Essas alterações,
contudo, não refletiram uma
avaliação das perdas efetivas de
arrecadação decorrentes da
desoneração das exportações.
Além disso, a sua distribuição
entre os estados não guarda
maior relação com o valor de
suas exportações. Na verdade,
tais mudanças resultaram de
negociações e acordos políticos
entre o governo federal e os
estados, constituindo um
mecanismo de acomodação das
recorrentes demandas das
unidades da federação por
recursos da União. Por não
guardarem, de fato, nenhuma
relação com o ônus decorrente
da desoneração das exportações,
tais repasses não tiveram como
contrapartida qualquer
compromisso dos estados com a
desoneração efetiva das
exportações.

Posteriormente, a Emenda
Constitucional nº 42, de 2003 —
ao incorporar ao texto
constitucional a extensão da
desoneração do ICMS para todas

as mercadorias exportadas e
para os serviços prestados a
destinatários no exterior, que fora
introduzida em nível
infra-constitucional pela Lei
Complementar n° 87 — retoma a
questão da compensação dos
estados pelas perdas decorrentes
dessa desoneração, ao
acrescentar o art. 91 ao Ato das
Disposições Constitucionais
Transitórias.

Esse artigo estabelece, ainda
que em uma redação confusa,
que uma lei complementar
definirá os critérios, prazos e
condições para a transferência de
recursos da União para as
unidades da federação, indicando
ainda que, enquanto não for
editada essa lei complementar,
permanecerá vigente o sistema
de entrega de recursos previsto
na Lei Complementar nº 87/96,
com a redação dada pela Lei

Complementar nº 115/02. A lei
complementar prevista por esse
novo artigo não foi editada.

Posteriormente, a Medida
Provisória nº 193, publicada em
2004, concedeu (paralelamente
às transferências decorrentes da
Lei Complementar 87/96) auxílio
financeiro aos estados e
municípios (FEX), com o objetivo
de fomentar as exportações do
país. Esse auxílio foi
disponibilizado também nos
exercícios seguintes, por meio de
novos textos legais.4

O quadro abaixo apresenta as
transferências para estados e
municípios associadas às
exportações como percentagem
do valor das mesmas, indicando
uma queda significativa em
relação aos valores transferidos
logo após a edição da Lei
Complementar nº 87/96.

TRANSFERÊNCIAS PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS ASSOCIADAS
ÀS EXPORTAÇÕES COMO PERCENTAGEM DO VALOR DAS MESMAS

Ano
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

IPI exportação
2,9
2,7
1,8
1,7
1,4
1,0
0,8
0,8
0,9
0,9
1,0
1,0

Desoneração ICMS - LC 87/96
2,8
4,6
4,3
3,8
2,6
2,2
1,7
1,2
1,2
0,7
0,6
0,5

Sub-total
5,7
7,2
6,2
5,5
4,0
3,2
2,5
2,0
2,0
1,6
1,7
1,5

FEX

0,3
0,5
0,8
0,6
0,9

Total
5,7
7,2
6,2
5,5
4,0
3,2
2,5
2,3
2,5
2,4
2,3
2,4

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional, Coordenação Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios e Funcex.

Obs: o valor total das exportações em reais foi calculado com base em dados e taxas de câmbio médias mensais; os

valores das exportações de básicos e semimanufaturados foram obtidos aplicando-se, ao valor total das exportações

em reais, a percentagem obtida a partir das exportações em dólares.

4 Leis n°11.131/05, 11.289/06 e 11.512/07 e Medida Provisória n°464/09. A natureza política desse
auxílio fica explícita na Exposição de Motivos da referida MP que indica que sua “distribuição será
feita (...) proporcionalmente aos coeficientes individuais de participação de cada estado e do Distrito
Federal, pactuados entre os governadores” (EM nº 22/2004 – MF referente à Medida Provisória nº
193, de 2004, convertida na Lei 10.966/04). Essa referência reaparece nas Exposições de Motivos
relativas aos atos legais aprovados nos anos subsequentes.
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Requisitos para uma
solução definitiva do
problema

As dificuldades enfrentadas por
empresas exportadoras para
utilizar os seus créditos
acumulados de ICMS decorrem
basicamente de inobservância,
pelos estados, de dispositivo legal.

Por conseguinte,o primeiro
requisito para remover, de forma
definitiva, as dificuldades
enfrentadas por empresas
exportadoras para utilizar os seus
créditos acumulados de ICMS é
desenhar, para esse caso, uma
sistemática de apuração do
imposto que torne a
transferência desses créditos
para outro contribuinte
independente da intervenção
das autoridades estaduais.
Isso requer que a transferência
dos créditos não esteja
condicionada a reconhecimento
formal e prévio da autoridade
competente, não dependa da
existência de dotação
orçamentária e fique imune a
eventuais contingenciamentos
dessas dotações.

A implementação dessa nova
sistemática envolve a modificação
da Lei Complementar nº 87/96.
É de se esperar uma forte
resistência dos governos estaduais
a essa alteração, que lhes impõe
uma perda de arrecadação que
têm procurado evitar.

Um segundo requisito para
remover, de forma definitiva, as
dificuldades enfrentadas por
empresas exportadoras para
utilizar os seus créditos
acumulados de ICMS é, portanto,
associar à adoção da nova

sistemática de apuração do
ICMS algum mecanismo que
compense os estados pela perda
de arrecadação resultante.
O desembolso dos recursos
previsto na Lei Complementar
nº 87/96 — que, com a redação
dada pela Lei Complementar
nº 115/02, foi assegurado aos
estados pela Emenda
Constitucional nº 42 — vem
sendo, recorrentemente, posto
em questão pelo governo federal
nos últimos anos, dependendo de
negociações políticas para a sua
efetivação. É desejável, portanto,
que o novo mecanismo não
dependa da intervenção do
governo federal, ou seja, que
independa da aprovação de
dotação orçamentária e que fique
imune a eventuais
contingenciamentos dessas
dotações.

Em resumo, trata-se de definir e
implementar, simultaneamente,
marcos legais que permitam
equacionar, de forma permanente,
dois problemas recorrentes que
decorrem do descumprimento de
determinações legais pelas
diferentes esferas de governo.
De um lado, os obstáculos que
são interpostos pelas autoridades
estaduais à utilização, pelas
empresas exportadoras, dos
saldos credores acumulados
remanescentes. De outro, o
descumprimento, pela União, da
Emenda Constitucional nº 42,
que determina a edição de lei
complementar que defina
critérios, prazos e condições para
a transferência de recursos da
União para as unidades da
federação, em substituição ao
sistema previsto na Lei
Complementar nº 87/96.

NOVA SISTEMÁTICA
DE APURAÇÃO DO
ICMS DE EMPRESAS
EXPORTADORAS

A proposta

A sistemática proposta
caracteriza-se, resumidamente,
pelos seguintes procedimentos:

→  lançamento de débito relativo
à saída do estabelecimento
da mercadoria destinada à
exportação, com
recolhimento diferido;

→  emissão, pela autoridade
alfandegária, quando do
desembaraço aduaneiro da
mercadoria exportada, de
Certificado para efeito de
Estorno de Débito (CED) do
ICMS de valor igual ao débito
lançado;

→  utilização desse CED para
estornar lançamentos de
débito do ICMS da própria
empresa e/ou transferência
de parcela do valor desse
certificado para outro
contribuinte do estado, que
poderá utilizá-lo no estorno
de seus lançamentos de
débito.

O quadro a seguir esquematiza
as sistemáticas atual e a
proposta, considerando dois
casos distintos: (i) o de uma
empresa exportadora que, na
sistemática atual, tem imposto a
recolher; e (ii) o de uma empresa
exportadora que, na sistemática
atual, tem crédito não utilizado.

A transferência de CEDs do ICMS
para outro contribuinte para
utilização no estorno de seus
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Caso de empresa exportadora que, na sistemática atual, tem ICMS a recolher

200
100
300

18%

36
18
54

Insumos de mercadorias
destinadas a:

Mercado interno
Exportação
Total insumos

Crédito ICMS
Alíquota:

Crédito ICMS relativo a:

Mercado interno
Exportação
Total

Vendas internas
Exportação
Receita total

Débito ICMS
alíquota incidente sobre mercadoria destinada ao mercado interno: 18%
alíquota incidente sobre saída do estabelecimento da mercadoria destinada à
exportação: 18%

Sistemática atual
Debito relativo a:

Mercado interno
Exportação
Total

Sistemática proposta
Débito relativo a:

Mercado interno
Exportação (diferido)
Total provisório
Estorno mediante CED
Total

CED emitidos
CED utilizados

CED disponível

Resultado:
Sistemática atual

Imposto a recolher   18

72
0

72

72
29,52

101,52
(29,52)

72

29,52
29,52

0

400
164
564

Sistemática proposta
Imposto a recolher                              18

Caso de empresa exportadora que, na sistemática atual, tem crédito do ICMS não utilizado

100
200
300

18%

18
36
54

Insumos de mercadorias
destinadas a:

Mercado interno
Exportação
Total insumos

Crédito ICMS
Alíquota:

Crédito ICMS relativo a:

Mercado interno
Exportação
Total

Vendas internas
Exportação
Receita total

Débito ICMS
alíquota incidente sobre mercadoria destinada ao mercado interno: 18%
alíquota incidente sobre saída do estabelecimento da mercadoria destinada à
exportação: 18%

Sistemática atual
Debito relativo a:

Mercado interno
Exportação
Total

Sistemática proposta
Débito relativo a:

Mercado interno
Exportação (diferido)
Total provisório
Estorno mediante CED
Total

CED emitidos
CED utilizados

CED disponível

Resultado:
Sistemática atual

Imposto a recolher     0
Crédito não utilizado   18

36
0

36

36
59,04
95,04

(41,04)
54

59,04
41,04

18

200
328
528

Sistemática proposta
Imposto a recolher                                0
CED disponível para transferência    18

lançamentos de débito ocorrerá,
certamente, com um deságio em
relação ao valor de face desse
certificado, o que significa uma
perda para a empresa
exportadora. Contudo, se a
aceitação do CED for

apresenta em relação à alternativa
de reembolso em espécie do
crédito não utilizado, a saber:

→  a transferência desses
créditos para outro
contribuinte é independente

inquestionável, esse deságio
tenderá a ser pouco significativo.

Esse ônus imposto à empresa
exportadora pela sistemática
proposta é, de resto, mais do que
compensado pelas vantagens que
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       da intervenção das autoridades
estaduais, uma vez que:

�  não está condicionada a
reconhecimento formal e
prévio da autoridade
estadual; e

�  não depende da
existência de dotação
orçamentária e está
imune a eventuais
contingenciamentos
dessas dotações;

→  não envolve cálculos
destinados a determinar o
rateio dos insumos utilizados
(e dos créditos dele
derivados) entre as
mercadorias vendidas no
mercado doméstico e
exportadas (esse cálculo
nem sempre é simples e
pode dar margem tanto à
perda de arrecadação do
estado quanto a negociações
complexas com a
fiscalização tributária).

A proposta e a imunidade
tributária das exportações

A exigência de lançamento do
débito do ICMS quando da saída
do estabelecimento de mercadoria
destinada à exportação não
implica descumprimento do
dispositivo constitucional que
determina não incidir, sobre a
exportação, o ICMS.

O Código Tributário Nacional
dispõe que “fato gerador da
obrigação principal é a situação
definida em lei como necessária
e suficiente à sua ocorrência”
(art. 114). Da mesma forma que
cabe à legislação definir o fato
gerador da incidência do tributo,

cabe também à legislação definir
o “fato gerador” de sua não
incidência, ou, mais propriamente,
o fato que extingue a incidência,
o qual deve estar referido à
situação específica que
determina a não incidência do
tributo — no caso, a exportação
da mercadoria.

Ora, a legislação tributária
associa o fato gerador de tributo
relativo à exportação à saída da
mercadoria do território nacional,
ao estipular, no Código Tributário
Nacional, que

“Art. 23. O imposto, de
competência da União,
sobre a exportação, para o
estrangeiro, de produtos
nacionais ou nacionalizados
tem como fato gerador a
saída destes do território
nacional.”

Esse dispositivo foi
regulamentado pelo Decreto-lei
nº 1.578/77, que considerou
ocorrido o fato gerador no
momento da expedição da Guia
de Exportação ou documento
equivalente (art. 1º, parágrafo 1º),
posteriormente reformulado pelo
Decreto nº 6.759/09, que adotou
a data de registro do registro de
exportação no Siscomex
(art. 213, parágrafo único).

Aqui — por analogia ao disposto
na Lei Complementar nº 87, que
considera ocorrido o fato gerador
do ICMS incidente sobre a
importação no momento do
desembaraço aduaneiro da
mercadoria importada (art. 12, IX)
— propõe-se o desembaraço
aduaneiro da mercadoria
exportada como o fato que
extingue a incidência do ICMS

A exigência de

lançamento do débito

do ICMS quando da saída

do estabelecimento de

mercadoria destinada

à exportação não implica

descumprimento de

dispositivo constitucional
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sobre a mercadoria exportada,
ou seja, como a situação
necessária e suficiente à
ocorrência dessa não incidência.

Nesse contexto, uma vez que
ainda não ocorrido o fato que
determina a não incidência do
ICMS de uma mercadoria que
se destina à exportação,
subsiste, quando de sua saída
do estabelecimento, a
determinação da Lei
Complementar nº 87 que
considera fato gerador de imposto
a saída de mercadoria do
estabelecimento de contribuinte
(art. 12, I). Daí o lançamento de
débito relativo à saída do
estabelecimento da mercadoria
destinada à exportação.

Contudo, tendo em vista a
presunção de que essa
mercadoria venha a ser
exportada, cabe o deferimento do
pagamento do imposto
correspondente, de modo a
comportar o estorno do débito
lançado quando ocorrido o fato
que caracteriza a exportação e,
consequentemente, extingue a
incidência do ICMS (isto é, após
o desembaraço aduaneiro da
mercadoria destinada ao exterior).

A eficácia da proposta

Cabe investigar ainda a existência
de limites à eficácia da
sistemática proposta do ponto de
vista da utilização dos créditos do
ICMS de uma empresa exportadora.

Essa análise indica que a
existência de crédito não

utilizado na sistemática atual
depende dos valores assumidos
pelas seguintes variáveis:

→  alíquotas médias (implícitas)
do ICMS incidentes sobre os
insumos utilizados na
produção da mercadoria (i) e
sobre a mercadoria vendida
no mercado doméstico (d);

→  valor agregado pela empresa
(expresso pela relação k
entre despesa com insumos
e receita da venda da
mercadoria líquida do ICMS);

→  participação da receita total
de exportação da mercadoria
na receita total da empresa
(w).5

A nova sistemática assegura a
utilização completa do crédito de
ICMS da empresa exportadora,
se a alíquota x utilizada para o
cálculo do lançamento de débito
associado à saída da mercadoria
destinada à exportação for
superior a um valor mínimo xmin

definido a partir das mesmas
variáveis indicadas acima.6

Para qualquer valor da alíquota
igual ou maior do que esse
mínimo xmin, a sistemática
proposta reproduz exatamente a
sistemática atual, disponibilizando,
no entanto, para transferência
para outros contribuintes, sob a
forma de Certificado para efeito
de Estorno de Débito do ICMS,
o exato valor do crédito que hoje
subsiste não utilizado. Para que
cumpra essa função para todas
as empresas, a alíquota deverá
ser, evidentemente, maior do que

5 Se Q = d . (1 – w) . (1 + i . k) – i . k < 0, a empresa exportadora não utilizará todo o crédito.
6 Esse valor mínimo x min é determinado pela expressão (–Q) / w, que corresponde à razão entre o
crédito não utilizado e a receita de exportação da empresa.
7 A extensão em que isso ocorre depende dos valores das expressões [(x.m) + Q] e [x – k .i].

o maior valor mínimo xmin observado
no universo de empresas.

Uma simulação dessa questão
indica que as faixas de valores de
w e k, que não asseguram
completa absorção dos créditos
gerados pela empresa
exportadora quando a alíquota x
é de 12%, são suficientemente
amplas para desaconselhar a sua
adoção. Essas faixas se
reduzem significativamente no
caso de uma alíquota de 18%.
Por conseguinte, optou-se aqui
pela alíquota de 18%.

Se a empresa exportadora tem
também créditos não utilizados
associados a mercadorias
vendidas no mercado doméstico,
a transferência de créditos por
meio de CEDs pode corresponder
não apenas a créditos
associados à exportação, mas
também a uma parcela ou à
totalidade daqueles derivados de
vendas no mercado doméstico.7

COMPENSAÇÃO
DOS ESTADOS PELA
DESONERAÇÃO DAS
EXPORTAÇÕES DA
INCIDÊNCIA DO ICMS

Elementos para a
negociação de um novo
esquema de compensação

A proposta de um novo esquema
de compensação, pelos estados,
do ônus decorrente da
desoneração das exportações da
incidência do ICMS tem como
fundamento o artigo 91 do Ato
das Disposições Constitucionais
Transitórias, acrescentado ao
texto constitucional em 2003,
que determina a edição de lei
complementar que venha
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substituir o sistema de entrega de
recursos a unidades da federação
previsto na Lei Complementar nº 87/
96, indicando critérios e condições a
serem observados.8 Essa lei ainda
não foi editada.

Essa compensação deve levar em
conta o limite superior da perda de
arrecadação –  aquela que ocorreria
se toda a quantidade exportada fosse
alternativamente vendida:

(i) seja com incidência de imposto, no
próprio mercado externo;

(ii) seja no mercado doméstico.
Sugere-se que, na estimativa
desse limite superior, seja
considerada a alternativa de venda
no mercado doméstico e, nesse
mercado, o caso mais desfavorável
para o estado: a venda
interestadual para um destinatário
contribuinte. Esse limite seria,
assim, estimado pela aplicação da
alíquota de 12% ao valor das
exportações estaduais das
mercadorias sujeitas à tributação
na origem quando vendida para
contribuinte de outro estado.9

Por outro lado, a relação entre as
importações e as exportações do
estado é um aspecto sugerido pelo
art. 91 da ADCT a ser considerado
na definição do valor da
compensação. Nessa perspectiva,
cabe ter presente que o sistema
vigente de arrecadação do ICMS
confere um prêmio ao estado por
importar (quando se apropria
integralmente do ICMS) em vez de
adquirir a mercadoria em outra
unidade da federação (quando
compartilha esse imposto com o
estado de origem). A magnitude
desse prêmio é definida pela alíquota
interestadual, que incidiria, na
origem, sobre a compra de outra
unidade da federação (12% ou 7%).

Esse prêmio deve constituir a base
para incorporar a relação entre as
importações e as exportações à
sistemática de compensação do
estado, como sugerido pelo texto
constitucional.

Assim, a base de referência para a
compensação deve ser definida
como a diferença entre:

→  o limite superior da perda de
arrecadação, calculado pela
aplicação da alíquota de 12% ao
valor das exportações estaduais
das mercadorias sujeitas à
tributação na origem quando
vendida para contribuinte de
outro estado; e

→  o valor do “prêmio” do estado
importador, determinado como:
(i) a importância resultante da
aplicação da alíquota de 7% ao
valor das importações de
mercadorias que foram
tributadas e que seriam
tributadas se compradas por
contribuinte em outra unidade da
federação ou, alternativamente;
(ii) a parcela de 39% do valor da

8 Art. 91. A União entregará aos estados e ao Distrito Federal o montante definido em lei complementar,
de acordo com critérios, prazos e condições nela determinados, podendo considerar as exportações
para o exterior de produtos primários e semielaborados, a relação entre as exportações e as
importações, os créditos decorrentes de aquisições destinadas ao ativo permanente e a efetiva
manutenção e aproveitamento do crédito do imposto a que se refere o art. 155, § 2º, X, a.

§ 1º Do montante de recursos que cabe a cada estado, setenta e cinco por cento pertencem ao
próprio estado, e vinte e cinco por cento, aos seus municípios, distribuídos segundo os critérios a que
se refere o art. 158, parágrafo único, da Constituição.

§ 2º A entrega de recursos prevista neste artigo perdurará, conforme definido em lei complementar,
até que o imposto a que se refere o art. 155, II, tenha o produto de sua arrecadação destinado
predominantemente, em proporção não inferior a oitenta por cento, ao estado onde ocorrer o
consumo das mercadorias, bens ou serviços.

§ 3º Enquanto não for editada a lei complementar de que trata o caput, em substituição ao sistema
de entrega de recursos nele previsto, permanecerá vigente o sistema de entrega de recursos
previsto no art. 31 e Anexo da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, com a redação
dada pela Lei Complementar nº 115, de 26 de dezembro de 2002.

§ 4º Os estados e o Distrito Federal deverão apresentar à União, nos termos das instruções baixadas
pelo Ministério da Fazenda, as informações relativas ao imposto de que trata o art. 155, II, declaradas
pelos contribuintes que realizarem operações ou prestações com destino ao exterior.
9 O valor das exportações de petróleo e de lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele
derivados não integra, portanto, a base de cálculo da compensação, uma vez que não incide ICMS
sobre as operações interestaduais relativas a esse produtos, quando destinados à industrialização ou
à comercialização (Lei Complementar 87/96, art. 3º, III).
10 Sendo Im  o valor da arrecadação do ICMS importação e M o valor das importações que recolheram
ICMS no estado, Im = 0,18 . M. Logo, 0,07 . M = 0,07 . (Im / 0,18) = 0,39 . Im.

arrecadação do ICMS-
Importação pelo estado.10

Estabelecida essa base de
referência, é necessário definir a
parcela do ônus incorrido pelo estado
que a União está disposta a assumir.
Essa é uma definição de natureza
política, que deve resultar de
negociação entre o governo federal e
os estados.

Por fim, cabe considerar que a
compensação pela perda de
arrecadação decorrente da
desoneração das exportações de
produtos industrializados está
contemplada na destinação de 10%
da receita do IPI para os estados
exportadores desses produtos. Para
evitar dupla compensação pela
desoneração das exportações
desses bens, privilegiando-os vis-à-vis
os produtos primários e
semielaborados, cumpre abater, do
valor a ser transferido a cada estado,
o montante que lhe é destinado como
quota-parte do IPI-Exportação.

De resto, a nova sistemática de
compensação dos estados e
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municípios deve prever a utilização do
montante a ser transferido a esse
título no pagamento do serviço de
dívidas da unidade federada, inclusive
de sua administração indireta, junto
ao Tesouro Nacional. Tal mecanismo
de compensação não dependeria da
existência de dotação orçamentária e
estaria imune a eventuais
contingenciamentos dessas
dotações (exceto no tocante à
pequena parcela da compensação
devida aos estados e aos municípios
que exceder o serviço de sua dívida).

Simulação da compensação
a estados e municípios

A tabela a seguir compara as
transferências efetuadas aos estados
e municípios sob o amparo da Lei
Complementar nº 87 no período 1998-
2008 e os valores que teriam sido
transferidos se a proposta aqui
exposta tivesse sido adotada,
considerando diversas alternativas de
compartilhamento do ônus da
desoneração das exportações entre
os estados e a  União (expressas
pelo parâmetro y). Os resultados
referem-se apenas à alternativa (i) por

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

2006
2007
2008

4,6
4,3
3,8
2,6
2,2
1,7
1,2
1,2
0,7
0,6
0,5

1.950
1.950
1.950

1,8
3,5
3,7
4,1
5,5
6,5
6,8
6,7
6,2
5,5
4,3

18.660
17.193
15.600

1,4
2,9
3,2
3,6
4,8
5,8
6,0
6,0
5,5
4,9
3,8

16.518
15.154
13.678

0,9
2,4
2,6
3,0
4,2
5,0
5,3
5,2
4,8
4,2
3,3

14.377
13.115
11.757

0,5
1,9
2,1
2,5
3,5
4,3
4,5
4,4
4,1
3,6
2,7

12.236
11.075
9.836

0,0
1,3
1,5
1,9
2,9
3,6
3,8
3,7
3,4
2,9
2,2

10.095
9.036
7.915

-0,4
0,8
1,0
1,4
2,2
2,8
3,0
2,9
2,7
2,3
1,7

7.954
6.997
5.993

Valor das transferências para os estados e municípios em milhões de reais

Transferências para os estados e municípios como percentagem do valor das exportações

Parcela do ônus assumido pela União (parâmetro y)LC 87

Ano 100% 90% 80% 70% 60% 50%

não se dispor de informações
relativas à arrecadação do ICMS-
Importação de todos os estados.
Mesmo em relação a essa
alternativa, os resultados diferem dos
valores que correspondem
efetivamente às regras sugeridas, por
incluir importações realizadas com
isenção do ICMS.

Esses resultados, ainda que
imprecisos, indicam que o
compartilhamento efetivo entre
estados e União do ônus da
desoneração do ICMS incidente
sobre as exportações, prevista no
texto constitucional, pode significar
um aporte significativo de recursos
para os estados, mesmo no caso em
que a União se dispõe a assumir
apenas a metade desse ônus. Por
outro lado, o aumento das
transferências para os estados
estaria na faixa de 2% a 0,5% do
total das receitas do governo federal
em 2008. De resto, o mecanismo de
compensação proposto – a utilização
dos recursos transferidos pela União
no pagamento do serviço da dívida de
estados e municípios junto ao
Tesouro Nacional – implica que esse

ônus não afeta o resultado primário
do governo federal. Acarreta, sim,
uma redução dos haveres, e,
portanto, um aumento da dívida
líquida da União, o qual, no entanto,
por ser equivalente e simultâneo à
redução da dívida dos estados, não
tem impacto sobre a dívida líquida
consolidada do setor público. Por fim,
considerando a hipótese de que o
governo federal destine os recursos
provenientes do serviço da dívida
estadual para o resgate de seus
títulos em mercado, o resultado final
do novo esquema de compensação
pode ser uma redução do ritmo de
declínio da dívida consolidada do
setor público – a qual está associada
à provável redução do resultado
primário dos estados (atualmente
determinado, na quase totalidade
das unidades da federação, pelo
volume de recursos que o estado
deve destinar ao serviço de sua
dívida por força dos acordos de
renegociação firmados na década de
1990). Essa redução estaria, no
entanto, no intervalo 0,45% e 0,13% do

PIB em 2008, dependendo da parcela

do ônus assumido pela União. �

Text Box
Fonte: Revista brasileira de comércio exterior, Rio de Janeiro, ano 24, n. 102, p. 19-35, jan./ mar. 2010.




