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A desoneragcao das exportacgoes e o

fundo da Lei IXandir — Analise com

foco no setor mineral
FernandoFacuryScaff

Sécio do escritério Silveira, Athias, Soriano de Mello,

Guimaraes, Pinheiro & Scaff - Advogados.Professor

da Universidade de Sao Paulo. Doutor em Direito
pela Universidade de Sao Paulo. Professor da

Universidade Federal do Para (licenciado).

Resumo:Até 1996 osprodutosprimarios e semielaborados poderiamser
objeto de cobranga de ICMS quando exportados. A Lei Complementar

n° 87/96, mais conhecida por Lei Kandir, proibiu esta cobranca e criou

um Fundo para compensacao das perdas que os Estado tivessem com

tal medida. Os exportadores, embora tivessem obtido a desoneragao das

exportacdes do ICMS, jamais conseguiram receberos créditos acumulados

em decorréncia das etapas anteriores de producao, nem ver plenamente
compensadosos créditos decorrentes de aquisigdes com maquinas e equi-

pamentos e com material de uso e consumo.Posteriormente, este Fundo,

queera transitorio e com valores decrescentes, mudou suafinalidade,

passando a ser orientado mais por critérios politicos do que técnicos.
Este trabalho debate trajetéria deste Fundo ao longo do tempo, bem

comoos percalgos dos exportadores para recuperaros créditos de ICMS,

que continuam onerando o prego das mercadorias exportadas, focando

a analise na industria extrativa mineral.

 

Palavras-chave:Lei Kandir. Fundos, Desoneracao das exportagoes. Ressar-

cimento de créditos. ICMS. Mineracao.

Sumario: | A permissdo constitucional aos entes subnacionais para a

exportac¢ao de tributos — Il A vedacao a exportacaodetributos pela Lei

Kandir — Ill O Fundo eo ressarcimentodoscréditos acumulados nas etapas

 

| A permissao constitucional aos entes subnacionais para a

exportacaode tributos

1 No ambito da Constituicdo pretérita, de 1967 com suas emendas, ndo

existia a possibilidade de incidéncia de ICM na exportacao de produtosindus-

trializados, bem comosobre outros produtos especificados em lei ordinaria.'

1 "CF/67,art, 23, §7°: O imposto de quetrata 0 item II nao incidira sobre as operagdes que des-

tinem ao exterior produtosindustrializados e outros quea lei indicar”.
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Apenasa Unido, no ambito de sua competéncia tributaria, poderia instituir

imposto sobre a extracao,a circulacao,a distribuicdo ou o consumodos minerais

do Pais enumerados emlei, queincidiria uma s6 vez sobre qualquer dessas ope-

ragées, e que ficou conhecido por Imposto Unico sobre Minerais (IUM),? sendo

permitidoas industrias consumidoras de minerais abater o pagamentorealizado

com este imposto do ICM do IPI devidos.

2 Diversamente da Constituigdo de 1967, a Constituicdo Federal de 1988

originalmente outorgava aos Estados a possibilidade de, “nos termos de lei

complementar’, tributar a exportagao de mercadorias através do ICMS — prin-

cipal tributo estadual e o que gera maior arrecadacao em termosnacionais.

Dispunha0 artigo em sua versao primitiva:

Art. 155. Compete aosEstadose ao Distrito Federal instituir impostos

sobre:

X- naoincidira:

a) sobre operagées que destinem ao exterior produtos industriali-

zados, excluidos os semielaborados definidos em lei complementar;

(grifos nossos)

Esta norma, de redacao bastante truncada,foi fruto de um debateacir-

rado dos Estados que buscavam aumento de arrecadacao com a instituicdo

deste novo imposto.

Podeparecerao leigo que o ICMS é o mesmo ICM quevigorava antes da

Constituicdo de 1988, mas nao é.4O ICMS passou a englobar também osextin-

tos: Imposto Unico sobre Minerais (IUM); Imposto Unico sobre Combustiveis

e Lubrificantes (IUCL); Imposto Unico sobre Energia Elétrica (IUEE); e Imposto

sobre os Servicos de Transportes e Comunicacées(ISTC); cuja competéncia, no

ambito da Constituigdo anterior, era da Unidoe incidiam uma Unica vez sobre

cada operacgaéo que envolvesseeste tipo de mercadoria — dai suaclassificacdo

como impostosUnicos.

* "CF/67, Art. 21, Compete a Unido instituir imposto sobre:IX - a extracao,a circulacao,a distri-

buigao ou o consumodos minerais do Pais enumerados em lei, imposto que incidiré uma sé

vez sobre qualquer dessas operacées, observado o disposto no final do item anterior”,

* “CF/67, art. 26, §2°: As indtistrias consumidoras de minerais do Pais poderao abater o imposto a que
se refere o item IX do artigo 21 do imposto sobre a circulagdo de mercadorias e do imposto sobre

produtosindustrializados, na proporcéo de noventaporcento e dez porcento, respectivamente”
Um excelente panoramasobre este assunto podeser encontrado em COELHO,Sacha Calmon

Navarro. Comentdrios a Constitui¢do de 1988: sistematributario. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense,

p. 219 et seq.
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3 Prevendo inércia do Parlamento na regulamentacao deste novo imposto,

acrescido de tantos novos ambitos de incidéncia, a Constituigao permitiu que

esta tarefa fosse delegada provisoriamente ao Conselho Nacional de Politica

Fazendaria (CONFAZ), 6rgao que congrega osSecretarios de Fazenda de todos

os Estados federados,presidiclo pelo Ministro da Fazenda. Surge dai o Convénio

n° 66, de 1988, que definiu 0 conceito de produto semielaborado, queestaria sujeito

a tributacdo na exportacao, na formada normaconstitucionalacimatranscrita.

O CONFAZ,6rgao formadoporentes incumbidosde arrecadar, estabeleceu

o conceito mais amplo possivel de produto semielaborado:

Art. 3° O imposto naoincide sobre operagao:

|- que destine ao exterior produtosindustrializados, excluidos os semiela-

borados, assim consideracosnostermosdos paragrafos 1° a 3°;

§1° Para efeito doinciso |, semielaboradoé:

| - 0 produto de qualquer origem que, submetido a industrializacao, se

possa constituir em insumo agropecuario ou industrial ou dependa, para

consumo, de complementode industrializagdo, acabamento, beneficia-

mento, transformacao e aperfeigoamento;

ll-o produto resultante dos seguintes processos, ainda que submetidos

a qualquerforma de acondicionamento ou embalagem:

d) fragmentacao, pulverizacao,lapidacao,classificagao, concentragao

(inclusive por separagéo magnética e flotagao), homogeneizacao,

desaguamento(inclusive secagem, desidratacao e filtragem), levi-

gacao, aglomeracaorealizada por briquetagem, nodulacao,sinteri-

zacao, calcinacao, pelotizagdo e serragem para desdobramento de

blocos, de substancias minerais, bem como demais processos, ainda

que exijam, adicado de outras substancias;

Esta conceituacdo amplissima acabou porfazer com quepraticamente todos

os produtos de origem mineral se tornassem “semielaborados’, portanto inseridos

dentro da competéncia dos Estados para tributar sua exportagao. Basta ver que

dificilmente pode ser encontrado um produto mineral que, apdssua extragdo, nao

sofra pelo menos um dos processosacimadescritos: fragmentagao, pulverizacao,

secagem,desidratacao etc.

A partir dai, todos os Estados passaram a fazerincidir 0 ICMS sobre a

exportacdo mineral, excetuados aqueles bens que fossem indubitavelmente

5 Art. 34, §8°, ADCT, CF/88.
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industrializados: veiculos, motores, etc. Ou seja, 0 conceito amplo de “produtos
semielaborados”criado pelo CONFAZ acabou por permitir que no Brasil se
criasse a esdruxula figura da exportacao detributos arrecadatorios por meio
de legislagéo subnacional®— tendo sua competéncia tributaria impositiva sido
distribuida entre os 26 Estados e mais 0 Distrito Federal.

Nao é necessario grandeesforgo para imaginar o pandeméniotributario
quese fez presente em todo o setor produtivo exportadornoBrasil. O que antes
era produto primario passoua ser considerado semielaborado;e o que era pro-
duto industrializado também passoua ser considerado igualmente semielabo-
rado — respeitadasas indiscutiveis excecdes.Osfiscos estaduais reclassificavam
as mercadoriase faziam incidir o ICMS em quase todasas exportacéés.

O clamordo setor exportador— nao apenasdo minerario, mas em geral
— contra este tipo de exportacao detributos foi enorme.As disputasjudiciais
se intensificaram e o Pais perdeu posi¢aéo nos mercados internacionais.

4 Em face da pressaopolitica e econdmicapara alteracdo destas normas
foi votada a Lei Complementarn° 65, de 1991, que pretendeu modificar esta
situagao, mas, como poderd servisto pela transcricdo abaixo,o tiro saiu pela
culatra, pois o Congresso Nacional, na referida Lei Complementar, novamente
delegou ao CONFAZ a regulamentacao da norma:

Art. 1°E compreendido no campodeincidéncia do imposto sobre ope-
racéesrelativasa circulagéo de mercadorias e sobre prestacaodeser-
vico de transporte interestadual e intermunicipal, e de comunicagao
(ICMS)o produto industrializado semielaborado destinado aoexterior:

|- que resulte de matéria-prima de origem animal, vegetal ou mineral
sujeita ao imposto quando exportadain natura.

Il- cuja matéria-prima de origem animal, vegetal ou mineral nao tenha
sofrido qualquer processo que implique modificacdo da natureza qui-
micaoriginaria.

IIl- cujo custo da matéria-prima de origem animal, vegetal ou mineral
represente mais de sessenta por cento do custo do correspondente
produto, apurado segundo o nivel tecnolégico disponivel no Pais.

Art. 2° Cabe ao Conselho Nacional de Politica Fazendaria (Confaz):

|- estabelecer as regras para a apuracaodo custo industrial conforme
referido noartigo anterior;

® Cabe observarque existem impostos sobre a exporta¢aopara o exterior, tal como o Imposto
de Exporta¢ao, mas, comoé sabido,trata-se de um impostos primordialmente regulatério em
fungao de sua extrafiscalidade, e nao com um carater arrecadatorio, e de competéncia nacio-
nal, e nao subnacional.
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ll- elaborar lista dos produtosindustrializados semielaborados segundo

definidos noartigo anterior, atualizando-a sempre que necessario.

Ouseja, o problemapersistiu. A atuagao do Congresso Nacional nao evi-

tou que o Brasil continuasse a exportartributos agregadosas mercadorias, o que

contraria qualquer légica econdmica em situacdo de concorréncia — situagao

diversa se poderia discutir caso houvesse umaposicdo monopolistica, o que nao

estava presente no debate.

Il Avedacao a exportagao de tributos pela Lei Xandir
5 Este problemafoi contornado através da edicao de outra LeiComplementar,

de n° 87, de 1996, denominadade Lei Kandir, que modificou a Lei Complementar

n° 65/91, e quefinalmente estabeleceu as normas gerais em matéria de ICMS, que

deveriam ser obrigatoriamente seguidaspelos Estadose o Distrito Federal.

Josué Alfredo Pellegrini, em obra monografica,’ bem situa o debate havido

na épocada tramitacao doprojeto delei:

A principal discérdia entre estados e Unido era o montante a ser

transferido, diante das distintas visées a respeito dosefeitos da deso-

neragao de ICMS sobre a arrecadacao dosestados. Estes desejavam

compensacao equivalente ao resultado puro e simples da aplicagao

das aliquotas vigentes de ICMSsobrea basetributaria correspondente

aos itens desonerados. A Unido, por sua vez, reconhecia as perdas

iniciais de receita dos estados, mas acrescentava que o impulso a

atividade econdmica gerado pela desoneragao elevaria a arrecada-

go de ICMSao longo do tempo,até que as perdas estaduais fossem

totalmenteeliminadas. Outro argumento apresentadoera a tendén-

cia previamente existente de redugao da incidéncia do ICMS sobre as

exportacéesporiniciativa dos prdprios estados.

Outra questao bastante discutida era a vigéncia das transferéncias.

Esta questao decorria dasdistintas visdes a respeito dos efeitos da

desoneracao sobre a arrecadiacao dos estados. Como a Unido avaliava

que osefeitos negativosiniciais da desoneragéo seriam revertidos

ao longo do tempo, entendia também que a compensagao deveria

ser temporaria. Os estados, por sua vez, defendiam a compensagao

7 Dez Anos da Compensagao Prevista na Lei Kandir: conflito insoluvel entre os entes federados?.
Brasilia: ESAF, 2006. 73 f. Monografia premiada em 1° lugar no XI Prémio Tesouro Nacional
— 2006, Tépicos Especiais de Finangas Publicas, Brasilia (DF). Disponivel em: <www.tesouro.

fazenda.gov.br/premio_TN/X|Premio/financas/1tefpXIPTN/1premio_tefp.pdf>.
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permanente, ao se concentrarem nas perdasiniciais de arrecadacao,

talvez por considerarem incertos os ganhosposteriores.®

Dispésa Lei Kandir, no que se refere ao problema da exportacaodetri-

butos, de forma direta e singela:

Art. 3° O imposto naoincide sobre:

Il - operagées e prestagdes que destinem ao exterior mercadorias,

inclusive produtos primarios e produtos industrializados semielabo-
rados, ou servic¢os;

Inegavelmente a normaacimatranscrita afastava a possibilidade de os
Estadostributarem a exportacdo de qualquer produto destinado a exporta-
¢ao, fosse ele classificado comoprimario, industrializado ou semielaborado.
Restou acertar a questao docustofiscal referente aos créditos de ICMSutilizados
na aquisicao dos insumos.

Claro que os Estadospoderiam ter arguido que a redacao doart. 155,X,
‘a’, da Constituicdo trazia o comandode que haveria tributacdo de semielabo-
rados, a serem definidos em lei complementar, mas que esta nao poderia
desonerarintegralmentea tributacdo, sob pena deesvaziar completamente o
conteudo da norma maior— 0 que efetivamente ocorreu. Mas nenhum Estado
levantoueste problema, até ondese sabe. Tudo indica que receberas transfe-
réncias do Fundocriadopela Lei Kandir — adiante especificado — seria muito
mais proveitoso para os Estados do quese indispor com

o

setor exportador
localizado em seuterritério, que geraria outras incontaveis disputas judiciais. A
normaconstitucionalsé foi alterada muito posteriormente, através da Emenda
Constitucional n° 42, de dezembro de 2003.

Ill OFundo e o ressarcimento doscréditos acumulados nas
etapasanteriores a exportagao

6 Havia, contudo, outra batalha a ser disputada: a do reconhecimento
dos créditos de ICMSanteriores a exportacao.

Coerentemente,a Lei Kandir também permitiu que as empresas expor-
tadoras mantivessem o crédito de ICMS referente as compras anteriormente
efetuadas, com

a

finalidade de desonerar efetivamente a exportacdo, pois,

® Op. cit, f. 22-23.
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se estes créditos fossem anulados, 0 custo dessas operacdes anteriores seria

mantido, onerando a exportagao.Esta possibilidade de manutengao doscré-

ditos anteriores consta do artigo abaixo transcrito, alterado posteriormente:

Art. 21. O sujeito passivo devera efetuar o estorno do imposto de

quesetiver creditado sempre que o servico tomado ou a merca-

doria entrada no estabelecimento:[...]

§2° Nao se estornam créditos referentes a mercadoriase servicos

que venham a ser objeto de operagées ou prestagdes destinadas

ao exterior?

Comovisto, a Lei Kandir atendia as reivindicagdes do setor produtivo

exportador, pois acabava com a incidéncia tributaria sobre as exportagdes,

objeto de normascriadas pelos Secretarios de Fazenda no ambito do CONFAZ,

e permitia que os créditos de ICMS decorrentes desta operacao exportadora

fossem mantidos.

Porém os Estados usaram seu poderpolitico para a obtencao de compen-

sages — ainda mais porquea Lei Kandir previa queda na arrecadagao do ICMS e

a obrigagao derespeitaro crédito decorrente das operacées anteriores a expor-

tacdo, duas medidas que impactariam negativamentea arrecadacao estadual.

Esta compensacao pleiteada pelos Estados — e que passou a ser conhe-

cida como o Fundo da Lei Kandir — aparece noart. 32,'° no qual se constata a

reafirmagao das duas normasacimatranscritas — a exonerativa das exportagdes

ea que mantinhaoscréditos referentes aos insumosanteriores a exportagdo —,

ao lado da aprovagao de um Anexo que estabelecia um repasse orgamentario de

créditos da Unido aos Estados, calculado sobre as perdas que estes teriam com

estas duas medidas.

° Este paragrafo foi alterado em 2005, de forma ampliativa, mas sem repercussdo com a maté-

ria aqui tratada. Sua novel redacdo é a seguinte: “§2° Nao se estornam créditos referentes a

mercadorias e servicos que venham a ser objeto de operacées ou prestagdes destinadas ao

exterior ou de operagdes com o papeldestinado a impressao delivros, jornais e periddicos

(Redagao dada pela Lei Complementarn° 120, de 2005)”.

10 “Art. 32. A partir da data de publicacao desta Lei Complementar:| - o imposto naoincidira
sobre operagées que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtosprimarios e produ-

tos industrializados semielaborados, bem comosobre prestagéesde servicos para o exterior;

ll - darao direito de crédito, que nao sera objeto de estorno, as mercadorias entradasno esta-
belecimento para integragéo ou consumo em processo de producdéo de mercadorias indus-

trializadas, inclusive semielaboradas, destinadasaoexterior;Ill - entra em vigor o disposto no

Anexo integrante desta Lei Complementar”.
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7 Aqui se abre um espaco para analise dos repasses da Lei Kandir, suas

finalidades, duragao e mutagéesao longo desuaexisténcia.

Para tanto, é necessario analisar as diversas alteragdes pelas quais esta

norma passoue sua eficacia.

Inicialmente tais créditos se constituiram em umaespécie de “seguro

garantia” ou “seguro receita’, considerado o periodo queseinicia na data de

publicagao da Lei Complementarn° 87, setembro de 1996, até 2002, no qual

constava que a Unido entregaria aos Estados e seus Municipios, consoantecri-

térios estabelecidos no referido Anexo, parcela correspondentea arrecadacao efe-

tivamenterealizada no periodoentre julho de 1995 a junho de 1996,inclusive.”

Estas parcelas seriam entregues mensalmente pela Unido na proporgao

de 75% para os Estados e 25% para seus Municipios, nos mesmos moldesesta-

belecidos para o rateio federativo normal do ICMS.

O valor anualprevisto para ser gasto com 0 conjunto de repasses para as

unidades federadas, no periodo entre 1996 a 1997 foi de R$3.600.000.000,00

(trés bilhdes e seiscentos mil reais) e a discriminagdo individualizada por

cada Estado foi prevista no Anexo da referida Lei Complementar n° 87/96.'?

Observe-se que, com isto, foi estabelecida umabase de cdlculo e as aliquotas ou

percentuais de repasse. Este montante anualizado (base de cdlculo) para 1996 e

1997 foi prorrogado até 2002."3

Diz-se ser uma espécie de “seguro garantia” porqueoscalculosrealizados

tinham porpertinéncia a correlacdo entre o que os Estadosdeixariam de receber

de ICMS em decorréncia da exportacao de produtos semielaborados, pertinen-

tes ao periodo acima mencionado, bem comooscréditos de ICMS que seriam

reconhecidos aos exportadores. Logo, havia correlagdo entre o que os Estados

“deixavam de arrecadiar” e 0 que a Unido se comprometia lhestransferir.

Neste ponto dois problemas pontuavam, mas que nao foram considerados,

amboscorrelacionados a questao temporal:

1, Uma vez que 0 perfodo-base de apuracgao da desoneragao das expor-

tagdes por Estado havia sido 1995/1996, modificagées futuras que

" “Art, 31. Até o exercicio financeiro de 2.002,inclusive, a Unido entregaré mensalmente recur-

sos aos Estados e seus Municipios, obedecidososlimites, os critérios, os prazos e as demais

condigéesfixados no Anexo desta Lei Complementar, com base no produto da arrecadacdo
estadual efetivamente realizada do imposto sobre operagéesrelativas a circulagao de merca-
dorias e sobre prestacéesde servicos de transporte interestaduale intermunicipal e de comu-
nicagao no periodojulho de 1995 a junho de 1996,inclusive".

” Item 5.8.1 do Anexo da Lei Complementarn° 87/96.
8 Lei Complementarn° 92, de 23 de dezembrode 1997, e Lei Complementar n° 99, de 19 de dezem-

bro de 1999.
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ocorressem no panorama exportador nao seriam “capturadas” por

esta metodologia.

Por esse motivo, as aliquotas das transferéncias intergovernamentaisfica-

ram “congeladas”ao longo do tempo, espelhando umarealidade daquele biénio,

e nao das transformagées econdmicas que sobrevieram. Emboraa tabela abaixo

tenhasido veiculada pela Lei Complementarn° 102/00,estas percentagensforam

seguidas quase a risca desde a origem normativa destas transferéncias pela Lei

n° 87/96, e permaneceram sendo seguidas, mesmoapos a constitucionalizagao

dessesrepasses noart. 91 do ADCT,conformesera melhor explicitado adiante:

Ac | 0,09104% | PB |  0,2875%
AL | 0,84022% | PR | 10,08256%
AP | 0,40648% = PE | _—«‘1,48565%
AM | -1,00788% | Pl | 0,30165%
BA | 3,71666% | RJ | 5,86503%

cE | _-1,62881% | RN | 0,36214%
DF | 0,80975% | RS | 10,04446%
ES | 4,26332% | RO |  0,24939%
GO | _-1,33472% =| RR | 0,03824%
MA | 1,6788% | sc | 3,59131%
MT | _-1,94087% | SP 31,1418%
MS | -1,23465% | SE |  0,25049%
mG | 12,90414% | TO | _0,07873%
PA | --4,36371% =| TOTAL | 100,00%

Observe-se que ao longo do tempo um Estado poderia passar a expor-

tar mais do que outro, o que geraria modificagées internas nas aliquotas de

rateio, realidade que naofoi alcangada pela norma.

2. Outro problema que naofoi considerado, também vinculadoaos aspectos

temporais, diz respeito a base de calculo. Entre 1996 e 2002, o montante

anual a ser distribufdo foi o mesmo, apenascorrigido monetariamente

conformeestipulado nas normasde regéncia.

Havendo ao longo do tempoo incremento das exportagdes dos produ-

tos que os Estados consideravam semielaborados, e que compuseram a base

de calculo original, os valores anuais deveriam ter sido aumentados — 0 que

nao ocorreu.

Tudo indica, com isso, que a ideia que presidia a Uniao era que estes repas-

ses fossem temporarios, e nao que se perenizassem comoefetivamente ocorreu.

8 Assim, 0 erro original da Constituicao de 88, de permitir aos Estados

tributar as exportagées, deixou de ser um Onus imposto aos exportadores para

ser diluido para todosos contribuintes nacionais, em face de sua obrigatoria

transfer€ncia orgamentaria da Uniaopara os Estados.
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Todavia, a solugdo financeira nao foi a mais adequada, pois segundo

Pellegrini

suas proprias formulas desestimulavam a arrecadacao de ICMSja que,

noscalculos, quanto menora arrecadagao maiora transferéncia. Ebem

possivel que a “guerra fiscal” entre os estados, normalmente associada

aalgumaformade rentincia de receita, pudesse estar sendofinanciada

indiretamente pela Unido.

E verdade que havia o chamadofatordeeficiénciarelativa nos cdlculos

da compensacao.Este fator era fungéo da comparacao entre a arre-

cada¢ao do estado e a arrecadacao dos demais entes federados. Em

caso de esforcofiscal relativo, a compensacao do estado aumentava..

Entretanto, tratava-se apenas de umavaridvel secundaria em meio a

calculos cuja esséncia atuava em sentido contrario."4

9 Observe-se ainda que a ideia original contemplava também a hipétese

de indenizaros contribuintes, exportadores ou nao, na proporcao do impacto

efetivo dos créditosrelativos a bens de uso e consumoproprio do estabeleci-

mento, que tivessem sido concedidos."*

Este calculoseria revisto “com base nosresultados de apuracao especial

a ser realizada pelo CONFAZ, conjuntamente com osMinistérios da Fazenda e

do Planejamento e Orgamento’, queavaliaria tal impacto.

Ou seja, poderia haver maior repasse para os Estados em face de suas

perdas — vinculados ao necessdrio reconhecimento doscréditos relativos a

bens de uso e consumoproprio de ICMS.'®

E curioso quea legislacao jamais permitiu o uso destescréditosrelativos

a bens de uso e consumoproprio. Basta ver a seguinte situacao:

(i) em setembro de 1996, quando da edigao da Lei Complementarn° 87,

estes créditos poderiam ser usados pelas empresas assim quea lei

entrasse em vigor, o que ocorreria em 1°.01.1998;'”

(ii) todavia, antes mesmoqueeste direito ao crédito entrasse em vigor, a Lei

Complementarn° 92, de 23.12.1997, adiou sua fruicao para 1°.01.2000;

4 PELLEGRINI,op.cit,, p. 32.
* Item 5.8.3 do Anexo da Lei Complementarn° 87/96, assim grafado antes de sua revogacao:
“apuracao especial a ser realizada pelo CONFAZ, conjuntamente com os Ministérios da Fazenda
e do Planejamento e Orgamento, que avaliara o impacto efetivo doscréditos relativos a bens
de uso e consumopréprio do estabelecimento, concedidosa partir daquele exercicio, sobre o
produtoda arrecadagao do ICMSno primeiro semestre de 2003",

' Item 5.8.3.3 do Anexo da Lei Complementarn° 87/96.

Y Art. 33,1.
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(iii) posteriormente, a Lei Complementarn° 99, de 20.12.1999 adiou o gozo

desse direito para 1°.01.2003;

(iv) na sequéncia houve novos adiamentos:

1. pelaLei Complementarn° 114, de 16.12.2002, adiando para 1°.01.2007;

2. pelaLei Complementar n° 122, de 12.12.2006, adiando para19.01.2011;

3. enovoadiamentofoi feito pela Lei Complementarn°138, de 29.12.2010,

até 1°.01.2020.

Ouseja, a Lei Kandir previa originalmente uma compensagao aos Estados

através de repasses da Unido para queestes se ressarcissem do reconhecimento

de créditos sobre bens de uso e consumoquejamais puderam ser reconhecidos,

pois seu gozo vem sendo postergado sucessivamenteaté o inicio de 2020.

Quase um quarto de século aposa edi¢do dodireito ao crédito de ICMS dos

bens de uso e consumo,este direito ainda nao pédeser exercido — masos custos

fiscais encontram-se presentes, onerando as operacéesinternas, interestaduais

e de exportacao.

No que tange a energia elétrica, a situacgao é a seguinte, apds a Lei Com-

plementar n° 102/00: Somente havera direito a crédito a entrada de energia

elétrica no estabelecimento:

a) quandofor objeto de operacao de saida de energia elétrica;

b) quando consumida no processo deindustrializagao;

c) quando seu consumoresultar em operacaodesaida ou prestacao para

o exterior, na propor¢ao destas sobreas saidas ou prestac¢éestotais; e

d) a partir de 1°.01.2020 nas demais hipdteses.

10 A Lei Complementar n° 102, de 11 de julho de 2000, mantevea ldgica

de vincular estas transfer€ncias intergovernamentais as perdas que os Estados

tiveram com a desoneracao das exportacgoées, Estas projegdes deveriam serfeitas

pelo CONFAZ."® Caso naofossem feitas, deveria vigorar o que antesexistia, corri-

gido monetariamente.

Esta Lei também reafirmoua possibilidade de transfer€éncia dos créditos

de ICMSanteriores a exportacao para outros contribuintes dentro do préprio

Estado, desde queeste o permitisse.'? Os Estados deveriam prestar informagdes

'® Itens 3.1 e 3.2 do Anexo da Lei Complementarn° 87/96,alterado pela Lei Complementarn° 102/00.
'? Lei Complementarn° 102/00,art. 4°: “Os saldos credores acumulados naformaprevista nos §§1°

e 2° do art. 25 da Lei Complementarn° 87, de 1996, existentes em 31 de dezembro de 1999 e

ainda nado compensadosou transferidosaté a data da entrada em vigordesta Lei Complementar,

podemser, a requerimento dosujeito passivo e critério de cada um dos Estados,transferidos a

outros contribuintes do mesmoEstado, para compensagao parcelada, mediante a emissao, pela

autoridade competente, de documento que reconhega 0 crédito”.
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ao Ministério da Fazenda acerca do reconhecimentodessescréditos, através de

balancete ourelatério resumido da execugao orcamentaria mensal,?° o que, ao

queparece, jamais ocorreupela totalidade das 27 unidades subnacionais.

11 Posteriormente esta sistematica de calculo foi alterada. Passou de

“seguro garantia” para uma espécie de “livre negociacao politica” Isto ocorreu

através da Lei Complementar n° 115, de 26 de dezembro de 2002 e permanece

até os dias atuais.

Passou ser transferido nado mais um valor apurado de conformidade

com as perdas nas exporta¢ées, mas um valoraleatdrio estabelecido pelo jogo

de forcaspolitico, consignado comocrédito orgamentario. Deixou de existir a

correlacao entre o que havia sido desonerado das exportagdes e compensado,

aos exportadoresatravés do reconhecimento de créditos.

Basta compararas duas normasparase verificar a diferenca de tratamento:

Na Lei Complementar 102/00 o calculo se dava com base nas perdas

decorrentes da desoneracao das exportacdes:

1.1 no exercicio financeiro de 2000, a Uniao se comprometeu a entregar

aos Estados e aos seus Municipios o valor de R$3.864.000.000,00 (trés

bilhdes e oitocentos e sessenta e quatro milhdéesdereais), distribuidos

conformeoscoeficientes de participacao previstos no subitem 2.1.

2.1 no exercicio de 2000, proporcional ao coeficiente individual de

participacao de: (este item estabelece os percentuais de rateio).

2.2 no exercicio de 2001, proporcional ao coeficiente resultante do

somatorio:

2.2.1 do valor das exportagdes de quetrata o inciso II do art. 3° da

Lei Complementar n° 87, de 1996, que sera apurado pela Secretaria

de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Industria e

Comércio Exterior - Secex, considerandoo valordas respectivas expor-

tagdes de produtos primarios e industrializados semielaborados, no

periodo de novembro de 1999 a outubro de 2000, ou em outro periodo

que dispuser o Conselho Nacional de Politica Fazendaria - Confaz, sub-

metidas a incidéncia do ICMS em 31 de julho de 1996, e com base nas

origensindicadas nas respectivas guias de exportacao ou outros docu-

mentos que identifiquem o Estado exportador;

20 Esta exigéncia esta no art. 5° da Lei Complementar n° 102/00, que faz referéncia ao item 8.2 da L ei

Complementarn° 87/96 que estava assim redigido:“8.2. Para apuracao dosvalores a serem entre-

gues a cada periodo de competéncia, o Estado enviara ao Ministério da Fazenda,até o décimo dia

util do segundo més seguinte ao periodo de competéncia, balancete contabil mensalou relatério

resumido da execu¢ao orcamentaria mensal, devidamente publicado, que devera especificar o
produtoda arrecadacao do ICMS,incluindo o da respectiva cota-parte municipal”. Registre-se que

esta exigéncia foi posteriormente revogada.
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2.3 no exercicio de 2002, proporcionalao coeficiente resultante do

somatorio:

2.3.1 do valor das exporta¢des de quetrata 0 inciso Il do art. 3° da Lei

Complementar n° 87, de 1996, que sera apurado pela Secex, consi-

derando valor das respectivas exportagdes de produtos primarios

e industrializados semielaborados, no periodo de novembro de 2000

a outubro de 2001, ou em outro periodo que dispuser o Confaz, sub-

metidas a incidéncia do ICMS em 31 de julho de 1996, e com base

nas origensindicadas nas respectivas guias de exportac¢ao ou outros

documentosqueidentifiquem o Estado exportador

Na Lei Complementar 115/02, o montante a ser rateado-passa a ser

apurado com base em valores estabelecidos politicamente no Or¢a-

mento da Unido,fruto de negociagdes no Congresso:

1.1 a Unido entregara aos Estados e aos seus Municipios, no exercicio

financeiro de 2003, 0 valor de até R$3.900.000.000,00 (trés bilhdes e

novecentos milhdesde reais), desde que respeitada a dotacao con-

signada da Lei Org¢amentaria Anual da Uniao de 2003 e eventuais cré-

ditos adicionais.”"

1.2 Este mesmovalorfoi estabelecido para os anos de 2004 a 2006,”

Qual a importancia desta diferenga?

Antes havia uma vinculagao com a desoneragao das exportagdes e uma

correlacao entre o que era repassado e a necessidade de reconheceros créditos.

Posteriormente, a partir de critérios singelamente politicos de repasse,

passou a haver o descolamento entre umasituagao e a outra. O vinculo que

antes existia tornou-se apenas um repasse orgamentario, uma simples transfe-

réncia intergovernamental, sem qualquer correlacao com o calculo das perdas

existentes fruto das alteragdes originalmente implementadas pela Lei Kandir

— emboraasalfquotasrelativas ao repasse tivessem permanecido as mesmas,

a mudanga era apenasdebasedecalculo.

Naspalavras de Pellegrini:

E curioso observar como a passagem do “seguroreceita” para o fundo

orgamentario e o auxilio financeiro ajudou os entes federadosa segui-

rem a estratégia em dois tempos, pois no segundo modelo a atuagao

coordenada é mais vidvel. No “seguro receita’, a compensagao de um

2! Lei Complementar n° 115/02, Anexo |, item 1.1.

# Lei Complementar n° 115/02, Anexo|, item 1.2  
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estado nao dependia da de outro, facilitando a cada ente reivindicar

junto a Unido ajustes favoraveis, o que de fato parece ter ocorrido. No

fundo orgamentario e no auxilio, os coeficientes cle partilha sao fixos,

0 que torna a compensacao de cada estado funcgao apenas do mon-

tante total acertado com a Unido.”

E, com essa alteracao, os exportadores perderam o vinculo entre o que

Ihes era reconhecido de crédito de ICMS nas exportacées e osvalores trans-

feridos pela Unido aos Estados, Passou a vigorar apenas um jogo politico de

transferéncias intergovernamentais com uma base de calculo estabelecida

sem qualquer parametros com reconhecimento de créditos ou desoneragao

de exportagao.

12 Estas disposig6es da Lei Complementar n° 115/02 deveriam vigo-

rar até 2006.¥ Porém, para evitar negociagdes periddicas no Parlamento, este

Fundo Orgamentario foi constitucionalizado pela Emenda Constitucional n° 42,

de 19 de dezembro de 2003, transformando-se no art. 91 do ADCT, até que

o ICMS “tenha o produto de sua arrecadacao destinado predominantemente,

em proporgao naoinferior a oitenta por cento, ao Estado ondeocorrer 0 con-

sumo das mercadorias, bens ou servicos’> ou que venhaa sereditadaa Lei

Complementar em que isso seja regulado.** Como nao se tem o menorhori-

zonte para que isso ocorra, na pratica estas transferéncias foram perenizadas

na forma da Lei Complementar n° 115/02, restando apenasao jogo de pressao

politica a definicdo do valor anuala ser transferido.

Lei Complementara ser editada é que regulara estas transferéncias com

base em 4 critérios alternativospara serfeito o calculo:?”

a) as exporta¢ées para o exterior de produtosprimarios e semielaborados;

b) a relacdo entre as exportagéese as importagées;

c) os créditos decorrentes de aquisigdes destinadas ao ativo permanente; e

d) a efetiva manutencao e aproveitamento do crédito do imposto a que

se refere o art. 155, §2°, X,“a".

Esta normaaindanaofoi editada.

13 Um adendo de extrema importancia foi acrescido por esta Emenda

Constitucional n° 42/03: a constitucionalizagéo da manutengao dos créditos

de ICMSdecorrente das exportacées.

3 Op. cit., p.45.
4 Item 1.2 do Anexo da Lei Complementarn° 87/96,alterado pela Lei Complementar n° 115/02.
5 Art. 91, §2°, ADCT.

6 Art. 91, §3°, ADCT.

7 Art. 91, caput, ADCT.
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O art. 155, §2°, X,“a", passou a ter a seguinte redacao:

OICMSnaoincidira “sobre operagdes que destinem mercadorias para

o exterior, nem sobre servicos prestadosa destinatarios no exterior,

assegurada a manutengdoe o aproveitamento do montante do imposto

cobrado nas operagées e prestacdes anteriores” (grifos nossos)

Ouseja, 0 direito a este tipo de créditos, que antes constava apenas de

normalegal foi algado a um status constitucional.

Todavia, mesmotendosido algado a este novo e superior patamarnor-

mativo, o reconhecimento doscréditos tem sido dificultado pela administracao

fazendaria dos Estados.

E bem verdade que a Unido, tentando cumprir 0 que estipulava a Cons-

tituigdo no artigo acimatranscrito acerca da manutencao doscréditos, vinculou

a transferéncia dosvaloresaos Estadosao efetivo ressarcimento dos créditos no

ano de 2005, na forma da Lei n° 11.131, de 1° de julho de 2005:

Art. 6° Para efeito de aplicacao desta Lei, o Ministério da Fazendadefi-

nira, em até 60 (sessenta) dias a contar de sua publicagao,as regras da

prestacdo de informagao pelos Estados e pelo Distrito Federal sobre a

efetiva manutengao e aproveitamento de créditos pelos exportadores

aqueserefere o art. 155, §29,inciso X, alinea a, da Constituicao Federal.

Paragrafo Unico. O ente federado que ndo enviaras informagéesreferi-

das no caputdeste artigoficard sujeito a suspensdo do recebimento do

auxilio de que trata esta Lei.

Na pratica, nenhum Estadofoi penalizado pelo nao envio das informa-

gdes, nao tendosido registrada nenhuma suspensdodastransferéncias inter-

governamentais.””

A consequéncia foi uma “revolta” dos Estados, verbalizada através do

CONFAZ e materializada no Protocolo ICMS n° 30, de 30 de setembro de 2005.

Os consideranda doreferido Protocolo bem demonstram a irresignacao

dos Estados com osrepassesrealizados pela Unido em face da Lei Kandir, e sao

a melhor demonstracao dacorrelacao politica entre estes repasses intergover-

namentais e o reconhecimento dos créditos de ICMS na exportagao. Alegam

8 A redacao anterior apenas mencionava nao incidir o ICMS “sobre operagdes que destinem ao

exterior produtos industrializados, excluidos os semielaboradosdefinidos em lei complementar”;

? A Lei n° 11.289, de margo de 2006,deixou de contereste tipo de requisito.
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os entes subnacionais que “as exportacdestotais anuais brasileiras cresceram

120% no periodo de 1996 a 2004", porém, no mesmoperiodo,as transferéncias

da Unido “que representavam cerca de 50% das perdas decorrentes da deso-

neracdo das exporta¢des, foram reduzidas para 23%’, e que a Unido nao vinha

cumprindoos acordosrealizados e as normaspertinentesa respeito do assunto.

Em face de tudo, os Estadose Distrito Federal decidiram:

Nao autorizar novas transferéncias de créditos de ICMS acumulados

em decorréncia da desoneracao das exportacées.”

14 Esta é a situacdo atual. O reconhecimento doscréditos de ICMSfruto

das exportagdes tem sido realizado de maneira absolutamente aleatéria e com

o estabelecimento das maioresdificuldades operacionais possiveis. A regra é

sua negativa, e ndo sua concessao, que tem sido realizada a conta-gotas.

Este impasse prejudica sobremaneira 0 Pais.

O fato deter sido modificada a sistematica de rateio certamenteinfluen-

ciou esta revolta dos Estados,pois, se antes cada qual tinha um parametro para

medir seu ressarcimento com base na desoneracgao das exportacdes — cujo

perfil foi bastante modificado desde 1995/1996 para os dias atuais — atual-

mente a disputa se da pelo aumento do bolo orcamentario a ser repartido,

cada qual ja sabe de antemdaoa fatia que lhe cabera, pois as aliquotas(indices)

de partilha foram estabelecidos desde a Lei Complementar n° 102, de 2000.

Deixou de havercorrelagao entre o valor exportado através de cada Estado eo

ressarcimento efetuadopela Unido.

Consequentemente,

o efeito de curto prazo e mais evidente da restrigdo ao aproveita-

mento do crédito tributario é a redugéo da competitividade e das

vendas externas, devido ao aumento da cumulatividade do ICMS na

cadeia exportadora dopais. Entretanto, ha outras consequéncias que

operam num prazo mais dilatado e sao mais dificilmente revertidas.

Trata-se dos efeitos sobre o investimento na producdovoltada para o

mercado externo, cuja taxa de retorno é negativamente afetada pelo

desinteresse dos estados em atrair a atividade exportadora.?!

3° Registra-se que o referido Protocolo foi revogado pelo Protocolo n° 40, de 16 de dezembro de 2005,

no qual consta o motivo da revoga¢ao “considerando que o GovernoFederal se comprometeu a

efetivar o aporte complementarde recursos no valor de R$900 milhées destinados a minimizar as
percas dosEstadose doDistrito Federal provocadaspela Lei Complementarn° 87/96".

31 PELLEGRINI, op.cit., p. 48.
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Pelo lado das empresaseste actimulo de créditos é visto de modo igualmente

pernicioso, a ponto de afetar a pauta exportadora doPais. Pesquisa realizada pela

Confederagao Nacional da Industria em 2007 indicou que:2

0 percentual de empresas que consideram que o acumulo de créditos

tributarios afeta a decisdo de exportar cresce 4 medida que se aumenta

a participacao das exportacées no faturamento. Quandoconsideradas as

empresascujas exportagdes superam 50% da receita bruta, o percentual

é de 61,5% e chega a 65% para aquelas com participacdo acima de 80%.

Entre as empresas cujo acumulo de crédito afeta a decisao de exportar,

55% reportam comoprincipal consequéncia a imposi¢ao de limites a

participagao das exportagdes no faturamento.Isso podeser explicado

pela dificuldade no recebimento dos créditos em espécie. Desse modo,

as empresasprecisamter tributo a recolher para aproveitaros créditos

relativos as exportacgdes, 0 que s6 ocorrera com o aumentoda partici-

pacao das vendas domésticas no total do faturamento?

IV Conclusées
15 Em suma,nesta disputa federativa perde o Pais, que ao invés de incen-

tivar a atividade exportadora a inibe através de seus entes subnacionais. E per-

dem as empresas, que veem seus custos onerados e os mercados internacionais

cada vez mais dificeis de serem conquistados em face do 6nusfiscal embutido

no preco das mercadorias.

O Brasil conseguiurevero erro da Constituigdo de 1988 no que tange a

incidéncia de ICMS na exportacao, mas ainda nao conseguiu desonerar inte-

gralmente estas operacées, pois remanesce o custofiscal desse imposto inci-

dente nas fases anteriores de produgao.

Alternativas existem para uma mudanc¢a normativa, tais como:

a) Mudar a competéncia tributaria do ICMS, de estadual para federal.

b) Outra alternativa seria a adocaodo critério de destino para a apuracdo

do imposto.

Estasalternativas dependem da vontadepolitica dos governantes e deman-

dariam alteragdes constitucionais, de dificil implementacao nos dias que correm.

c) Umapossibilidade infraconstitucional seria a criagéo de um fundo

orgamentario em que a Unidoressarcisse os exportadorespelos créditos

8? CONFEDERAGAO NACIONALDAINDUSTRIA.Pesquisa: os problemas da empresa exportadora
brasileira. Brasilia: CNI, 2008. 130 p.

3 Op.cit., p. 27.
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de ICMSreferentes aos insumose posteriormentefizesse o ajuste

orcamentario de repasses com os Estados.

Embora naoseja necessario mudar a Constituigéo neste aspecto, ha neces-

sidade de vontadepolitica para tentar solucionar o problema desta maneira.

Ao fim e ao caboresta a constatagao de que os Estados receberam desde

1997 valores da Unido, através do Fundoda Lei Kandir, pela desoneragdo das

exportagdes, mas até hoje nado compensaram oscontribuintes, em especial os

exportadores, com o ressarcimento doscréditos acumulados ou com aplica-

¢o plena da técnica da nao cumulatividade do ICMS nas compras de bens de

uso e consumoou energiaelétrica.

No desequilibrio federativo em que vivemosnoBrasil atual, perde o con-

tribuinte — perdemostodos.

The Exemption on Exports and the Kandir Acts’ Fund - An Analysis

Focusing on the Mineral Sector

Abstract: Up until 1996all primary and semi-processed goods could have

been the object of the ICMS tax when exported. The Complementary

Law n. 87/96, best known as the Kandir Act, prohibited this taxation

and created a Fund to compensate theState's losses with this measure.

The exporters, although having obtained the exemption of the ICMS

tax, would never be able to receive the accumulated credits due to the

stages previous to production, nor see their credits fully compensated

arising from the acquisition of machines and equipment and material

for use and consumption.Posteriorly, this fund, which was transient and

with decreasing values, changed its goal and finality, turning into and

instrument more orientated by political rather than technical criteria.

This paperdebatesthetrajectory of this Fund through time, as well as the

mishapsof the exporters to recuperate their ICMScredits, that continue

to burden the price of merchandise exported, with an analysis focused on

the mineral extraction industry.

Key words: Kandir Act Funds. Exemption of exportations. Reimbursement

of credits. ICMS.Mining.
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