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B ra s i l

Importadores querem ampliar lista da
Camex que mantém benefício do ICMS

SILVIA COSTANTI / VALOR

Edson Monteiro, da Paranapanema: contra inclusão do catodo, produzido pela empresa, na lista de exceções da Camex

Marta Watanabe
e Bárbara Mengardo
De São Paulo

Desde o início do ano, quan-
do entrou em vigor a Resolução
13, que mudou o ICMS para aca-
bar com a guerra dos portos, re-
presentantes de setores e de em-
presas têm batido à porta da Câ-
mara de Comércio Exterior (Ca-
mex) para incluir itens na lista
dos produtos importados sem
similar nacional. Na prática, os
itens que estão nessa lista ficam
fora da alíquota interestadual
de 4% e podem continuar utili-
zando os benefícios fiscais do
ICMS oferecidos por alguns Esta-
dos na importação.

Importadores levaram à Ca-
mex pedidos para colocar na lista
itens como catodo de cobre, co-
que com alto teor de enxofre e lú-
pulo. Em alguns casos, como o do
catodo de cobre, o pleito dos im-
portadores conflita com os inte-
resses da indústria doméstica.

A Resolução 13 deu à Camex a
tarefa de determinar quais são os
produtos importados sem simi-
lar nacional que ficam foram do
alcance do ICMS interestadual de
4%. Ao regulamentar o assunto
em novembro do ano passado, a
Câmara estabeleceu que, para ser
considerado sem similar nacio-
nal, o item precisa ter alíquota de
importação zero ou 2%.

Além disso, a mercadoria pre-
cisa estar classificada entre os
capítulos e códigos que a Camex
estabeleceu. Entre outros, o ór-
gão deixou de fora da lista dos
sem similar nacional produtos
primários da agroindústria e
bens produzidos por segmentos
considerados como de notória
produção nacional, como calça-
dos e confecções.

Um dos setores que entraram
em contato com a Camex para adi-
cionar um produto à lista foi o de
importação de catodo de cobre, in-
sumo utilizado para produzir fios
e vergalhões de cobre. O produto,
porém, tem similar nacional. Se-
gundo Hamilton Dias de Souza,
sócio do Dias de Souza Advogados
Associados, os importadores ale-
gam que, com a entrada em vigor
da Resolução 13, a compra no exte-
rior ficou em desvantagem.

Souza diz que o sulfeto de co-
bre, matéria-prima do catodo,
não é produzido no Brasil e, por
isso, consta da lista da Camex de
produtos sem similar nacional e
ficou livre da Resolução 13. A
produção doméstica do catodo
de cobre, portanto, pode usar in-
centivo fiscal de ICMS na com-
pra do sulfeto do exterior. As
empresas que importam o cato-
do, porém, ficaram sem a vanta-
gem do ICMS.

De acordo Helder Silva Cha-

ves, assessor especial da Camex,
os importadores alegam que,
devido ao recolhimento da alí-
quota interestadual de ICMS de
4%, passaram a ficar com crédi-
tos acumulados do imposto.

Edson Monteiro, presidente da
Pa r a n a p a n e m a , companhia pro-
dutora do catodo de cobre, é con-
tra a inclusão do item na lista da
Camex. “É uma tentativa de subter-
fúgio à aplicação da Resolução 13.”
O executivo diz que a companhia
deve produzir este ano 200 mil to-
neladas de catodo de cobre para o
mercado doméstico e 65 mil tone-
ladas para exportação. O consumo
doméstico, segundo Monteiro, é
de cerca de 400 toneladas anuais.

Desde o ano passado a Parana-
panema ampliou a capacidade de
produção do catodo para 280 mil
toneladas ao ano. A ideia da em-
presa, diz o executivo, é, aos pou-
cos, gerar aproveitamento para
essa capacidade, e até 2014 tor-
nar-se capaz de produzir 300 mil
toneladas anuais. No ano passa-
do, diz ele, a companhia produ-
ziu, ao todo, 220 mil toneladas.

A Resolução 13 trouxe maior
competitividade para o produto
da companhia. Antes, quando a
importação do insumo era benefi-
ciada com incentivos de ICMS nos
portos capixabas e catarinenses,
diz Monteiro, o produto importa-
do era comercializado a 95% do
preço internacional, o que obriga-

va a Paranapanema a praticar pre-
ço abaixo do custo de produção.
Agora, como a importação não
conta mais com os incentivos, o
preço do catodo importado fica
equivalente a 104% do preço inter-
nacional. Procurada, a Associação
Brasileira do Cobre não quis co-
mentar o assunto.

Marcos Matsunaga, sócio do es-
critório Ferraz de Camargo, Azeve-
do e Matsunaga Advogados, esti-
ma que os pedidos à Camex po-
dem dar origem, em alguns casos,
a ações judiciais. “Muitos produtos
ficaram de fora da lista e as empre-
sas ficam sem alternativas para le-
var seus pleitos”, diz. A grande difi-
culdade, diz, é que a Resolução 13
deu à Câmara a atribuição de ela-
borar a lista, mas não estabeleceu
procedimentos administrativos
para pedir a inclusão de produtos.

Entre as empresas que sentem
essa dificuldade está a Terminal de
Combustíveis da Paraíba (Te c o p ).
Jan Ruijsenaars, presidente da em-
presa, conta que importa coque
com alto teor de enxofre que, se-
gundo ele, não é produzido no
Brasil. “O coque nacional é diferen-
te, com baixo teor de enxofre e, por
isso, tem até mesmo aplicação di-
v e r s a .” Enquanto o coque com alto
teor de enxofre é insumo para a in-
dústria cimenteira, diz Ruijse-
naars, o de baixo teor é usado pela
indústria siderúrgica.

O problema, diz o executivo da

Tecop, é que os dois tipos de coque
têm o mesmo número NCM, que é
a classificação das mercadorias
utilizadas pela Camex. A inclusão
na lista do coque com alto teor de
enxofre, portanto, acabaria provo-
cando a inclusão simultânea do
produto com baixo teor de enxo-
fre. “E esse não poderia estar na lis-
ta, porque tem similar nacional.”

Ruijsenaars diz que procurou a
Camex para solucionar a questão,
mas foi informado que, antes, teria
de solicitar um número NCM dife-
rente para o coque que importa. Is-
so, diz, promete ser um longo e de-
morado caminho. O executivo
conta que implantou unidades de
beneficiamento do coque na Pa-
raíba e no Pará, atraído pelo incen-
tivo fiscal de ICMS. Com a mudan-
ça do imposto pela Resolução 13,
porém, perde-se a vantagem do
benefício que conseguiu.

A discussão em torno da lista
da Camex acendeu ainda a dis-
cussão sobre a redução na alí-
quota de imposto de importa-
ção. De acordo com a advogada
Carol Monteiro de Carvalho, do
escritório Bichara, Barata & Costa
Advogados, muitas empresas
que importam produtos sem si-
milar nacional se deram conta,
com a polêmica, que poderiam
pedir a redução do imposto de
importação para zero ou 2%. Em
alguns casos, isso poderia facili-
tar a inclusão na lista da Camex.
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Questões terrenas
com o país do papa
S e rg i o
Le o

C
eder à Argentina o
título de país natal
do novo papa é uma
ação da Providência
divina e até motivo

de alívio no governo brasileiro,
que temia um Sumo Pontífice
próximo à oposição no Brasil,
capaz de influenciar assuntos
terrenos em período eleitoral.
Problema, com o vizinho, é o
Brasil perder espaço naquele
mercado para outros sócios
comerciais: a queda nas
importações argentinas e no
superávit comercial com o país
foi maior para o Brasil que para
todos os outros principais
sócios em 2012, segundo
estudo concluído pela
Confederação Nacional da
Indústria (CNI), com dados da
consultoria argentina
Abeceb.com. As exportações
brasileiras ao vizinho caíram
18% em relação ao ano anterior,
e o saldo encolheu 65%.

Só as importações
provenientes do Canadá caíram
na mesma proporção da
retração brasileira (embora a
queda seja bem menor, em
termos absolutos). E, entre os
cinco maiores sócios comerciais
da Argentina, todos os outros
tiveram melhoria em seu saldo
de comércio — de 52% para a
Alemanha, 29% para os EUA e
14% para a China. A Argentina,
enquanto reduzia compras do
Brasil, aumentou em 160% as da
Holanda, 9% as dos EUA, 7% as
do Japão e 2% da Alemanha.

O aumento de compras de
energia elétrica pelo Brasil, a
importância do país, que
representa cerca de 20% do
total de importações no
mercado argentino, e as
características do comércio,
com forte influência dos
automóveis e bens de capital,
explicam boa parte do mau
desempenho brasileiro. Mas os
números levantam
desconfianças de excessos
contra o Brasil.

O resultado é que a Argentina
leva governos e empresários
vizinhos a cair na tentação de
rever as bases do acordo que
criou o Mercosul como união
aduaneira — onde, na teoria,
bens e serviços circulariam sem
limitações. Na semana passada, o
presidente do Uruguai, José
Mujica, repetiu um velho
cantochão uruguaio e declarou
aos jornais que os sócios do
Mercosul estariam melhor sem o
voto de obediência ao bloco.
Empresários brasileiros também
se queixam de que é mais fácil
fazer passar um camelo pelo
buraco de uma agulha que
atravessar as alfândegas platinas
com certas mercadorias.

Em 2004, menos de 4% das
vendas brasileiras à Argentina
sofriam algum tipo de restrição
na alfândega. Em 2008, esse
percentual já havia subido a
13,5% e, em 2011, a 20%,
conforme levantamento da
CNI. Em 2012, chegou-se ao
inferno dos 100%, com a
imposição de um verdadeiro
purgatório burocrático.

Nos preparativos para o
encontro marcado entre as
presidentes Cristina Kirchner,
da Argentina, e Dilma Rousseff,
do Brasil (adiado sem data certa
após a morte do presidente da
Venezuela, Hugo Chávez), as
autoridades brasileiras
chegaram a pedir que os
argentinos eliminassem, pelo
menos para sócios do Mercosul,

a famigerada Declaração
Juramentada Antecipada de
Informações (Djai), penitência
alfandegária exigida de todos
os produtos que atravessam a
fronteira. Os negociadores
argentinos lavaram as mãos.

Criada no ano passado, como
parte do esforço argentino para
garantir folga nas contas
externas, a Djai é o principal
mecanismo heterodoxo de
controle sobre importações.
Atrasando ou simplesmente
brecando a emissão das Djai, o
governo argentino administra
sua balança comercial, que, em
2012, teve um saldo comercial
de quase US$ 12,7 bilhões,
graças, principalmente, ao
calvário imposto aos
importadores no país. As
exportações argentinas, aliás,
caíram 7% em 2012.

A rejeição do pedido brasileiro
confirma a suspeita de que o
controle informal das
importações incorporou-se
definitivamente ao credo
argentino em matéria de
comércio. O Observatório de
Defesa Comercial da CNI definiu
o ano de 2012, como um “ponto
de inflexão” nas heresias
comerciais do vizinho, pelo
volume de medidas: além da
Djai, a Argentina, em 2012, criou
uma “Djas”, para os serviços;
passou a atrasar a emissão de
licenças de importação (medida
suavizada nos últimos meses,
após queixas dos principais
parceiros comerciais); criou
“v a l o r e s - c r i t é r i o”, preços
mínimos para produtos
importados; e os planos “uno por
u n o”, em que, para liberar os
papéis de importação, o governo
passou a exigir que se
exportassem mercadorias no
mesmo valor.

Consideradas blasfêmia
grave no sistema multilateral,
essas iniciativas argentinas
foram contestadas na
Organização Mundial do
Comércio (OMC), onde União
Europeia, Japão e Estados
Unidos abriram painéis contra
as medidas do governo Cristina
Kirchner. O México ameaçou,
mas abandonou a disputa em
troca de cotas de exportação de
carros na Argentina — que,
como o Brasil, havia decidido
rever o comércio administrado
com os mexicanos.

Para o economista Dante
Sica, da consultoria
A b e c e b. c o m , a balança
comercial será o principal
impulso para a economia
argentina, com a benção da
melhoria no cenário externo, de
maiores preços de commodities
e melhores condições
econômicas nos maiores
mercados. No campo da relação
bilateral, o comércio
Brasil-Argentina tem pouco
espaço para melhorar, mas é
nos investimentos de um país
no outro que estão as principais
oportunidades de preparar os
sócios do Mercosul para um
relacionamento maduro com a
região da Ásia e do Pacífico, que
promete ser o polo mais
dinâmico da economia
mundial nos próximos anos,
avalia Sica.

Há consenso entre os dois
governos de que é preciso
seguir esse caminho e
incentivar a integração
produtiva entre os sócios do
Mercosul. Cabe aí, porém, um
velho chavão: o diabo está nos
detalhes. O futuro dessas
difíceis conversas sobre
integração dependerá da
sinalização emitida pelos países
aos potenciais investidores —
como, por exemplo, a forma
como o governo argentino
administrar a recente decisão
da Va l e de suspender seus
investimentos no bilionário
projeto Rio Colorado, de
extração de potássio no país.
Por enquanto, o governo
Kirchner proibiu demissões,
ameaçou confiscar a mina onde
a Vale enterrou US$ 2,2 bilhões
e trata a questão como uma
afronta nacional.

Sergio Leo é repórter especial e escreve
às segundas-feiras
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Brasil perde espaço
no comércio com a
A rg e n t i n a
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A2.




